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ส่วนที่ ๑ บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จากการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว่ า
มาตรฐานการศึ ก ษาโดยรวม อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ ยอดเยี่ ย ม มี ก ารบริ ห ารงานแบบประสาน
ความร่วมมือกัน ทั้ง 5 ฝ่าย โดยเน้นการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่สาคัญที่สุด มี ผลการประเมิน
มาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น อยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ ยอดเยี่ ย ม โรงเรี ย นมี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จัดโครงการค่ายวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งเสริมการใช้ไอซีทีในการเรียนรู้และการนาเสนอผลงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติส มเหตุสมผล จัดกิจกรรมที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ทางานรวมกันเป็นกลุ่ม ฝึกทักษะเป็นผู้นาและการเป็นผู้ตามที่ดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง
ความคิดเห็นภายในกลุ่มทางาน จัดให้มีการศึกษาดูงานหรือฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา
อาชีพเพื่อเปิดแนวทางใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
นอกจากนี้ โรงเรียนได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ดูแลนักเรี ย นตามระบบการดูแลช่ ว ยเหลื อ ผู้ เรียน โดยครูที่ปรึกษาให้การอบรม พัฒ นา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมและดูแลผู้เรียนในที่ปรึกษา ให้ผู้เรียนพัฒนาปรับปรุงตนเองในทิศทาง
ที่ดีขึ้น โรงเรีย นส่ งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนควบคู่ให้ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ ออกกาลังกายสม่าเสมอ มีน้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จัก
ป้องกัน หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โรงเรียน
มีเป้า หมายวิสัย ทัศ น์แ ละพัน ธกิจ ที่ส ถานศึก ษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระบบบริห ารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัด เจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่ว มมือของผู้เกี่ย วข้องทุกฝ่าย มีการนาำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ ง พัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ พัฒ นาครูแ ละบุค ลากรให้มีค วามเชี่ย วชาญทางวิช าชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
จั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ และมี
ความปลอดภัย จัด ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ สน ับ สนุน การบริห ารจัด การและการจัด การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัด การเรี ยนการสอนที่เ น้ น ผู้ เ รี ยนเป็ น สาคัญ อยู่ใ นระดั บ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียน
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
ทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง
จังหวัดเชีย งใหม่ รหั ส ไปรษณีย์ 50200 สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 34
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เบอร์โทรศัพท์ 053 - 418673 - 5
โทรสาร 053 - 418673- 5 ต่อ 111 E-mail : school@yupparaj.ac.th Website: www.yupparaj.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - ม.6)
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เริ่มจากดอยสุเทพไปตามถนนห้วยแก้ว ด้าน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ถึงสี่แยกรินคาเลี้ยวซ้ายไปตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่ ลาปาง) เลี้ยวขวาเลียบฝั่งแม่น้าปิงด้านทิศตะวันตก ผ่านสะพานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ผ่านสะพาน
นครพิงค์ ผ่านสะพานนวรัฐ ไปทางทิศใต้ตลอดแนวจนสิ้นสุดเขตอาเภอเมือง
1.1 สภาพพื้นที่ของสถานศึกษา
โรงเรียนมีเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ โดยมีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ถนนพระปกเกล้า ซอย 3
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ถนนราชวิถี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ถนนพระปกเกล้า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ถนนราชภาคินัย
1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นด้วย
พระบรมราโชบายในการขยายการศึกษาออกสู่ หัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 5 เริ่มแรกตั้งเป็น โรงเรี ยนสอนหนังสือไทย อยู่บริเวณศาลากลางสวนในตาหนักที่ประทับ
พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าโสณบัณฑิต โดยมี ม.ร.ว.จันทร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เรียกว่า “โรงเรียนเมือง
นครเชียงใหม่” เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2432
พ.ศ. 2442
พ.ศ. 2442 ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนหนังสือไทยขึ้นที่วัดเจดีย์หลวง มีพระยาอุปกรณ์
ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเริ่มมีจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้
ขยายที่เรียนมาอยู่ที่โรงละครของเจ้าอินทวโรรสสุริ ยวงค์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 เมื่อปี พ.ศ.
2444 ได้บริจาคที่ดินคือ ที่ดินสี่แยก ถนนวโรรส กลางเมืองเชียงใหม่ และยกโรงเรือน ซึ่งเป็นโรงละครเดิม
จานวน 1 หลัง เพื่อให้สร้างโรงเรียน
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พ.ศ. 2445
พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระยา
สุ รสี ห์ วิ สิ ษ ฐ์ ศั ก ดิ์ (เชย กั ล ยาณมิ ต ร) ขึ้ น มารั บ
ราชการตาแหน่งข้าหลวงใหญ่ประจามณฑลพายัพ
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษานั้น พระยาสุรสีห์วิสิษฐ์
ศักดิ์พยายามดาเนินการทุกวิถีทางที่จะใช้ การศึกษา
แผนใหม่ "เป็นเครื่องช่วยในการปฎิรูปมณฑลพายัพ เริ่ม
จากการสร้างโรงเรียน โดยได้มอบหมายให้ ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ เป็น
หัวหน้าบอกบุญเรี่ ยรายเงินจากเจ้ านายฝ่ายเหนื อและข้าราชการมณฑลได้เงินจ านวนมาก การก่อสร้าง
โรงเรียนที่เจ้าอินทวโรรส - สุริยวงค์ ได้ก่อสร้างค้างไว้ จึงได้เริ่มดาเนินการต่อจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2448
พ.ศ. 2448
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ครั้งยังดารงพระอิสริยศเป็น สมเด็จ
พระบรม-โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จประพาสมณฑลพายัพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ
เยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2448 ดังความปรากฏในลิลิตพายัพ ความว่า " ครั้นรุ่งขึ้น
พระองค์ทรงรัถยานขับรี่ สู่ที่ตั้งโรงเรียน อ่านเขียนหนังสือสยาม เล่าบ่นตามกาหนด หมดทั้งเลขวิทยา
ราชาทอดพระเนตรเสร็จ ผันพักตร์เสด็จโดยบาทสู่อาวาสเจดีย์หลวง" ในการเสด็จประพาสมณฑลพายัพ
ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน 500
บาท สมทบการสร้างโรงเรียน และได้พระราชทานนามโรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่ว่าโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยซึ่งมีความหมายว่าเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระยุพราช
พ.ศ. 2449
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2449 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 8 ได้เป็น
ประธานเปิดโรงเรียนต่อมาได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่บริเวณคุ้มหลวง ณ ที่ตั้งโรงเรียน ในปัจจุบัน เลขที่
238 ถนนพระปกเกล้า ตาบลศรี ภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้าง “ตึกยุพราช” เป็น
อาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2455 โดยเงินบริจาคของเจ้านายข้าราชการมณฑล
พ่อค้า ประชาชน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,614 บาท และได้เปิดทาการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2458 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา
พ.ศ. 2469
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพ-พรรณี พระบรมราชินีได้เสด็จฯ พระราชทานธงประจากองลูกเสือมณฑลพายัพ ณ สนามหน้าตึก
ยุพราช
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พ.ศ. 2501
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและพระราชทานพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุด
เยี่ยม
พ.ศ. 2527
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2527 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ สาขา
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตึกยุพราช และติดตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวบริเวณจั่วหน้ามุขตึกยุพราช
พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2529 - 2531 ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานการบูรณะ
ปฏิสังขรณ์วัดนางเหลียว (ร้าง) เพื่อให้เป็นธรรมสถาน สถานที่ฝึกอบรมศีลธรรมจรรยาแก่นักเรียน
พ.ศ. 2531
วัน ที่ 14 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2531 สมเด็จ พระเจ้ าภคิ นีเธอเจ้าฟ้ าเพชรรั ตนราชสุ ดาสิ ริ โสภาพัณณวดี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนทอดพระเนตรการบูรณะธรรมสถาน
พ.ศ. 2532
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2532 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเจ้า-ภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระอุปถัมภ์ และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะครู และนักเรียนเข้าเฝ้าฯ เป็นประจาทุกปี
พ.ศ. 2532 วงดนตรีไทยของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน“ประลองเพลงประเลง
มโหรี”ระดับประเทศ จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ได้รับ
รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่นของจังหวัด
เชียงใหม่ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์วิชาการคอมพิวเตอร์ของเขตการศึกษา 8 นอกจากนี้
โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมูลนิธิไทยคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานีโทรทัศน์ IBC
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พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539 ห้องสมุดกลางของโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้
เป็น “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก” และโรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้
เป็น 1 ใน 29 โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และได้เข้าร่วมโครงการเรียน
ร่วมตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระราชดาริให้โรงเรียน
สนับสนุนนักเรียนตาบอดเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541 ได้ริ เริ่มโครงการแลกเปลี่ ยนการศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนคุมิยาม่า
ประเทศญี่ปุ่นกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2541 - 2544 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ค ณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาคัดเลือกให้
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรับรางวัลโรงเรียน ที่จัดศูนย์วิชาการในโรงเรีย นและจัดห้องเรียนภาษาไทย
ดีเด่นของจั งหวัดเชียงใหม่ ประจาปี การศึกษา 2544 และโรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้าน
การจัดการเรี ย นการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนาร่อง โครงการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB)
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริม นักเรียน
เก่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (Mini English Program) และได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นศูนย์ข่าวเยาวชนไทยจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมของ
สถานศึก ษา “รั ก การอ่ า น สานสู่ ฝั น ” ในปีแ ห่ ง การส่ ง เสริ มการอ่ านและการเรีย นรู้ 2546 เฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48
พรรษา สาขากิจกรรมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักคิดคานวณจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ได้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น ด้ า นส่ ง เสริ ม นั ก สื่ อ สารภาษาไทย และด้ า นส่ ง เสริ ม นั ก ประดิ ษ ฐ์ ใ นงานเดี ย วกั น
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่
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พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวร-ราชาทินัดดามาตุ รางวัลโรงเรียนดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาประจาปี
2547
พ.ศ. 2547 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมครู
ไทย - อเมริกันระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมินเนโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2549 โรงเรี ยนยุ พราชวิ ทยาลั ย ได้ รั บรางวั ลเหรี ยญเงิ นด้ านหลั กสู ตร “หนึ่ งโรงเรี ยนหนึ่ ง
นวัตกรรม” ประจาปี 2549 จากคุรุสภา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพระดับ
ทองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โครงการน้าดื่มสะอาดของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับการรับรอง
มาตรฐานน้าดื่มสะอาด จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ กระทรวง
สาธารณสุข ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) จาก
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน ในการประเมินคุณภาพรอบสอง เมื่อ
วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2550
พ.ศ. 2550 และวงดนตรีลูกทุ่ง Y.R.C.Combo ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค จากการประกวด
ดนตรีลูกทุ่ง ป.ปส. ปี 3 ประจาปี 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
(To Be Number One Friend Corner) โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดศูนย์เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551
และในปี พ.ศ. 2551 ตึกยุพราชได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2551 ประเภท
อาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่สมควรได้รับการเผยแพร่ จากสมาคมสถาปนิกสยาม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552 ได้ รั บรางวั ลโครงการสถานศึ กษาดี เด่ นในการรั กษามรดกทางศิ ลปวั ฒนธรรม
จากกรมศิลปากร ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ดีเด่นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับรางวัลการใช้สื่อ eDLTV มากที่สุดใน
จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ตามโครงการเทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ eDLTV ในโรงเรียนมัธยมใน
จังหวัดเชีย งใหม่และแม่ฮ่องสอนของมหาวิทยาลั ยราชภัฎ เชียงใหม่ ภายใต้โ ครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณตามโครงการ SP2 สร้างห้องศูนย์อัจฉริยภาพ (Resource
Center) พร้ อมครุ ภั ณฑ์ งบประมาณ จ านวน 3,043,355 บาท และสร้ างห้ อง Education Hub
งบประมาณจานวน 599,633 บาท สร้างห้องประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ห้อง ใช้เงินรายได้สถานศึกษา
จานวน 232,582 บาท
โรงเรี ยนได้รั บงบประมาณจากสมาคมผู้ ปกครองและครู ยุพราชวิทยาลั ย สร้างห้ องประชุมเล็ ก
จานวน 1 ห้ อง ซึ่งต่อเชื่อมอาคารสมาคมผู้ ปกครองและครูยุพราชวิทยาลั ย (สปย.) พร้อมครุภัณฑ์
งบประมาณ จานวน 645,000 บาท และสร้างห้องรับประทานอาหารสาหรับครู งบประมาณ จานวน
175,590 บาท
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข และได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
เขต 1
ได้รั บ โล่ ร างวั ล ดีเ ด่น ด้านการจัด กิจ กรรม “ชมรมคุ้มครองผู้ บ ริโ ภค” ประจ าปี 2553 ใน
โครงการ To Be Smart Consumers จากสานักนายกรัฐมนตรี และได้รับโล่เกียรติคุณชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคตัวอย่าง ประจาปี 2553
วงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน ได้รางวัลชนะเลิศดาวรุ่งราชภัฏเชียงราย รับถ้วยรางวัลพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประจา
ภาคฤดูร้อน (รอบแรก) ในรายการชิงช้าสวรรค์
โครงการ Connecting Classrooms ของโรงเรียนได้รับรางวัล International School Award
2011 - 2014 จาก British Council และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการนั กเรี ยนได้รับรางวัล ชนะเลิ ศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ในงานแสดง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานเชิงสร้างสรรค์ ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน สร้างห้อง School Online งบประมาณ จานวน 600,000
บาท
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ ยมระดับประเทศ
โครงงานคุณธรรมเฉลิ มพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทาดีถวายในหลวง” (โครงการสานปณิธานองค์ราชา
ภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนา
ห่ ม ป่ า ด้ ว ยผ้ า เหลื อ ง) จากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มกัลยาณมิตร เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
และชมรมคุ้มครองผู้บริโภคได้รับวุฒิบัตรชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น จากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทีมปั้นฝันได้รับรางวัลชนะเลิศการผลิตหนังสั้น เรื่อง “ดูดีๆ
นี่ซิฮีโร่” และรางวัลตัดต่อยอดเยี่ยมระดั บประเทศ ซึ่งจัดโดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2555
ปี การศึกษา 2555 กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ ประกาศให้ โ รงเรี ยนยุพ ราชวิ ทยาลั ยเป็ น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555"
เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2555 จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ รั บการประกาศเป็ นโรงเรี ยนนิติ บุ คคลในก ากั บของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2557
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสาเร็จ ระดับมัธยมศึกษาประจาปี พ.ศ. 2557 ระดับดี ใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย คณิต ศาสตร์ และด้า นการส่ งเสริมนิ สั ยรั กการอ่ านและการพั ฒ นา
ห้องสมุดจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขัน “ฟิสิกส์สัปยุทธ์
ครั้งที่ 1” พ.ศ. 2558
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบหมายให้โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยเป็นศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคเหนือตอนบน และจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โรงเรียน
เครือข่ายสะเต็มภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม พ.ศ. 2558
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนยุ พราชวิทยาลั ย ได้รับรางวัลผลงานระดับดีเด่นรางวัลเชิดชู
เกี ยรติ MOE AWARDS ผลงานดี เ ด่ น ประเภทสถานศึ ก ษา สาขาเทิ ด ทู น สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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รางวั ล ชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะภาษาจี น ละครสั้ น จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2558
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมโครงการ The Impression of Royal Project ประจาปี 2558 ใน
โครงการพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นที่มีผลการประเมินภายนอกระดับดีมากทั้งสามรอบ ตัวแทน
ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยรับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นที่มีผลการประเมินภายนอกระดับดีมาก
ทั้ ง สามรอบ จาก ผอ.สมศ. ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่ ง โรจน์
ณ ศู น ย์ ป ระประชุ ม ไบเทคบางนา
กรุงเทพมหานครฯ
พ.ศ. 2559
ปีการศึกษา 2559 โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลั ย ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหาร
จัดการ
รางวัลดีเด่นการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โครงการ ZERO WASTE SCHOOL พ.ศ.
2559
29 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 กรมศิ ล ปากร มอบตึ ก ยุ พ ราช ให้ โ รงเรี ย นยุ พ ราชวิ ท ยาลั ย
รับผิดชอบดูแล หลังจากได้รับการบูรณะ ซ่อมแซ่ม อาคารจากสานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ เพื่อจัดเป็น
หอวชิราวุธานุสรณ์ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนโรงเรียน
พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานวงเงิน
งบประมาณ 11,610,000 บาท เพื่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุมแบบ 101ล./27 พิเศษ เปิดใช้
อาคารเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชื่อว่า “อาคารยุพราชรังสรรค์”
พ.ศ. 2560
นายธนาสิ น รั ต นชั ย นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นยุ พ ราชวิ ท ยาลั ย ได้ ผ่ า น
การคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
พ.ศ. 2561
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ พระรัตนราชสุดาฯ ในการประกวด “ดาวรุ่ง
ราชภัฏ” ครั้งที่ 12 ณ เวทีกลางแจ้ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์จั ดโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนื อ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็ จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ประเภทบู ร ณาการความรู้ ใ นคณิ ต ศาสตร์ ไ ป
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ประยุกต์ใช้ในหัวข้อเรื่อง การหาตาแหน่งติดตั้ง กล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ถนนภายในโรงเรียนมากที่สุดและใช้กล้องวงจรปิดจานวนน้อยที่สุด
มูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา โดยนายจรรมนง แสงวิเชียร รองประธานอนุกรรมการเครือข่าย
สถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เชิญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนมาใน
พิธีป ระทานประกาศนี ยบั ตรแก่นั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 ประทาน
รางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยในปีนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวสิตานันท์
กันทะกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียงนาร่องโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา
และชุมชน ภายใต้กิจกรรมกาเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง เพื่อปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
และมีจิตอาสาเป็นศูนย์รวมคนที่มีความคิดดี พูดดี ทาดี และมีศรัทธาความดีในตัวเอง ส่งเสริมให้มีพลัง
ขับเคลื่อนหลักการคิดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเยาวชน ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน และ
ได้รับรางวัลในการดาเนินงานครอบครัวพอเพียง
1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ
21,985 คน ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน คือ ชุมชนเชียงมั่น อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและรับจ้าง
ทั่วไปส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเชียงมั่น, บริษัทการบินไทย
จังหวัดเชียงใหม่, สานักงานยาสูบเชียงใหม่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, สานักงานประวิณทนายความ
, เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ และอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 - 150,000 บาท
จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
1.4 ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจาโรงเรียน เอกลักษณ์ประจาตัวนักเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
รูปช้างในเรือนแก้ว มีอักษรย่อ ย.ว. อยู่ด้านบน มีรัศมีกระจายโดยรอบ
ด้านล่างเป็นแถบโค้งชื่อโรงเรียน เหนือแถบเป็นคาบาลีปรัชญาของโรงเรียน

สีประจาโรงเรียน
สีบานเย็น ซึ่งเป็นสีประจามณฑลพายัพ

ธงประจาโรงเรียน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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พื้นสีบานเย็น มีตราประจาโรงเรียนอยู่กลางผืนธง

ดอกไม้ประจาโรงเรียน

ชงโค ซึ่งมีดอกสีบานเย็น
เอกลักษณ์ประจาตัวนักเรียน : สุภาพ เสียสละ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
1.5 คาขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ระดับองค์กร อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ ปณิธาน จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน

คาขวัญ
เรียนให้เด่น เล่นให้ดี มีศีลธรรม

ปรัชญา
สจฺจ วาจา คตา สจฺจ
วาจาสัตย์นาไปสู่ความจริง
สามคฺคี พลวา พล
ความสามัคคีเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย และบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน การเขียน และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
มีจิตอาสา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ การแก้ ปั ญ หา และมี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
พัฒนาครูให้เป็นครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
11. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ศาสตร์
พระราชา มีจิตอาสา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดคานวณ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความสามารถในการสื่อสาร
4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

เป้าประสงค์ (Goal) (ต่อ)
5. โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์
และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
8. ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
9. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
10. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
11. ผู้เรียนมีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย
12. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน

กลยุทธ์ระดับองค์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้เป็นครูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ส่งเสริมความสามัคคี สร้างคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สามัคคี เป็นคนดีของสังคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปณิธานของโรงเรียน
มุ่งมั่นจัดการศึกษา ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จุดเน้นของโรงเรียน
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

จุดเด่นของโรงเรียน
จัดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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2. ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจัด
การศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายนโยบายและแผน ผู้บริหารยึด
หลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (SBM)
แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
ครูอัตราจ้าง
ครูโครงการเรียนร่วม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
เจ้าหน้าที่สานักงาน
พนักงานทาความสะอาดและทาสวน
พนักงานโรงอาหาร
รวมทั้งสิ้น

ชาย
1
3
59
28
9
12
9
121

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หญิง
0
117
10
1
1
1
22
26
6
184

ปีการศึกษา 2562

รวม
1
3
176
38
1
1
10
34
35
6
305

คิดเป็นร้อยละ
0.32
0.99
57.70
12.45
0.33
0.33
3.30
11.14
11.48
1.96
100.00
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ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกั น คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 ประจ าปี ก ารศึก ษา 2562 มีผ ลการประเมิ นตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย
วิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย นได้ แ ก่
“จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามัคคี
เป็นคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ" โดยจัดกิจกรรมใน
หลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น มีกิจกรรมเสริมหลั กสูตรที่หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่าน
กระบวนการค่ายเสริมทักษะด้านต่างๆ STEM ค่ายภาษา และค่ายเสริมทักษะอาชีพ ส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดี ตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่ อ สาร และการคิ ด ค านวณ ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามสามรถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและแก้ปัญหา โดยจัดทาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ค่ า ย
คณิตศาสตร์ยุพราชสู่ชุมชน สัปดาห์คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันงาน
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ศิลปหั ตถกรรมนักเรียน กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพผู้เ รียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรม Northern Gifted Math กิจกรรมค่ายเปิด
ประสบการณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรี ยนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ การแข่งขันทักษะ/โครงงาน กิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่เวทีการนาเสนอผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้ว ยตนเอง กิจกรรมนั กเรี ยนแลกเปลี่ ยน ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบหัวแหลม
ASEAN DAY กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ กิจกรรมงานห้องสมุด โครงการห้องเรียนพิเศษ Smart YRC โครงการ English
Program International Program ส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาจีน พั ฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
ในงาน Ouverture sur le monde de français กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักเรียน สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย ส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา กิจกรรม STEM Talk
ค่ายต้น กล้ านวัตกร การประกวดผลงานนวัตกรรมนักเรียน การพัฒนาผู้ เรียนสู่ เวทีการนาเสนอ
ผลงานการค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมคลินิก YRC พิชิต 0 ร และ มส กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน ม. 1
และ ม. 4 กิจกรรมจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กิจกรรมเสริม
หลักสูตรนักเรียน SMART YRC การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับนักเรียนทุน พสวท.
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับนักเรียน โครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) การจัด กิจกรรมเสริม
หลักสูตรสาหรั บนั กเรี ยน โครงการ พสวท. (สู่ ความเป็นเลิ ศ) สมทบ การพัฒ นาห้ องศูนย์โครงการ
พสวท. ห้ องปฏิบั ติการส าหรั บ นั กเรี ย นทุน พสวท. และพัฒ นาการบริห ารจัดการโครงการ พสวท.
พัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีสาหรับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
สั ญญาณ Wifi ครอบคลุ ม ทุกพื้ น ที่ มีก ารจั ดการเรี ยนการสอนที่ส่ ง เสริมให้ ผู้ เ รียนสื บ ค้นข้ อมูล จาก
Internet และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ มีความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย น ความคิ ด เห็ น และแก้ ปั ญ หา
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุ ป ความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง และอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสื บ ค้ น ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนมีมีความรู้และทักษะ ที่จาเป็นตาม
หลักสูตร และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ภูมิใจใน
ผลงานของตนเองและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรี ย นยุ พ ราชวิทยาลั ย มีกระบวนการพัฒ นาผู้ เ รียนด้านคุณ ลั กษณะอันพึง ประสงค์ด้ว ย
กระบวน การที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่าเป้าหมายที่กาหนด โดย
โรงเรียนจัดทาโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ที่ชัดเจน และต่อเนื่อง ได้แก่
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ เรีย น กิจกรรมห้องเรียนสี ขาว ป้องกัน กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนาใน
การดาเนิ น งานด้านยาเสพติด กิจ กรรมวันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม ดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ค่ายต้นกล้านวัตกร การประกวด
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้นานักเรียน กิจการเปิดโลกกว้างสู่
เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม โครงการส่งเสริม
การจั ดกิจ กรรมลู ก เสื อ การพัฒ นาบุค ลากรกลุ่ มกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรียน กิจ กรรมปลู กต้น ไม้เ พื่อแม่
กิจกรรมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล วงโยธวาทิต Y.R.C.Band และวงดนตรี
ลูกทุ่ง Y.R.C.Combo ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต และวงดนตรีลูกทุ่ง
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ Big Cleaning Day YRC ปลอดขยะ "YRC Zero waste" สานสัมพันธ์
ยุพราชฯ – เตรียมทหาร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาหรับนักเรียน โครงการ พสวท. (สู่ความเป็น
เลิศ) อบรมแกนนา To be number one สร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารสเพติดใน
สถานศึกษา กีฬาต้านยาเสพติ ด อินทรีย์ทูบีคัพ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด To be number one จิต
อาสาพัฒนาชุมชน เชิดชูคนดีศรียุพราช ดนตรี นาฏศิลป์ ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ
To be number one กิจกรรมแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างสมาชิก To be number one จิตอาสา
รอบรั้ ว โรงเรี ย นค่ายพั ฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษแบบหัวแหลม
กิจกรรมฝึกซ้อมวงโยธวาทิต และวงดนตรีลูกทุ่ง เตรียมความพร้อมร่วมแสดงผลงาน ภายใน
โรงเรียน สู่ชุมชน ตลอดจนประกวดแข่งขัน นักเรียนวงโยธวาทิตสามารถแสดงผลงานในระดับโรงเรียน
จังหวัด ตลอดจนมีโอกาสร่วมแสดงผลงานฉลองสมโภชมหามงคลฉลองศิราชสมบัติ ร.10 และวงดนตรี
ลูกทุ่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ จานวน 2 ใบรายการชนะเลิศการแข่งขันดาวรุ่งลูกทุ่ง
นเรศวร จ.พิ ษณุโลก การแข่งขันดารรุ่งลูกทุ่งราชภัฏ จ.เชียงราย ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภท ก งานแข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการแข่งขันของนักเรียนตามศักยภาพ นักเรียนความสามารถพิเศษ สามารถสร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตามจินตนาการได้ทุกคน นักเรียนความสามารถพิเศษ
ทุกคน สามารถวางแผนการดาเนินงานได้ และทางานอย่าง มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานภูมิ ใจในงาน
ของตนเองและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุนทรียะในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
กิจกรรมสื บสานนาฏศิล ป์ นักเรียนมีส่ว นร่วมในการอนุรักษ์นาฏศิล ป์ท้องถิ่นไทยอย่างเห็ น
คุณค่า และยั่งยืน สามารถแสดงออกในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการร่วมงานแสดงใน
โอกาสต่างๆของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย และ
ดนตรี พื้ น เมื อ ง นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ป ราย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ด้านดนตรีไทย-พื้นเมือง และแก้ปัญหาในการเรียน มีทักษะและ
ความพร้อมในการใช้ทักษะด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง เข้าศึกษาต่อหรือการทางานในระดับที่สูงขึ้น
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอัน
ดีของไทย ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย กิจกรรมติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ตลอดจนมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคมมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี
ในการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียน มีระเบียบ และพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีนักเรียนส่วน
น้อยที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับการตักเตือนและดาเนินการตามลาดับขั้นตอนของ
งานส่งเสริมคุณธรรมและระเบียบวินัยเป็นที่เรียบร้อย กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์นักเรียนผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย กิจกรรมงานจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนชั้น ม.4 – 6 สาหรับ
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาไทยควบคู่กับการส่งเสริมนักเรียนให้
มีทักษะการทางานและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับความคิดของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถปรับตัวสาหรับการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยได้ ส่งผลให้ นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นไปตามเกณฑ์และมีทักษะทางภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่สูงขึ้น สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้รักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับคุณภาพดี มีความรู้ มีทักษะ ในการเรียน การทางาน
รักการทางาน รักการเรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดของผู้อื่นและพัฒนาตนเองโดยสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ ที่ ดีต่ออาชีพสุจริต ในระดับคุณภาพดีมาก กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนรู้และคุณธรรมของนักเรียนโครงการเรียนร่วมสาหรับผู้มีบกพร่องทางสายตา โดย
การจัดเตรียมเอกสารสอนเสริมและเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี สามารถประกอบอาหารอย่างง่ายได้เองโดยใช้เตาไมโครเวฟ และยังมีแนวทางการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมสู่สภาต้นแบบ และ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพงานสภานักเรียน นั กเรี ยนฝึ กการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน พัฒนาส่งเสริม
คุณภาพงานสภานักเรีย น เพื่อส่ งเสริม สร้างความตระหนัก ฝึกทักษะการเป็นผู้นา-ผู้ตามที่ดี ตาม
หลักการของประชาธิปไตย เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริม ผู้นานักเรียนเกิดความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนสามารถนาความรู้ในการศึกษาดูงานมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้
ดี กิจ กรรมการแข่ง ขั น กี ฬ าและกรี ฑ าคณะสี ประจาปี ก ารศึ กษา 2562 นั กเรี ย นสามารถปฏิ บั ติ
กิจกรรมกลุ่มตามแนวทางประชาธิปไตย มีคุณลักษณะและ ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมอยู่ในระดับดี นักเรียนและ มีสุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคมอยู่ในระดับดี การประกวดผลงานนวัตกรรมนักเรียน การดาเนินกิจกรรมประกวด
ผลงานนวัตกรรมนักเรีย น โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่ งเสริมและสร้างแรง
บันดาลใจ ให้นักเรียน พัฒนาศักยภาพของตนเองในการคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานจาก
การประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาโครงงานนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริ มนักเรียนที่ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาโครงงานนวัตกรรมตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา และแนวทาง Fabrication Learn ซึ่งในปีการศึกษา 2562 เป็นการจัดกิจกรรม
สาหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนพัฒนาผลงานเข้าร่ วมกิจกรรมจานวน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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24 โครงงาน และมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 102 คน ภาพรวมผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมทุ ก ประการ และจากผลของกระบวนการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นใน
การพั ฒ นาโครงงานนวั ต กรรมดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นน าผลจากการเรี ย นรู้ แ ละ พั ฒ นาตาม
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวเข้าร่วมการประกวด และได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมวิชาการ
ต่างๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่ และระดับภูมิภาค จานวน 3 โครงงาน กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ที่ดี มีขวัญ
และก าลั ง ใจการท าความดี เ พิ่ ม ขึ้ น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรม และ
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง กิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีส่วนร่วมใน
การอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อมอย่างเป็น รูปธรรม ผู้ เรียนที่เข้าร่ว มกิจกรรมมี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาไทย แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจาวัน นักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนวัดและชุมชน และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ทางศาสนาและภู มิ ใ จที่ ไ ด้ สื บ ทอดวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของไทย กิ จ กรรม
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม นักเรียนให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ส่งเสริมนักเรียนให้
เป็นผู้ที่ตระหนักในการเป็นชาวพุทธที่ดีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมพิธีกรรมเพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนาต่อไป การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้นักเรียน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสา มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของเจ้าของภาษาและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยยึดหลักศาสตร์
พระราชา นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมตามที่สถานศึกษากาหนด และสามารถยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายได้ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนมีโอกาสได้
แสดงออกด้านทักษะภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมตัวนักเรียน
เข้าแข่งขันฯ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการสืบสานวัฒนธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จัดกิจกรรมกิจกรรมอาลา-สถาปนาตาแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ควรจัดต่อเนื่องทุกๆปี กิจ กรรม
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สามารถพัฒนากระบวนการประชุมซึ่งเป็นไปตามวาระการประชุม
ฝึกวิธีการประชุมที่ถูกวิธีได้ การประกวดทูตกิจกรรมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย YRC Ambassadors
2019 กิจกรรมประชาธิปไตยเบ่งบานที่บ้านบานเย็น เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน เพิ่มเวลาใน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การดีเบต และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การเมืองการ
ปกครอง บทบาทหน้าที่และอานาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาสภาจาลองสัญจร
ควรประสานงานหน่วยงานจัดสานักงานเลขาธิการวุฒิสภามาจัดกิจกรรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่ องในปี
การศึกษาต่อไป การจัดกิจกรรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง นักเรียนมีจิตอาสา เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
สถาบันการศึกษาโดยแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาของนั ก เรี ย น ชั้ น ม.1- ม.6 เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ไ ปทั ศ นศึ ก ษา
แหล่ งเรี ย นรู้ ต่า งๆ ในท้ องถิ่ น ของตน นั กเรีย นได้รับ ประสบการณ์ต รง สามารถนาความรู้ที่ ได้ จาก
การศึกษาเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง โดยสามารถนาไปต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีขึ้น หรือสามารถ
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นามาสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจากกิจกรรมทัศนศึกษาใน
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติต่างๆ เป็นการปลูกฝังให้มีความภูมิใจในท้องถิ่น หวงแหนแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ อนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติให้คงอยู่ รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ส่วนกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้มีเรียนรู้ในโลกกว้าง มีการวางแผนเตรียมการต่าง ๆ ตลอดจนสอดแทรกเนื้อหาสาระบูรณา
การ 9 กลุ่มสาระให้นักเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้มีพระคุณ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องมีการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีในการนาเสนองาน กิจกรรมค่ายเปิดประสบการณ์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นักเรียนในโครงการ Gifted
Matเดินทาง และร่วมกิจกรรมค่ายเปิดประสบการณ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรม ในต่างประเทศ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนาความรู้
เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีประสบการณ์ การเรียนรู้ในต่างประเทศ และนาความรู้ และ
ประสบการณ์ ที่ไ ด้ รั บ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ก ารเรีย นและชี วิ ต จริง กิ จกรรมส่ ง เสริม คุ ณ ภาพผู้ เ รี ยนสู่ เ วที
การนาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนทุกคนได้ค้นคว้าคว้าเรื่องที่ตนเอง นักเรียน
ระดั บ ชั้ น ม.2 และ ม.4 น าเสนอผลงานการศึ ก ษาค้น คว้ า ด้ว ยตนเอง ภายในโรงเรี ย นตามสนใจ
กิจกรรมงานติดตามนักเรียนเข้าชั้นเรียนและแก้ปัญหานักเรียนจัดทาบันทึกสรุปสถิติและสาเหตุการไม่
เข้าชั้นเรียนของนักเรียนทุกห้องเรียน กิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เรือนแก้ว) จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านศิลปวั ฒนธรรมท้องถิ่นแก่คณะครู นักเรียนและชุมชน จานวน
4 ครั้ง จัดกิจกรรมสืบชะตาพิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว และประเพณี ยี่เป็ง นักเรียน เกิดความตระหนัก และ
จิตสานึกถึงความสาคัญของวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมจัดส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ สาหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านงานคหกรรม ให้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทางาน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม มีทักษะในการแสวงหาความรู้รอบตัวด้วยตนเอง คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และใช้เทคโนโลยีนาเสนองาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านทางออนไลน์ และมีการจัดมุมต่างๆตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนดได้
ครบภาคเรียนละ 3 กิจกรรม ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กิจกรรม การตรวจ
สุขภาพประจาปีของนักเรียน โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน(ภาษาจีน) จัดกิจกรรมค่าย
ปรับพื้นฐานความรู้ทางภาษาจีน - กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒธรรมจีน (นอกโรงเรียน) กิจกรรมพิชิต
ข้อสอบวัดระดับภาษาจีน HSK, HHKK กิจกรรมวันตรุษจีนหรรษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
การสอบ PAT ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะใน การพูด อ่าน เขียน ภาษาจีน สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง และ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
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๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ
1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี
1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร
การนาเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา
ต่างประเทศที่ 2 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี
2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการประเมิน

80

๙๐.๕๔

สูงกว่าเป้าหมาย

80

92.12

สูงกว่าเป้าหมาย

80

๙๑.๒๑

สูงกว่าเป้าหมาย

80

๙๓.91

สูงกว่าเป้าหมาย

80

๘๙.59

สูงกว่าเป้าหมาย

80

๘๘.82

สูงกว่าเป้าหมาย

80

๘๗.56

สูงกว่าเป้าหมาย

80

90.52

สูงกว่าเป้าหมาย

80

94.21

สูงกว่าเป้าหมาย

80

86.86

สูงกว่าเป้าหมาย

80

90.48

สูงกว่าเป้าหมาย
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทาโครงงาน/
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน
การทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้
3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนา
นวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดี
4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
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ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน
37.5
38.89

สรุปผลการประเมิน
สูงกว่าเป้าหมาย

50

55.72

สูงกว่าเป้าหมาย

50

52.17

สูงกว่าเป้าหมาย

30

28.20

ต่ากว่าเป้าหมาย

20

19.45

ต่ากว่าเป้าหมาย

80

91.30

สูงกว่าเป้าหมาย

80

97.40

สูงกว่าเป้าหมาย

80

94.18

สูงกว่าเป้าหมาย

80

82.33

สูงกว่าเป้าหมาย

80

83.95

สูงกว่าเป้าหมาย

76

81.85

สูงกว่าเป้าหมาย

68

74.95

สูงกว่าเป้าหมาย

70

75.68

สูงกว่าเป้าหมาย

82

82.87

สูงกว่าเป้าหมาย

86

89.44

สูงกว่าเป้าหมาย
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
95
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
87
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
80
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
80
6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
80
ต่องานอาชีพ
6.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อ
80
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่
80
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่
80
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น
6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมใน
80
การทางาน และประกอบอาชีพ
6.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมใน
80
การทางาน และประกอบอาชีพ
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

สรุปผลการประเมิน

96.36

สูงกว่าเป้าหมาย

85.38

ต่ากว่าเป้าหมาย

85.04

สูงกว่าเป้าหมาย

99.81

สูงกว่าเป้าหมาย

99.51

สูงกว่าเป้าหมาย

99.41

สูงกว่าเป้าหมาย

99.98

สูงกว่าเป้าหมาย

99.98

สูงกว่าเป้าหมาย

99.98

สูงกว่าเป้าหมาย

99.98

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผล
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย เกือบทุกประเด็นพิจารณา มีเพียง 3 ประเด็น
พิจารณาที่มีผลการดาเนินงาน ต่ากว่าเป้าหมาย คือ นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม นักเรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ และนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงาน
แล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

81.85

74.95 75.68

96.36 89.44
85.38 85.04 83.95
82.87

ร้อยละ

วิชา

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

75.35

ม.1

83.98

84.16

87.33

85.62

85.84

83.95

ม.2

ม.3

ม.4
ระดับชั้น

ม.5

ม.6

เฉลี่ย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 2.5 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งสิ้น

จานวน
นักเรียน
(คน)
567
504
501
1572
671
703
695
2069
3641

จานวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
จานวน (คน)
512
469
476
1457
639
665
657
1961
3418

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ค่าร้อยละ
90.30
93.06
95.01
92.68
95.23
94.59
94.53
94.78
93.88
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ร้อยละ

ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
100
80
60
40
20
0
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ม.1
91.24
8.06
0.70

ม.2
92.13
7.68
0.20

ม.3
90.62
8.78
0.60

ม.4
94.09
5.47
0.44

ม.5
93.31
6.12
0.57

ม.6
94.84
4.87
0.29

ร้อยละ

ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
100
80
60
40
20
0
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ม.1
90.54
8.23
1.23

ม.2
94.50
5.50
0.00

ม.3
91.62
8.18
0.20

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ม.4
94.85
4.86
0.29

ม.5
93.98
5.74
0.28

ม.6
92.14
7.71
0.14
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ร้อยละ

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
100
80
60
40
20
0
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่านเกณฑ์

ม.1
94.75
4.20
1.05

ม.2
97.64
2.36
0.00

ม.3
95.01
4.99
0.00

ม.4
97.20
2.65
0.15

ม.5
96.92
2.94
0.14

ม.6
93.86
6.00
0.14

ร้อยละ

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
100
80
60
40
20
0
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่านเกณฑ์

ม.1
97.90
2.10
0.00

ม.2
95.09
4.91
0.00

ม.3
93.21
6.39
0.40

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ม.4
95.88
3.83
0.29

ม.5
95.80
3.92
0.28

ม.6
94.86
4.86
0.29
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ผลการประเมินน้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์กรมอนามัย
100
80
60
40
20
0

79.33

80.91

20.67
ม.1

19.09
ม.2

82.83

80.35

19.65

17.17
ม.3
ผ่าน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

79.52

ม.4
ไม่ผ่าน

20.48
ม.5

80.17

19.83
ม.6
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562
ปี/รายวิชา
ปี 2561
ปี 2562
+เพิ่ม/-ลด
ร้อยละที่เพิ่ม/ลด

ภาษาไทย
73.81
71.07
-2.74
-3.71

คณิตศาสตร์
54.28
52.73
-1.55
-2.85

วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
48.86
47.50
39.60
58.28
-9.26
+10.78
-18.95
+22.69

จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ 3 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 67.06 และภาคเรียนที่ 2 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในระดับ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
80

71.07

70
60

57.44 55.91 55.14

58.28

52.73

50

39.6

40

30.95 30.22 30.07

28.62 26.98 26.73

30

35.92

32.98 33.25

20
10
0
ภาษาไทย
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน

คณิตศาสตร์
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด

วิทยาศาสตร์
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.

ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
71.07
52.73
39.60
58.28
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
57.44
28.62
30.95
35.92
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
55.91
26.98
30.22
32.98
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
55.14
26.73
30.07
33.25
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2562 ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
60
50

49.26

46.28 48.16 47.31
36.29

40

30.42 31.04 30.42

30

33.91

37.88
30.69 30.75 30.51

34.86 35.48 35.16

20
10
0
ภาษาไทย
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.

สังคมฯ
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ/รายวิชา
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
49.26
46.28
48.16
47.31

คณิตศาสตร์
36.29
30.42
31.04
30.42

วิทยาศาสตร์
33.91
30.69
30.75
30.51

สังคมฯ
37.88
34.86
35.48
35.16

ภาษาอังกฤษ
30.98
30.10
31.15
31.41

ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
สูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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507
507
507
507

541
541
541
541

501
501
499
500

64.41
50.02
42.62
47.26
51.07

73.81
54.28
48.86
47.50
56.11

เพิ่มขึ้น/ลดลง
2561-2562

จานวนผู้
เข้าสอบ
คะแนน
เฉลี่ย

ภาษาไทย
คณิตฯ
วิทย์ฯ
ภาษา
ต่างประเทศ
เฉลี่ยรวม

จานวนผู้
เข้าสอบ
คะแนน
เฉลี่ย

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จานวนผู้
เข้าสอบ
คะแนน
เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

เพิ่มขึ้น/ลดลง
2560-2561

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560-2562

9.40
4.26
6.24
0.24
20.1
4

-2.74
-1.55
-9.26
10.78
-2.77

71.07
52.73
39.60
58.28
55.42

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560-2562
80
70

73.8171.07
64.41

58.28

54.2852.73
50.02

60
50

48.86
42.62
39.6

40

47.26 47.5

30
20
10
0
ภาษาไทย

คณิตฯ
ปี 2560

วิทย์ฯ
ปี 2561

ภาษาต่างประเทศ

ปี 2562

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2560 - 2562 รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน สูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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จานวนผู้
เข้าสอบ
คะแนน
เฉลี่ย

698
702
700
701
702

692
695
692
694
695

61.91
40.21
40.66
43.83
42.57
45.84

ภาษาไทย

62.35
52.56
40.74
42.57
49.07
49.46

56.59
42.64
38.37
43.03
44.75
45.77

เพิ่มขึน้ /ลดลง
2561-2562

จานวนผู้
เข้าสอบ
คะแนน
เฉลี่ย

661
662
661
662
662

0.44
12.35
0.08
-1.26
6.50
3.62

5.76
9.92
2.37
0.46
4.32
4.57

คณิตฯ
ปี 2560

วิทย์ฯ
ปี 2561

สังคมศึกษา

44.75

49.07

42.57

43.03

42.57

43.83

38.37

40.74

40.66

42.64

52.56

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560-2562
40.21

62.35

61.91

ภาษาไทย
คณิตฯ
วิทย์ฯ
สังคมศึกษา
ภาษา
ต่างประเทศ
เฉลี่ยรวม

56.59

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จานวนผู้
เข้าสอบ
คะแนน
เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562

เพิ่มขึ้น/ลดลง
2560-2561

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560-2562

ภาษาต่างประเทศ

ปี 2562

๓. จุดเด่น
โรงเรี ย นมีการบริ ห ารจั ดการอย่างเป็นระบบ ให้ ทุกฝ่ ายมีส่ ว นร่ว มในการกาหนดวิสั ยทัศ น์
พันธกิจ เป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจาปีที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ ผู้เรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้ สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และ
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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๔. จุดควรพัฒนา
โรงเรี ย นควรจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะในการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง
อย่างหลากหลาย และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ นวัตกรรม ต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับมีคุณธรรมจริยธรรม
แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนวัตกร สามารถสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ได้จริงและ
เผยแพร่
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. วิธีดาเนินการพัฒนา
โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจาปีที่สอดคล้องกับผล
การจั ด การศึ ก ษา สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นา และนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น
การพัฒนาให้ ผู้เรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้ สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และ
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
โรงเรียนได้ดาเนินการนาผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ผลการประเมิน การจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐาน (Baseline data) ใน
การกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ ของการดาเนินงาน และเป้าประสงค์ของตนเองและหน่วยงานต้น
สังกัด ผลวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียน เพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิ รู ป การศึก ษาพร้ อ มทั้ ง จั ด หาทรัพ ยากร จัด สรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ ผู้ รั บผิ ดชอบ
ดาเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base
Management) ออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายจัดการศึกษา ฝ่ายอานวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายนโยบายและแผน กากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม (Participation Management) โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency)
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู
ผู้ บ ริ ห าร โรงเรี ย น และชุ ม ชนสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Smart) อย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่ว มกับผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย วางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจาปี ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศกากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน นาผลที่ได้ มาปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

“SMART YRC Quality System Model”
โรงเรี ย นยุ พ ราช
วิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยใช้ รู ป แบบ
การพั ฒนาด้ วยระบบคุ ณภาพ
“SMART YRC Quality System
Model” เ ป็ น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ เพื่อ
ดาเนินการให้แผนงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายการจัด
การศึ กษา โดยรู ปแบบการพั ฒนา
ด้ ว ย ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ดั ง ก ล่ า ว
ประกอบด้ วยองค์ ประกอบส าคั ญ 3
ส่วน ได้แก่
1.
องค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้นา
โรงเรี ยนยุ พราชวิทยาลั ย มี
ผู้นาที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิสัยทัศน์
การบริ ห ารงาน ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษา
และคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหารจะเป็นผู้ที่มบี ทบาทหลักในการกาหนดนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาองค์กร มีการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลกรทุกฝ่าย ทุกระดับมีส่วนร่วมในการเป็นผู้กาหนด
นโยบาย ทิศทางการบริหารเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จากนั้นจึงสื่อสารทาความเข้าใจให้บุคลากร และ
ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายนาเอานโยบาย พันธกิจ และเป้าประสงค์ไปออกแบบกิจกรรม โครงการ กาหนด
กลยุทธการปฏิบัติงาน กาหนดโครงการ แผนงาน เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้บรรยากาศ
การทางานแบบมีส่วนร่วมและการส่งเสริมประสิทธิภาพการทางานเชิงบวก ทั้งนี้ ผู้บริหารทุ กฝ่าย
ของโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย ให้ ความสาคัญต่อบทบาทการนาจากการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
(Role model) ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา (Create,
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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Research and Development : CRD) มีการส่งเสริมระบบการทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งสม่ าเสมอ ตลอดจนส่ ง เสริ ม การสร้ า งความร่ ว มมื อ ใน
การพัฒนารวมทั้งการให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน สังคมและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
ด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือว่า ภาวะผู้นาในการบริหารจัดการเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาเชิงคุณภาพดังกล่าว
2. องค์ประกอบด้านระบบการทางานเชิงคุณภาพ
ในการออกแบบและกาหนดกระบวนการทางานอันเป็นการนานโยบายและจุดเน้นทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการกาหนดรูปแบบการปฏิบัติงานด้วย
ระบบคุณภาพซึ่งให้ความสาคัญต่อองค์ประกอบในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
S = Standard and Strategy หมายถึง กระบวนการทางานในทุกฝ่ายงานจะต้องมีการกาหนด
เป้าหมายคุณภาพการทางานและกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องต่อการมุ่งพัฒนาไปสู่คุณภาพนั้น
M = Management หมายถึง การให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในทุกฝ่ายงาน
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย
A = Assessment หมายถึง มีการกาหนดให้การปฏิบัติงานทุกฝ่ายจะต้องมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
R = Realize and Reform หมายถึง มีการส่งเสริมบุคลากรทุกฝ่ายให้ตระหนักต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการจัดการศึกษาไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน
T = Tradition of YRC หมายถึง มีการดาเนินกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญและตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติงานด้วยระบบ
คุณภาพ
ระบบการทางานเชิงคุณภาพดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวงจรการบริหารงาน 6 ขั้นตอน
ได้แก่
1) การกาหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการองค์กร
2) การกาหนดนโยบายการจัดการศึกษา
3) การวางแผนปฏิบัติการ
4) การกาหนดงบประมาณในการดาเนินแผนงานโครงการ
5) การนาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
6) การประเมินผลงานดาเนินงาน
ทั้งนี้ หัวใจสาคัญของระบบการทางานเชิงคุณภาพดังกล่าว คือการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) โดยการบริหารจัดการทุกส่วนงานจะต้ องดาเนินการด้วย
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ภายใต้การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทุกกระบวนการ
ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า
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3. องค์ประกอบด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้
เป้าหมายสาคัญของการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ คือการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงได้กาหนดกรอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เป็นส่วน
หนึ่งของระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยได้กาหนดกรอบการจัดหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่ให้มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(Student) ส่ งเสริ มการพัฒ นาคุณภาพครูผู้ สอน (Teacher) ยึดหลักประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
วิชาการ (Academic) และกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูประบบการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียน (Revolution) เป็น
กรอบการดาเนินงานสาคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
ในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงคุณภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้
ส่งเสริมให้มีการดาเนินการภายใต้เงื่อนไขสาคัญดังนี้
1. หลักสูตร (Curriculum) ให้ความสาคัญต่อการจัดทาหลักสูตรตามห้าสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง มีการใช้หลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมการออกแบบหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างหากหลายและ
สร้างสรรค์
2. วัตถุประสงค์ (Purpose) การจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้จะต้องมีการ
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร
3. กลยุทธ์การสอน (Instructional Strategy) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
จะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับผู้เรียน ซึ่งเป็นการดาเนินการดังกล่าวเป็นกลวิธี
สาคัญในการพัฒนาให้ การจัดการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning
๔. การเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning) การจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่จัดให้นักเรียนจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล
๕. การประเมินผล (Assessment) ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลเชิงประสิทธิภาพ
โดยใช้ กระบวนการที่ ห ลากหลาย และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การประเมิ น ตามสภาพจริ ง (authentic
assessment)
6. เนื้อหาสาระ (Subject matter) การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
ครูผู ้ส อนจะต้อ งให้ค วามสาคัญ ต่อกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระอย่าง
ถูกต้อง การจั ดสาระการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน
ภายใต้กรอบหลักสูตร
7. บริบท (Context) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จะต้องคานึงถึงบริบทการเรียนรู้
ทุกด้านในส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ครูออกแบบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐานการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือใช้โครงงานเป็นฐาน การ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนรู้แบบบูรณาการอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้
อย่างยั่งยืน และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยครูผู้สอนจะต้องคานึงว่า ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องมุ่งให้ความสาคัญต่อการปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเป็นพื้นฐานในด้านต่อไปนี้
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S = Scientific thinking หมายถึง การพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
T = Thai and Technology หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นไทย
พัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
E = English and Engineering หมายถึง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ และส่ ง เสริม การเรียนรู้ โ ดยใช้กระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมเป็นแนวทางสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
M = Moral and Mathematics หมายถึง การพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด
ตัดสินใจบนพื้นฐานของตรรกะอย่างมีประสิทธิภาพ
S = Sociogeology หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ที่คานึงถึงหลักภูมิสังคมและ
บริบททางสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวมทั้งหมดจะต้องส่งผลต่อการปลูกฝังทักษะ
การเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้แก่นักเรียน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ทักษะในการสร้างองค์ความรู้ 5
ขั้นตอน ได้แก่
1. Q = Question คือ การรู้จักตั้งคาถาม กาหนดประเด็นปัญหา แสวงหาประเด็นสาคัญที
สนใจศึกษา
2. S = Search คือการมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ วิธีการ หรือทรัพยากรที่จะใช้
ในการสร้างองค์ความรู้หรือแสวงหาคาตอบของสิ่งที่สงสัยหรือสนใจศึกษา
3. C = Construct คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้อย่างมีกระบวนการ เป็นขั้นตอน
ของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
4. C = Communicate คือ การส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสาร นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลความรู้หรือกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการต่อยอดองค์ความรู้
อย่างยั่งยืน
5. S = Serve คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อให้
เกิดการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการบริการชุมชน อันเป็นขั้นตอนสาคัญ ในการส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไก
การจั ดการเรี ย นการสอนแบบบู รณาการโดยน้อมนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เรียนรู้ทุก
รายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุ มชน
โดยดาเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
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โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ดาเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดย
สอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง นาผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดย
จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดทาผลงานทางวิชาการ และ
เข้าร่ ว มประกวดผลงาน รางวัล ดีเด่นด้านต่างๆ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครู
รายบุคคล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาตนเองและบุ ค ลากรในภาพรวมส่ ง ผลให้ ครู แ ละบุ ค ลากรมี ค วาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุด พัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคารเรียน โดม หอประชุม ที่มีความ
พร้อม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม
มีสวนบ้านบานเย็นให้นักเรียนได้พักผ่อน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดหาซอฟต์แวร์
ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน จัดหาเครื่องคอมพิ วเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
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2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ไว้
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ
สรุปผลการประเมิน
เป้าหมาย ผลการประเมิน
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
96.47

สูงกว่าเป้าหมาย

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
95.88

สูงกว่าเป้าหมาย

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
94.12

สูงกว่าเป้าหมาย

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
87.65
ยอดเยี่ยม
92.35
ยอดเยี่ยม
94.71

ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปี
การศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย เกือบทุกประเด็น
พิจารณา มีเพีย ง 1 ประเด็น พิจารณาที่มีผลการดาเนินงาน ตามเป้าหมาย คือ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้ว สูงกว่า
เป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการสารวจความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาล
และแผนการศึกษาของชาติ เพื่อกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา กาหนดตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐาน
การศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขับเคลื่อนความสาเร็จของ
ตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม และประเมินความสาเร็จของโครงการและตัวชี้วัด
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โดยในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 78 โครงการ
ดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.71 ซึ่ง
บรรลุผลความสาเร็จทุกตัวชี้วัด
ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ มีการกาหนดกระบวนการกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่
ดาเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปีการศึกษา
2562 โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลั ย มีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัด
การศึกษา ร้อยละ 85.42 ซึ่งพบว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกาหนดโครงการเพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบ
เรียนฟรี 15 ปี) โดยมีความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 93.71 นอกจากนี้ยังมี
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามแนวทางโรงเรี ย นมาตรฐานสากล และกระบวนการเรี ย นรู้
Education 4.0 ทาให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ
ส่งผลให้ นักเรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นจานวนมาก
ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับเหรียญทอง จากการ
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS, รางวัลครูผู้สอน นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น
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ร้อยละ

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
จาแนกตามจานวนชั่วโมงอบรม ปีการศึกษา 2562
50
40
30
20
10
0

43.82
27.53
14.04

0 - 20

21 - 40
41 - 60
จานวนชั่วโมง

14.61

มากกว่า 60

3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานของโรงเรียนใน
ทุกๆ ด้าน มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
4. จุดควรพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา ควรดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพให้มากยิ่ งขึ้น ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะ
สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมให้ครูนากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่ ไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. วิธีดาเนินการพัฒนา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยส่งเสริมให้ครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาโดยการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบ Active
Learning ด้ ว ยเทคนิ ค วิธี ที่ห ลากหลาย การเรีย นรู้แ บบใช้ เกม การเรี ยนรู้ แบบแผนผั งความคิ ด
(Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) การเรียน
แบบร่ว มมือ ใช้เทคนิ คแบบจิ๊กซอ หลักการเรียนการสอนตามแนวการสอนวิช าวิทยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E หรือรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle )
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการ
เรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัต กรรมและเทคโนโลยี การวัด และประเมิน ผลตามสภาพจริ งด้ ว ยเครื่องมือ และวิ ธีก ารที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอน การประกวดสื่อการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครู
ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งให้ครู ได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สสวท. มีการทา MOU กับ หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้และทางานร่วมกัน
ส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดทาสื่อ E book ให้นักเรียนได้ศึกษาและมีการจัดการเรียนรู้ มี
application มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน (ได้แก่ Star Chat ,Kahoot เป็นต้น) สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ อมั ล ติ มิเดี ย เอกสารประกอบการสอน ชุ ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้ การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โ ดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิ
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ครูประจาชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก
(Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวก
ด้วยการหมั่นให้กาลังใจนักเรียน โดยพยายามให้การชมเกิดขึ้นบ่อยกว่าการตักเตือน สร้างบรรยากาศที่
อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกโดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่
จัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทางานกลุ่ม เพื่อการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับปรุงการสอน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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และปรับสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของผู้เรี ยน โดยการใช้
การพูดให้ ช้าและมากขึ้น ใช้เหตุผ ลในแต่ล ะช่ว งการสอน ปรับภาษาพูดให้ เหมาะสม ฟังผู้ เรียนพูด
อธิบายให้มาก ให้รางวัลด้วยวิธีการชมเชย เพื่อเสริมแรงให้กับตัวผู้เรียน เพื่อสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รัก
การเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข
ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
เครื่ องมือที่มีป ระสิ ทธิภ าพ โดยจั ดทาข้อสอบและวิเคราะห์ ข้อสอบร่ว มกันระหว่างครูผู้ ส อนในวิช า
เดียวกัน ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน
และนาผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โดยจัดตาราง PLC
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียนส่งเสริมให้มีการนิเทศใน กลุ่ม สาระการเรียนรู้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร ครูเก่าที่มีประสบการณ์แนะนาครูบรรจุใหม่ รวมทั้งมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ปีการศึกษา 2562
ค่าร้อยละ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผลการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
ประเมิน
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
80
86.91
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
80
94.05
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active
80
๘๐.76
Learning
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
80
82.38
ต่อการเรียนรู้
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
80
85.12
หลากหลาย
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
80
81.90
ในการจัดการเรียนรู้ มี application
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
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ค่าร้อยละ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผลการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้าหมาย
ประเมิน
3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ
80
80.12
ในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
80
98.21
ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
80
98.21
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
80
94.65
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
80
92.86
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
80
96.43
กับเป้าหมายของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
80
88.69
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
80
88.69
จัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

สรุปผลการประเมิน

ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม

จากตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน ๑ ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จานวน ๔
ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณา
ตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ครูของทุกกลสาระการเรียนรู้ ทาการวิเคราะห์หลักสูตร จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
1.1 ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning โดยการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสาร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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เผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทาแผนการเรียนรู้ที่มีโ ครงสร้างองค์ประกอบครบตาม
สถานศึกษากาหนดตามแบบวัดประเมินแผน และนาไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน
1.2 ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียน
สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการประกวดสื่อการสอนและ
นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ครูนานวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.1 โรงเรียนมีการดาเนิน โครงการประกวดสื่อการสอนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยแบ่งเป็นระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ๖ รายการ และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๓ รายการ ผลการ
ตัดสินมีสื่อที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๔ รายการ แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศจานวน ๒ รางวัล รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง จานวน ๒ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จานวน ๓ รางวัล และรางวัลชมเชย
จานวน ๗ รางวัล
2.2 ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้มี application
- โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ระบบห้องสมุดดิ จิตอล
(Digital Library) มีระบบห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Kahoot ,Google Map, Google earth,
Google Street view ฯลฯ มาใช้ในการเรียนแบบออนไลน์
- ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 69.05
2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
- แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์อาเซียน ศูนย์สะเต็ม
ศูนย์ Resource Center ศูนย์โครงการพสวท. พิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว วัดนางเหลียว เรือนช้างต้น ตึกยุพราช
สวนสมุนไพร
- แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่สาคัญได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์
เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หมู่บ้านอุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์ชุมชนออนใต้ อ.สั น กาแพง อุทยานแห่ งชาติออบขาน ศูนย์ศึกษาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อ.แม่ริม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานดาราศาสตร์ สิริ น ธร อ.แม่ริ ม อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ สวนสัตว์แมลงสยามเชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดสาคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์
หลวง วัดดวงดี วัดอุโมงค์ วัดล่ามช้าง วัดสวนดอก ฯลฯ และบูรณาการทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี โดยการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
- ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บูร ณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
จริง
- ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.1 ครูมกี ารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะดาเนินการเรียน
การสอนให้ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรีย มและ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ทาการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสะ
เต็มศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ศูนย์
ERIC ศูนย์อาเซียน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์อาเซียน ศูนย์สะเต็ม ศูนย์ Resource
Center ศูนย์โครงการพสวท. พิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว เรือนช้างต้น รวมถึงการดาเนินงานของงานแนะแนว
เพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรีย น มีโ ครงการมอบโล่และเกีย รติบัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู้โดยทาการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียน และนาผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนโดยการสอนซ่อม
เสริม มอบหมายงานและการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
1.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้
มีเครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
5.1 โรงเรียนมีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศ
จากครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกัน
5.2 ครูทุกคนมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน
5.3 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
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3. จุดเด่น
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง
2. ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีการ เทคนิค รูปแบบการสอน สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
3. ครูนาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ
4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรัก
การเรียนรู้
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5. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก้ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนาผลไปพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนต่อไปรวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถนาข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
6. ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล
มากขึ้น
7. ครูมีการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเห็นได้จากการเข้ารับการอบรม
8. ครูมีความมั่นใจในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย
9. ครูมีความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้รับคาชื่นชมจากหน่วยงานและ
ผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
๔. จุดควรพัฒนา
1. ครูควรตระหนักและให้ความสาคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
สอดคล้อง
2. มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนครูผ่านกระบวนการ PLC มีการให้นักเรียนสะท้อน
การจัดการสอนของครูผู้สอนเพื่อนาไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. ควรดูแลสื่อ/อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่น โปรเจคเตอร์ ระบบ
เครื่องเสียงในห้องเรียน
4. ครูควรออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูด กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างสื่อที่
เข้าใจได้ง่ายในเนื้อหานั้น ๆ เช่น สื่อวีดีโอ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้สามารถศึกษาย้อนหลังในเรื่องที่เรียน
ไปแล้ว แต่อยากจะทบทวนในเนื้อหานั้น ๆ ได้เพิ่มเติม จากที่โรงเรียน หรือจากที่บ้าน เวลาที่ว่างๆ จาก
การทากิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสร้างผลงานอย่างสม่าเสมอ
๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. ครูควรพัฒนาตนเองโดยเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดทาสื่อประกอบการ
เรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒. ครูควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการเรียนรู้ในศัตวรรษที่ 21 เพื่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยสื่อที่มีคุณภาพ ตามเทคโนโลยียุคสมัยใปัจจุบันให้มากขึ้น
๓. ครูผู้สอนระดับชั้นเดียวกัน วิชาเดียวกัน ควรร่วมกันจัดทาแผนการสอนและสื่อการสอน
๔. ครูควรพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น เช่น
การวิเคราะห์สถานการณ์จริงจากข่าว จากยูทูป จากสื่อออนไลน์ เน้นการสอนที่นักเรียนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ สามารถดูแลตนเองและป้องกันตัวเองจากภัยต่างๆรอบตัวได้
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ส่วนที่ ๔ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา ๒๕6๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ยอดเยี่ยม
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ยอดเยี่ยม
และแก้ปัญหา
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ยอดเยี่ยม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยอดเยี่ยม
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ยอดเยี่ยม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ยอดเยี่ยม
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ยอดเยี่ยม
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ยอดเยี่ยม
2.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
และทุกกลุม่ เป้าหมาย
๒.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
๒.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ยอดเยี่ยม
3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ยอดเยี่ยม
3.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ดีเลิศ
๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ยอดเยีย่ ม
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ยอดเยีย่ ม
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยีย่ ม
สรุปภาพรวม
ยอดเยี่ยม
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้
จุดเด่น
คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติประจาปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทา
รายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือ
กันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นที่ปรึกษาที่ดีและ
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานของโรงเรียน
ในทุกๆ ด้าน มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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จุดควรพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างหลากหลาย และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด
ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ นวัตกรรม ต่างๆ ที่สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตจริงได้

กระบวนการบริหารและการจัดการ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารการศึ ก ษา
ควรด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพ
ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งรอบด้ า นตาม
ศั ก ยภาพให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ให้ ค รอบคลุ ม และ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และนากระบวนการ
ของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ มาใช้ ใ น
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
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จุดเด่น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน เพื่อให้
ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพตามเป้ า หมายของหลั ก สู ต รโดยจั ด
กิจ กรรมให้ ผู้ เรี ย นได้เรี ย นรู้ ที่เน้ น กระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริง เชือมโยงกับชีวิตประจาวัน โดยการใช้วิธีการ
เทคนิค รูปแบบการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
ที่ ห ลากหลาย เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น มี
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็ นระบบ และให้ข้อมูล ย้อนกลั บแก้ผู้เรียนและ
ผู้ ป กครองเพื่ อ น าผลไปพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
ต่อไป

จุดควรพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เชื่ อ มโยงกั บ ชี วิ ต จริ ง และผู้ เ รี ย นสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ผู้ เ รี ย น โดยครู ค วรให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่
ผู้ เ รี ย นทั น ที เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นน าไปใช้ พั ฒ นา
ตนเองต่อไป

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับมีคุณธรรมจริยธรรม
แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นนวัตกร สามารถสร้างนวัตกรรมที่นาไปใช้ได้จริงและ
เผยแพร่
แผนปฏิบัติงานที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะ
สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ ๕ ส่งเสริมให้ครูนากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่ไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และผู้เรียนเกิดทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติงานที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
“1 ครู 1 นวัตกรรม”
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