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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 จัดท าข้ึนตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จ  
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกระบวนการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสามารถผลิต
ผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วน  
ตามความคาดหวังของสังคม ตลอดจนพัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ  
 

 โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมิน และสรุปเป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - 
Assessment Report : SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด และการประเมิน
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ข้อมูลในการรายงานการประเมิน
ตนเองครั้งนี้เป็นข้อมูลผลการด าเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 25๖3 เป็นการสรุปผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษาของโรงเรียนที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบท ของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 รายการผลการประเมิน
ตนเอง ส่วนที่ ๔ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 5 ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  
 

 ขอขอบคุณบุคลากรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทุกคน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของโรงเรียน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน  การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จนส าเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี  
 
 
 
 
           (นายทีปชัย   วงษ์วรศรีโรจน์)  
              ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
              โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้า  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจ าปีแล้ว ปรากฏว่ามีความเหมาะสม 
สอดคล้อง กับผลการด าเนินงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 จึงมีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และให้ทางโรงเรียนได้น าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ไดม้าตรฐานตามท่ี ก าหนดไว้ต่อไป 
 
 
 
 
         (นายบุญเสริญ  สุริยา) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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สารบัญ 

 

เร่ือง                   หน้า 
  ค าน า             
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                   
  สารบัญ            
ส่วนที ่ ๑  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           ๑ 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา             ๑ 
1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม       ๑ 
1.3 การน าเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๑ 
      * สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา     ๑ 
      * วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา       ๒ 
      * จุดเด่น           5 
      * จุดควรพัฒนา          ๖ 

   * แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น       ๖ 
ส่วนที ่ ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        ๘    

1. ข้อมูลทั่วไป            ๘ 
1.1  สภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา        ๘ 

  1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ         ๘ 
1.3  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม        ๘ 

  1.4  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวนักเรียน   ๙ 
     1.5  ค าขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  ๑๐ 
               อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 

  1.6  แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา       ๑๒ 
2. ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา      ๑๓ 

 ๓. ข้อมูลครูและบุคลากร         ๑๔ 
 4. ข้อมูลนักเรียน         ๑๕ 
ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๑๗   
 3.1.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน)   ๑๗ 
  3.1.1 ระดับคุณภาพ         ๑๗ 
  3.1.2 กระบวนการพัฒนา        ๑๗ 
  3.1.3 ผลการพัฒนา         ๒๐ 
  3.1.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ๓๖ 
  3.1.5  จุดเด่น         ๓๖ 
  3.1.6  จุดควรพัฒนา        ๓๗ 
  3.1.7  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น     ๓๘ 
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 3.1.๒ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน) ๓๘ 
  3.1.๒.1 ระดับคุณภาพ        ๓๘ 
  3.1.๒.2 กระบวนการพัฒนา        ๓๘ 
  3.1.๒.3 ผลการพัฒนา        ๔๑ 
  3.1.๒.4 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ๔๖ 
  3.1.๒.5  จุดเด่น         ๔๖ 
  3.1.๒.6  จุดควรพัฒนา        ๔๖ 
  3.1.๒.7  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น     ๔๖ 
 3.2 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ      ๔๗ 
  3.2.1  ระดับคุณภาพ        ๔๗ 
  3.2.2  กระบวนการพัฒนา        ๔๗ 
  3.2.3  ผลการพัฒนา         ๕๖ 
  3.2.4  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ๖๑ 
  3.2.5  จุดเด่น         ๖๑ 
  3.2.6  จุดควรพัฒนา        ๖๑ 
  3.2.7  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น     ๖๒ 
 3.3 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๖๒   
  3.3.1  ระดับคุณภาพ        ๖๒ 
  3.3.2  กระบวนการพัฒนา        ๖๒ 
  3.3.3  ผลการพัฒนา         ๖๔ 
  3.3.4  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ๗3 
  3.3.5  จุดเด่น         ๗3 
  3.3.6  จุดควรพัฒนา        ๗3 
  3.3.7  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น     ๗4 
ส่วนที ่ ๔  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา         ๗5 
      4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕63     ๗5    
      4.2 จุดเด่น           ๗6 
      4.3 จุดควรพัฒนา         ๗7   
      4.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น      ๗8 
      4.5 ความต้องการและช่วยเหลือ       79   
ส่วนที ่ ๕  ภาคผนวก          ๘0   

  ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ๘1 
            ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563   ๘8 
            ผลการประเมิน สมศ. รอบ ๓        ๙4  
            ผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน     ๙6 
            การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19           ๑๒1 
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ส่วนที่ ๑  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่พิเศษประจ าจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่
เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 อยู่กลางเมือง
เชียงใหม่และอยู่บนเนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน  เบอร์โทรศัพท์ 053 - 418673 - 5 โทรสาร 053 - 418673- 5 ต่อ 111          
E-mail : school@yupparaj.ac.th  Website : www.yupparaj.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คือ เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  มีผู้เรียนจ านวนทั้งสิ้น 3,๖๘๔ คน มีบุคลากร         
สายบริหาร จ านวน 5 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ส านักงาน จ านวน ๒๕๒ คน  

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยตั้งอยู่กลางเมือง เชียงใหม่ ต าบลศรีภูมิ ซึ่งเป็นต าบลในเขตเทศบาล สภาพ
ชุมชนโดยรอบเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ วัด และชุมชนซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง อาชีพหลักของประชากรต าบล
ศรีภูมิ คือ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป  ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีฐานะปานกลาง ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
คือ ชุมชนเชียงมั่น มีความเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนการน าภูมิปัญญามาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕  

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมินรวม ๔ ด้าน คือ ด้านผลการจัด
การศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและด้านการประกัน
คุณภาพภายใน รวมจ านวน 12 ตัวบ่งชี้  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ 

1.3 การน าเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
       สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมของสถานศึกษา 

 จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาในแต่ละด้าน ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ทั้ง 3 ด้าน และ 
มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  เป็นผลมาจากการบริหารงานแบบ
ประสานความร่วมมือกันทั้ง 5 ฝ่าย  ได้แก่ (๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน (๒) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (๓) สมาคมศิษย์เก่า (๔) สมาคมผู้ปกครองและครู (๕) เครือข่ายผู้ปกครอง  โดยมุ่งเน้น       
การบริหารงานด้านวิชาการควบคู่การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นงาน 
ที่ส าคัญที่สุด  
 

mailto:school@yupparaj.ac.th
http://www.yupparaj.ac.th/
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

       วิธีการพัฒนา/ ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
วิธีการพัฒนา 

           โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้รัก
การเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  มีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานอย่างชัดเจน  

โรงเรียนจัดหลักสูตรพิเศษส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  ห้องเรียนทุนพสวท.และทุนพสวท.สู่ความเป็นเลิศ  ห้องเรียน SMART TRC  ห้องเรียนพสวท.
สมทบ ห้องเรียน Gifted Math  ห้องเรียน Gifted English  ห้องเรียน Gifted Thai  ห้องเรียน English Program 
International Program นอกเหนือจากหลักสูตรปกติทั่วไป จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา 
ผลงานด้วยตนเอง โดยมีการน าเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษา พัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีส าหรับการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ  
การทดสอบความรู้ตามความสามารถของตนเองทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมโดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยมี
เป้าหมายส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
  1) จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถภาพส าคัญ
ตรงตามที่หลักสูตรก าหนด โดยรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัด   
การเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติ 
  2) จัดการศึกษาโดยมุ่งดูแลช่วยเหลือและระวังป้องกันให้ผู้เรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาด  
ของเชื้อโรค 
  3) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรเรียนใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากรระบบ
เทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียน
ทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English Program 
เนื่องจากเป็นระบบที่มีความพร้อมรองรับการด าเนินงานอยู่แล้ว  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  ผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ Google Classroom 
และระบบ YEP E-Learning  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างหยุดอยู่บ้านตามมาตรการ 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ และเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานในระยะที่ 1 สรุปได้
ดังนี้  
  1) ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ใน
เว็บไซต์ฝ่ายจัดการศึกษา อยู่บนเว็บไซต์หลักของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี URL เว็บไซต์ดังกล่าว คือ 
https://sites.google.com/view/yrc-academic-section/YRC-E-Learning-Platform  
  2) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รองรับการจัดการศึกษาภายใต้
สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพัฒนาชั้นเรียนออนไลน์ด้วย
ระบบ Google Classroom และระบบ YEP E - Learning ให้เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถให้บริการ 
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) มีการด าเนินการเปิดชั้นเรียนออนไลน์ ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ 1  
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในระหว่างปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
ออนไลน์ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และระยะที่ 3 ซึ่งเป็นห้วงของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่สองนั้น   ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้
ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนเปิดชั้นเรียน Google Classroom ครบทุกชั้นเรียน ทุกรายวิชา และมีการสอนผ่านระบบ 
Live ตรงตามตารางเรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้น  
  4) ผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชั้นเรียนออนไลน์ ใน
ห้วงระยะเวลาต่าง ๆ ทั้ง 3 รอบของการด าเนินงาน โดยภาพรวมพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชาบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 มี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ทุกรายวิชา อีกทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกรายวิชา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์ปกต ิ

  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
วิธีการพัฒนา 

          โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพ่ือสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียน
ในทุก ๆ ด้าน มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ท าให้ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียน
สามารถด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

https://sites.google.com/view/yrc-academic-section/YRC-E-Learning-Platform
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(COVID-19) โดยจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เรียนและครู ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการส่งเสริม  
การพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัด       
การเรียนรู้  รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
จากการพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนดังกล่าว ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุ

เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ บุคลากรของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโอกาสรับรู้ และได้รับ
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องรวดเร็ว บุคลากรทุกฝ่ายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก่ฝ่ายบริหารในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองให้มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ มีความสามัคคี และเป็นคนดีของสังคม ผู้ เรียน ผู้ปกครองและชุมชน พึงพอใจ 
ในผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย

วิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยส่งเสริมให้ครูทุกคน 
ได้รับการพัฒนาโดยการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่
หลากหลาย มีการสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้สื่อการเรียน     
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมให้ครู ได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  มีการท า MOU กับ 
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครู และครู 
กับผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก(Positive Discipline)  
โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วยการหมั่นให้ก าลังใจผู้เรียน          
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย     
ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียน    
การสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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สนับสนุนให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โดยจัด
ตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียน ส่งเสริมให้มีการนิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร ครูเก่าที่มีประสบการณ์แนะน าครูบรรจุใหม่ รวมทั้งมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน  

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถแสดง     
ความเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้  
วางแผนการจัดการเรียนรู้  โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
แล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่หลากหลาย และตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน   
เชิงบวก มีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน ประสาน      ความ
ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน รายงานผล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ให้ผู้ปกครองทราบ  ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับ   การวิจัยในชั้น
เรียน และน าผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหา และหรือพัฒนาผู้เรียน  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูทั้งภายในกลุ่มสาระ   การเรียนรู้ และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด การเรียนรู้  ส่งผล
ให้ครูได้รับรางวัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การพัฒนาระบบและการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียน 
ยุพราชวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครูผู้สอนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หลังจาก
เกิดสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ครูมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการชั้นเรียนด้ วยระบบออนไลน์ โดยการเข้า
อบรมและด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของตนเองตลอดภาคเรียน ท าให้ ภายหลัง 
การด าเนินงาน ครูส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้งานสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากขึ้น   

       จุดเด่น 
คุณภาพของผู้เรียน 

     (๑) การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด     
การเรียนรู้ตามศักยภาพ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
     (๒) โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยที่ควรพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ ด้วยกิจกรรม วิธีการ และกระบวนการที่หลากหลาย
เป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนครบทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  
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  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             โรงเรียนสามารถด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้เรียนและ
ครู  ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  
นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  รวมทั้ง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลมากข้ึน มี 

การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน มีความมั่นใจในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น และมี
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้การยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มาศึกษา 
ดูงานอย่างต่อเนื่อง 

       จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
    โรงเรียนควรสนับสนุนและพัฒนาในด้านความพร้อมของผู้เรียนในระบบการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ นอกจากนี้ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน (โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย แต่เป็นกิจกรรมของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม) 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ท าให้

แผนปฏิบัติการบางอย่างไม่เป็นไปตามก าหนด มีการชะลอ หรือยกเลิกบางกิจกรรม การพัฒนาจึงควรมีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้สอดรับการสถานการณ์ ในด้านการบริหารจัดการควรมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
ตามนโยบายที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันสถานการณ์ ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 
2019 เพื่อพัฒนาความเสี่ยงให้ต่ าที่สุด 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่
โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง  
โดยออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูด กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการสอนและวิธีการ
วัดผลประเมินผลการสอนแบบออนไลน์ 

    แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๑  ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ มีความรับผิดชอบ มีสมาธิ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียนการสอน
ภายใตส้ถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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แผนปฏิบัติงานที่ ๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  
ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

แผนปฏิบัติงานที่ ๔  พัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แผนปฏิบัติงานที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
เช่น การให้ความรู้เพ่ือเตรียมการวางแผนในการด าเนินการ ส าหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 

แผนปฏิบัติงานที่ ๖  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ในยุค New Normal (พัฒนาครูด้าน 
การใช้เทคโนโลยีในการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน  สื่อที่มีคุณภาพ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยี สมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน  ทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning และการวัดผลประเมินผล
การจัด การเรียนรู้ออนไลน์  
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ส่วนที่ ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป    
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ 50200 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เบอร์โทรศัพท์ 053 - 418673 - 5 โทรสาร 053 - 418673- 5 ต่อ 111           
E-mail : school@yupparaj.ac.th Website: www.yupparaj.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1 - ม.6) เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  คือ เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

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

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

 1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นด้วยพระบรม 

ราโชบายในการขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เริ่มแรกตั้งเป็น
โรงเรียนสอนหนังสือไทย อยู่บริเวณศาลากลางสวนในต าหนักที่ประทับ พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าโสณบัณฑิต 
โดยมี ม.ร.ว.จันทร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ เรียกว่า“โรงเรียนเมืองนครเชียงใหม่” เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2432  
 

  พ.ศ. 2442  ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนหนังสือไทยขึ้นที่วัดเจดีย์หลวง มีพระยาอุปกรณ์ 
ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลเป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเริ่มมีจ านวนผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น จึงได้ขยายที่เรียนมา
อยู่ที่โรงละครของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงค์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ท่ี 8 เมื่อปี พ.ศ. 2444 ได้บริจาคที่ดินคือ ที่ดิน
สี่แยก ถนนวโรรส กลางเมืองเชียงใหม่ และยกโรงเรือน ซึ่งเป็นโรงละครเดิมจ านวน 1 หลัง เพ่ือให้สร้างโรงเรียน 
 

พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระยา  สุรสีห์ วิสิษฐ์ศักดิ์   
(เชย กัลยาณมิตร) ขึ้นมารับราชการต าแหน่งข้าหลวงใหญ่ประจ า
มณฑลพายัพ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษานั้น  พระยาสุรสีห์วิสิษฐ์
ศักดิ์พยายามด าเนินการทุกวิถีทางที่จะใช้ การศึกษาแผนใหม่  
"เป็นเครื่องช่วยในการปฎิรูปมณฑลพายัพ เริ่มจากการสร้างโรงเรียน 
โดยได้มอบหมายให้ ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการ
มณฑลพายัพ เป็นหัวหน้าบอกบุญเรี่ยรายเงินจากเจ้านายฝ่ายเหนือ
และข้าราชการมณฑลได้เงินจ านวนมาก การก่อสร้างโรงเรียนที่       

เจ้าอินทวโรรส - สุริยวงค์ ได้ก่อสร้างค้างไว้ จึงได้เริ่มด าเนินการต่อจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2448  
 

mailto:school@yupparaj.ac.th
http://www.yupparaj.ac.th/
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 พ.ศ. 2448  เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ครั้งยังด ารงพระอิสริยศเป็นสมเด็จ  
พระบรม-โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จประพาสมณฑลพายัพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2448 ดังความปรากฏในลิลิตพายัพ ความว่า " ครั้นรุ่งขึ้นพระองค์ทรงรัถยานขับรี่สู่ที่ตั้ง
โรงเรียน อ่านเขียนหนังสือสยาม เล่าบ่นตามก าหนด หมดทั้งเลขวิทยาราชาทอดพระเนตรเสร็จ ผันพักตร์เสด็จโดย
บาทสู่อาวาสเจดีย์หลวง" ในการเสด็จประพาสมณฑลพายัพครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรด
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 500 บาท  สมทบการสร้างโรงเรียน และได้พระราชทานนามโรงเรียนที่
ก่อสร้างใหม่ว่า “โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระยุพราช   
 

1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 21,985 คน 

ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน คือ ชุมชนเชียงมั่น อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขายและรับจ้าง ทั่วไปส่วนใหญ่ นับถือศาสนา
พุทธ  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ วัดเชียงมั่น บริษัทการบินไทย จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานประวิณทนายความ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ และอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 

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

1.4  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ดอกไม้ประจ าโรงเรียน เอกลักษณ์ประจ าตัวผู้เรียน  
 

 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

รูปช้างในเรือนแก้ว  มีอักษรย่อ ย.ว. อยู่ด้านบน มีรัศมีกระจายโดยรอบ 
ด้านล่างเป็นแถบโค้งชื่อโรงเรียน  เหนือแถบเป็นค าบาลีปรัชญาของโรงเรียน 

 

สีประจ าโรงเรียน 
สีบานเย็น  ซึ่งเป็นสีประจ ามณฑลพายัพ 

ธงประจ าโรงเรียน 
พ้ืนสีบานเย็น มีตราประจ าโรงเรียนอยู่กลางผืนธง 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน 

 

ชงโค  ซึ่งมีดอกสีบานเย็น 

 

เอกลักษณ์ประจ าตัวผู้เรียน :  สุภาพ  เสียสละ ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ 
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1.5  ค าขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ระดับองค์กร  อัตลักษณ์   
เอกลักษณ์  ปณิธาน  จุดเน้น และจุดเด่นของโรงเรียน 
 

ค าขวัญ 
เรียนให้เด่น    เล่นให้ดี    มีศีลธรรม 

 

ปรัชญา 
สจฺจ  วาจา  คตา  สจฺจ  

วาจาสัตย์น าไปสู่ความจริง 
สามคฺคี  พลวา  พล  

ความสามัคคีเป็นพลังอันยิ่งใหญ่   
วิสัยทัศน์ (Vision) 

จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ                                                              

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน การเขียน และ

แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ศาสตร์พระราชา  

           มีจิตอาสา และมีค่านิยมที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

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

           และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
11. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค ์(Goal) 

1.  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ศาสตร์    
     พระราชา  มีจิตอาสา และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
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เป้าประสงค ์(Goal) (ต่อ) 

       ๓.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดค านวณ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความสามารถในการสื่อสาร 
       ๔.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 ๕.  โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
       ๖.  โรงเรียนบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ 
            จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 ๗.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๘.  ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๙.  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการ 

  บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
10. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
11. ผู้เรียนมีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย 
12. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้เป็นครูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
4. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
5. ส่งเสริมความสามัคคี สร้างคนดีของสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
สามัคคี   เป็นคนดีของสังคม 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

ปณิธานของโรงเรียน 
มุ่งม่ันจัดการศึกษา ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

จุดเน้นของโรงเรียน 
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 

จุดเด่นของโรงเรียน 
จัดหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
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2. ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายจัดการศึกษา   
ฝ่ายกิจการผู้เรียน  ฝ่ายอ านวยการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  และฝ่ายนโยบายและแผน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิค
การบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)           
 

            
แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2563 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 1 
รองผู้อ านวยการ 4 - - 1 3 4 
ครูประจ าการ 58 155 - 84 89 173 
ครูอัตราจ้าง 7 4 - 11 - 11 
ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) 21 4 - 21 4 25 
ฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอน - 1 - 1 - 1 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 1 
ลูกจ้างประจ า 5 1 4 2 - 6 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 11 24 2 33 - 35 
พนักงานท าความสะอาด และท าสวน 11 26 37 - - 37 
พนักงานโรงอาหาร - 6 6 - - 6 

รวมทั้งสิ้น 118 182 49 154 97 300 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2563 
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ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 

 

 จ านวนผู้เรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 3,684 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 14 258 311 569 41 
ม.2 14 265 301 566 40 
ม.3 14 241 265 506 36 

รวม ม. 1 - 3 42 764 877 1,641  
ม.4 16 297 372 669 41 
ม.5 16 298 373 671 42 
ม.6 16 260 443 703 43 

รวม ม.4 - 6 48 855 1,188 2,043  
รวมทั้งหมด 90 1,619 2,065 3,684  

 

แผนภูมิแสดงจ านวนข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  
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ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 256๓ มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๓ ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                     1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม  
ยอดเยี่ยม      

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม    
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม   
มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียน ยอดเยี่ยม   

 
๓.๑  มาตรฐานที่  ๑  คณุภาพของผู้เรียน   ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๓.๑.๑.๑  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.๑.๑.๒  กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ ความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   มีความสามารถใน      
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม  มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ผู้ เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา                  
มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู้ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ  ด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  ด าเนินการพัฒนา
ผู้เรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  มีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน  โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 (1) จัดหลักสูตรพิเศษส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนทุนพสวท.และทุนพสวท.สู่ความเป็นเลิศ  ห้องเรียน SMART TRC  ห้องเรียนพสวท.สมทบ 
ห้องเรียน Gifted Math  ห้องเรียน Gifted English  ห้องเรียน Gifted Thai  ห้องเรียน English Program ห้องเรียน  
International Program นอกเหนือจากหลักสูตรปกติท่ัวไป  

 (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา ผลงานด้วยตนเอง โดยมีการน าเสนอผลงานทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา  

 (3) พัฒนาปรับปรุงสื่อเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  

(4) สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้มีการทดสอบความรู้ตามความสามารถของตนเองทั้งในระดับโรงเรียนและ
ระดับชาติ เช่น เป็นศูนย์สอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ 
รับสมัครและสถานที่สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (TEDET) ของ สสวท.   

(๕) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา   รวมถึงการพัฒนาผู้เรียนสู่เวทีการน าเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเอง  

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
โรงเรียนใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการพัฒนาขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากรระบบเทคโนโลยี    
G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับ  ชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียนทั่วไป และ
พัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English Program เนื่องจาก
เป็นระบบที่มีความพร้อมรองรับการด าเนินงานอยู่แล้ว โดยมีกระบวนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน โดยการส ารวจข้อมูลผู้ปกครอง
ผู้เรียน และส ารวจจากตัวผู้เรียนระดับชั้น ม.2 – 3 และ ระดับชั้น ม.5 – 6  ปีการศึกษา 2563 
 (2) ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดท าระบบการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และชี้แจง
รายละเอียดแนวปฏิบัติแก่ครูผู้สอน  
 (3) จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของระบบ G-Suite ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฝ่าย
เครือข่ายเทคโนโลยี และรายละเอียดส าหรับจัดท าระบบ YEP E-Learning โดยคณะกรรมการโครงการและครูผู้สอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ของโครงการ English Program  
 (4) ด าเนินการจัดท าชั้นเรียนออนไลน์ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาหลัก ตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด้วยระบบ Google Classroom โดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชาที่มีการเปิดชั้นเรียน
ออนไลน์ และให้มีการแยกชั้นเรียนย่อยในระบบ Google Classroom ของแต่ละรายวิชาเป็น 1 ชั้นเรียนต่อห้อง แล้ว
ให้ครูผู้สอนประจ าห้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละชั้นเรียนย่อยตามปกติ โดยให้ครูผู้สอนทุกคน
ในแต่ละรายวิชาท างานร่วมกัน มีการดูแลช่วยเหลือกันในการจัดระบบบทเรียนออนไลน์วิชานั้น ๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 (5) ครูผู้สอนจัดท าสื่อวีดีทัศน์ เอกสารประกอบการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรม ตลอดจนการจัดท า และ/
หรือ สื่อส าหรับน าเสนอ Content ตามสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมหรือสื่อ เทคโนโลยีใด ๆ หรือ
แหล่งเรียนรู้ที่เป็น Free Resource ในระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ครูผู้สอนได้ออกแบบกระบวนการให้ผู้เรียนใช้
ทรัพยากรเหล่านั้นเรียนรู้ผ่านระบบ Google Classroom รายห้องเรียนเป็นระบบหลัก โดยก าหนดให้แต่ละรายวิชา
จัดท าบทเรียนในระบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนหรือ 1 กิจกรรมการเรียนรู้ รวมปฐมนิเทศรายวิชา หรือ
บทน ารายวิชา ส าหรับการเปิดระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1/2563 และหลังจาก
เริ่มเปิดระบบให้ผู้เรียนเริ่มเรียนรู้ออนไลน์ในหน่วยแรกของทุกรายวิชาแล้ว ฝ่ายจัดการศึกษาขอ   ความร่วมมือ
ครูผู้สอนประจ ารายวิชาได้พัฒนาและจัดท าบทเรียนออนไลน์หน่วยการเรียนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในระบบออนไลน์ของแต่
ละรายวิชาอย่างต่อเนื่อง จนกระบวนการเรียนรู้ครบสมบูรณ์ตลอดหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา   
 (6) ครูผู้สอนด าเนินการเปิดชั้นเรียน Google Classroom ตลอดจนจัดการสื่อวีดีทัศน์ และเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้หรือสื่อประกอบการเรียนรู้อ่ืน ๆ ในบทเรียนออนไลน์หน่วยที่ 1 ของทุกรายวิชาให้มีความพร้อม 
แล้วด าเนินการแจ้งข้อมูลรหัสชั้นเรียนในระบบแจ้งข้อมูลในวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563  
 (7) ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือจัดท าระบบ YEP E - Learning ส าหรับจัดการเรียนการสอนในโครงการ 
English Program and International Program และด าเนินการลงทะเบียนผู้เรียนในระบบ 
 (8) ด าเนินการจัดท าแพล็ตฟอร์มรวบรวมระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ทั้งระบบ Google Classroom 
และระบบ YEP E-Learning รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถรองรับ
การให้บริการจัดการศึกษาให้แกผู่้เรียนทุกคนได้อย่างสมบูรณ์ 
 (9) แจ้งให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และ 5 - 6 ตรวจสอบการใช้งานอีเมล์องค์กรของตนเอง 
(AccountAddress@yupparaj.ac.th) หากผู้เรียนคนใดพบปัญหาอีเมล์ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ผู้เรียนแจ้งข้อมูล
ปัญหาในระบบแจ้งปัญหาการใช้งานอีเมล์เพ่ือให้งานระบบเครือข่ายด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข 
 (10) ด าเนินการแจ้งรหัสชั้นเรียน Google Classroom ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 - 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563 และแจ้งให้ผู้เรียนในโครงการ EP/IP เข้าใช้งาน
ระบบ YEP E - Learning 
 (11) ด าเนินการเริ่มจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในห้วงระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563  โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ในแต่ละรายวิชา เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบ  On Demand เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่าง
อิสระ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา สถานที่และสื่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปเรียนหรือย้อนกลับ
ไปทบทวนเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ หรือต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้อย่างไม่จ ากัดอีกด้วย อย่างไรก็
ตาม หากมีครูผู้สอนในรายวิชาใดต้องการจัดกิจกรรมในลักษณะการสอนสด (Live Teaching) โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
เช่น Google Meets, Zoom, Facebook Live, Line หรืออ่ืน ๆก็สามารถด าเนินการได้โดยควรท าการนัดหมาย
ผู้เรียนในแต่ละห้องหรือแต่ละระดับชั้นที่ตนเองสอนไว้ล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวได้อย่าง
ทั่วถึงและครบถ้วน ในห้วงระยะที่ 2 เป็นการจัดการเรียนการสอนในห้วงเปิดภาคเรียนแบบผสมผสาน (Blended 
Learning) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2563  และด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เต็มรูปแบบอีก
ครั้งหนึ่งเป็นระยะที่ 3 ของปีการศึกษา 2563 ในห้วงของการระบาดระลอกที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 25 มกราคม 2564  
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 (12)  การวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชาสามารถด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน์ได้อย่างอิสระ  
 (13) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่การ
สัมมนาในหัวข้อ "เทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ Live" เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 และการสัมมนา
ออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการวัดและประเมินผลออนไลน์” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ซึ่งลักษณะกิจกรรมเป็น
การเชิญชวนครูผู้สอนมาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิควิธีในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Zoom, Google Meet, Line 
Meeting, Facebook Live ในการสอนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบสอนสด (Live Teaching) ซึ่งมีครูที่ถนัดในการใช้
โปรแกรมต่าง ๆ มาน าเสนอเทคนิควิธีการสอนแบบ Live และการใช้วิธีการวัดผลประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ในกิจกรรมทั้ง 2 ครั้งจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องมาร่วม
กิจกรรมอีกด้วย 
 (14) การประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการวิจัยองค์กร  

๓.๑.๑.๓  ผลการพัฒนา  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
     ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๓ 

 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

91 ๙๓.๕๒ สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

93 94.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

92 93.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 ผู้เรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

94 96.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

90 91.02 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.5 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

89 92.02 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

        1.6 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

88 93.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

91 9๓.๘๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
อยู่ในระดับ ดี 

95 97.23 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

87 90.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.3 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

91 93.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 39 39.17 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

56 56.06 สูงกว่าเป้าหมาย 

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

52 52.15 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.3 ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 28 28.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.4 ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรม
ไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

20 ๒๐.๐๗ สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

92 93.82 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

98 98.57 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.2 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

95 96.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.3 ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ
เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

83 86.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 84 83.15 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
            5.1.1 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

82 81.7 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.2 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

75 76.9 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.3 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

76 76.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.4 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

83 78.3 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.5 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

90 89.0 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.6 ผู้เรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

97 97.3 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.7 ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

86 83.1 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.8 ผู้เรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

85 82.4 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 99.8 97.84 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
     6.1 ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ 

99.6 97.73 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

     6.2  ผู้เรียน มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

99.5 98.27 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

     6.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

100 98.63 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

     6.4 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

100 98.90 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

     6.5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

100 96.74 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

     6.6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมใน
การท างาน และประกอบอาชีพ 

100 96.74 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 
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จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๓ พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย เกือบทุกประเด็นพิจารณา มีเพียง ๒ ประเด็นพิจารณาที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย 
คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 1) จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและสมรรถภาพส าคัญตรง
ตามที่หลักสูตรก าหนด โดยรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัด       
การเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติ 
 2) จัดการศึกษาโดยมุ่งดูแลช่วยเหลือและระวังป้องกันให้ผู้เรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 3) ยกระดับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ทุกระดับชั้น เพ่ือให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 ผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ Google Classroom และระบบ 
YEP E-Learning  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างหยุดอยู่บ้านตามมาตรการ อยู่บ้าน 
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานในระยะที่ 1 สรุปได้ดังนี้  
 1) ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ในเว็บไซต์  
ฝ่ายจัดการศึกษา อยู่บนเว็บไซต์หลักของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี URL เว็บไซต์ดังกล่าว คือ 
https://sites.google.com/view/yrc-academic-section/YRC-E-Learning-Platform  
 2) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รองรับการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพัฒนาชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Classroom และระบบ YEP E - Learning ให้เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถให้บริการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓) มีการด าเนินการเปิดชั้นเรียนออนไลน์ ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ 1 ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนการสอนในระหว่างปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 1,161 ชั้นเรียน โดยจ าแนกข้อมูลตาม
ระดับชั้นได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/view/yrc-academic-section/YRC-E-Learning-Platform
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           ระดับช้ัน 
ห้อง         

จ านวนชั้นเรียนออนไลน์ที่เปิดสอน (รายวิชา) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1 10 11 11 13 16 15 
2 10 10 11 12 15 12 
3 11 12 11 16 17 17 
4 12 12 11 14 14 14 
5 12 12 11 15 13 13 
6 12 12 9 12 15 15 
7 12 13 14 13 15 13 
8 12 13 14 12 16 16 
9 11 14 15 14 16 12 

10 11 14 15 13 14 15 
11 11 12 10 14 14 13 
12 11 12 11 12 12 12 
13 11 12 10 15 17 15 
14 10 10 10 14 14 16 
15 - - - 14 15 13 
16 - - - 12 12 12 

  
 ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิด      
ภาคเรียนที่ 1/2563 และระยะที่ 3 ซึ่งเป็นห้วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่สองนั้น   
ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนเปิดชั้นเรียน Google Classroom ครบ 
ทุกชั้นเรียน ทุกรายวิชา และมีการสอนผ่านระบบ Live ตรงตามตารางเรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้น  
 4) ผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชั้นเรียนออนไลน์ ในห้วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ทั้ง 3 รอบของการด าเนินงาน โดยภาพรวมพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดการเรียนรู้  
ในแต่ละรายวิชาบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563  
มี การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ทุกรายวิชา อีกทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกรายวิชา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการศึกษา  
ในสถานการณ์ปกต ิ
 5) การพัฒนาระบบและการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครูผู้สอนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีครูที่เคย
ใช้ชั้นเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้เพียง ร้อยละ 3.5 เท่านั้น แต่หลังจากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ครูมี



โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่      25 
 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

โอกาสได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยการเข้าอบรมและด าเนินการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของตนเองตลอดภาคเรียน ท าให้ภายหลังการด าเนินงาน ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 
69.5 มีทักษะในการใช้งานสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยหลังสิ้นภาคเรียน 
ครูร้อยละ 40.4 มีความพึงพอใจต่อภาพรวมความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในรายวิชาที่
รบัผิดชอบในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.1 มีความพึงพอใจในระดับมาก และ ร้อยละ 5.7 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด  

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
แยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
แยกตามระดับชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

แยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
แยกตามระดับชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทย/์เทค
โนฯ

คณิต ไทย สังคมฯ อังกฤษ การงานฯ ศิลปะฯ สุขพละ เฉลี่ย

ภาคเรียน 1 74.28 74.74 81.73 79.91 82.45 69.12 85.46 96.01 82.36
ภาคเรียน 2 78.64 78.03 81.56 76.56 82.23 86.10 92.39 96.12 84.11
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ภาคเรียน 1 74.76 79.45 80.81 85.32 82.38 91.42 82.36
ภาคเรียน 2 81.65 81.77 82.43 86.58 87.89 84.36 84.11
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2561 ถึง 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น จ านวน นร ทั้งหมด จ านวน  นร เรียนจริง นร ที่ได้ นร ที่ได้  คิดเป็น 
 (คน) (คน) 0 - 2.49 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 

ม.1 570 568 42 526 92.61 
ม.2 576 575 53 522 90.78 
ม.3 518 518 38 480 92.66 
ม.4 672 665 35 630 94.74 
ม.5 683 681 39 642 94.27 
ม.6 736 735 43 692 94.15 

รวม ม.ต้น 1664 1661 133 1528 91.99 
รวม ม. ปลาย 2091 2081 117 1964 94.38 
รวม โรงเรียน 3755 3742 250 3492 93.32 

 

วิทย์/เทค
โนฯ

คณิต ไทย สังคมฯ อังกฤษ การงานฯ ศิลปะฯ สุขพละ

2561 68.24 71.44 79.98 83.94 79.53 0.00 88.07 95.96
2562 75.68 74.95 81.85 82.87 85.04 85.38 89.44 96.36
2563 76.54 76.89 81.74 78.33 82.44 83.05 89.02 97.34

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00



โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่      28 
 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ 0.63 0.34 0.51 1.19 0.87 0.07 0.60
ดี 9.59 6.03 7.10 7.19 8.04 13.16 8.52
ดีเยียม 89.78 93.63 92.39 91.62 91.10 86.76 90.88
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ 0.43 0.11 0.60 1.08 0.96 0.11 0.55
ดี 5.96 4.58 9.23 5.21 8.78 4.77 6.42
ดีเยียม 93.61 95.31 90.18 93.71 90.27 95.11 93.03

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00



โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่      29 
 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

         ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2563 
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ผลการประเมิน (ร้อยละ)

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 - 2563 

 

ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ปี 2562 71.07 52.73 39.60 58.28 
ปี 2563 68.60 45.57 39.64 55.91 
+เพิ่ม/-ลด -2.47 -7.16 +0.04 -2.37 

ร้อยละที่เพิ่ม/ลด -3.47 -13.58 +0.10 -4.07 
      

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 68.60 45.57 39.64 55.91 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.63 27.10 31.22 36.97 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

 

ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม 
ปี 2562 56.59 42.64 38.37 44.75 43.03 
ปี 2563 60.91 44.03 47.09 47.41 45.46 
+เพิ่ม/-ลด +4.32 +1.39 +8.72 +2.66 +2.43 

ร้อยละที่เพิ่ม/ลด +7.63 +3.26 +22.73 +5.94 +5.65 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563  

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 60.91 44.03 47.09 45.46 47.41 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.12 28.78 35.33 37.44 33.16 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   
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ค่าเฉล่ียระดับโรงเรียน ค่าเฉล่ียระดับจังหวัด ค่าเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ. ค่าเฉล่ียระดับประเทศ
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา  
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ภาษาไทย 541 73.81 501 71.07 454 68.60 -2.74 -2.47 
คณิตศาสตร ์ 541 54.28 501 52.73 456 45.57 -1.55 -7.16 
วิทยาศาสตร์ 541 48.86 499 39.60 454 39.64 -9.26 +0.04 
ภาษาต่างประเทศ 541 47.50 500 58.28 449 55.91 10.78 -2.37 

เฉลี่ยรวม  56.11  55.42  52.43 -2.77 -11.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวม

ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 73.81 54.28 48.86 47.5 56.11

ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 71.07 52.73 39.6 58.28 55.42

ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 68.6 45.57 39.64 55.91 52.43
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ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ   

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2561 - 2563 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
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ภาษาไทย 698 62.35 692 56.59 678 60.91 5.76 +4.32 
++ คณิตศาสตร ์ 702 52.56 695 42.64 681 44.03 9.92 +1.39 

วิทยาศาสตร์ 700 40.74 692 38.37 672 47.09 2.37 +8.72 
สังคมศึกษา 701 42.57 694 43.03 686 45.46 0.46 +2.66 
ภาษาต่างประเทศ 702 49.07 695 44.75 682 47.41 4.32 +2.43 

เฉลี่ยรวม  49.46  45.77  48.98 4.57 19.52 
 

 

 

ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมศึกษา
ภาษาต่างประเ

ทศ
เฉลี่ยรวม

ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 62.35 52.56 40.74 42.57 49.07 49.46

ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย 56.59 42.64 38.37 43.03 44.75 45.77

ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย 60.91 44.03 47.09 45.46 47.41 48.98
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ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับโรงเรียน               
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ย
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

นักเรียนแยกตามระดับ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับผลงานรางวัล จ านวน ร้อยละ 
ระดับนานาชาติ 3 2.38 
ระดับประเทศ 22 17.46 

ระดับภาค 29 23.02 
ระดับจังหวัด และเขตพื้นที่ 46 36.51 

ระดับโรงเรียน 26 20.63 
รวม 126 100.00 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลนักเรียนแยกตามระดับ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด 
และเขตพื้นที่ 

ระดับ 
โรงเรียน 

รวม 

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 15 3 4 26 
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2 0 8 12 
3 ภาษาไทย 0 1 2 10 5 18 
4 สังคมศึกษา 0 4 1 2 2 9 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 6 4 10 
6 ศิลปะ 1 12 5 10 0 28 
7 การงานอาชีพ 0 0 0 0 1 1 
8 ภาษาต่างประเทศ ก 0 0 2 1 1 4 
9 ภาษาต่างประเทศ ข 0 1 2 3 0 6 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 2 1 3 
๑๑ รางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ 0 0 0 9 0 9 

รวม 3 22 29 46 26 126 

แผนภูมิ แสดงรางวัลนักเรียนแยกตามระดับ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

๓.๑.๑.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน                  
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

   รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น  
   - โครงการส่งเสริมวิชาการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสู่ศตวรรษที่ 21 
   - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุม่สาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
   - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  
   - โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
     - กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เป็นต้น 
   หลักสูตรสถานศึกษา  
   แผนการจัดการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน โครงงานต่าง ๆ 
   หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/รับรางวัลที่ผู้เรียน หรือสถานศึกษาได้รับ 
   โล่ รางวัล เกียรติบัตร 
    ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
    ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

๓.๑.๑.๕  จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 จุดเด่นของการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาจสรุปได้ดังนี้ 
 (1) การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้มีการด าเนินงานบนฐานทรัพยากรระบบเทคโนโลยีที่มี
อยู่เดิม นั่นคือเลือกใช้ระบบชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom ที่รองรับการด าเนินงานด้วยระบบเทคโนโลยี    
G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียนทั่วไป และ
พัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English Program ท าให้มี
ความพร้อมในการจัดการระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (2) ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการด้วยระบบจัดการชั้น
เรียนบน Platform ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เนื่องจากการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Classroom สามารถรองรับการใช้งานในอุปกรณ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์วิชาต่าง ๆ ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังท าให้ครูสามารถติดต่อสื่อสารและจัดการชั้นเรียนออนไลน์ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 (3) เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ที่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On Demand  
ท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างอิสระ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา 
สถานที่และสื่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปเรียนหรือย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาในส่วนที่
ยังไม่เข้าใจ หรือต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งข้ึนได้อย่างไม่จ ากัดอีกด้วย 
 (4) เป็นระบบที่รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะการสอนสด (Live Teaching) ผ่าน
โปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ ท าให้กระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารชั้นเรียนเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพใกล้เคียง    
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
 (5) ระบบชั้นเรียนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รองรับการจัดการเรียนการสอนที่มี การสื่อสารสอง
ทางระหว่างผู้เรียนและครู ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัด     
การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
 (๖) ครูผู้สอนสามารถใช้ชั้นเรียนออนไลน์ในการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ กับชั้นเรียนปกติ และ
สามารถใช้เสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓.๑.๑.๖  จุดควรพัฒนา 
  ถึงแม้การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในภาพรวมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่จาก
ข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ พบว่าการด าเนินงานยังพบปัญหาอุปสรรค  และประเด็นที่ควร
พัฒนาในด้านความพร้อมของผู้เรียนในระบบออนไลน์ ดังนี้ 
 (1) ผู้เรียนกลุ่มที่ขาดความพร้อมในการเข้าถึงระบบออนไลน์ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต จากการส ารวจข้อมูลของครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียนแล้วกรอกข้อมูลผู้เรียนที่ขาดความพร้อม 
ในระบบแจ้งข้อมูล พบว่า มีผู้เรียนจ านวน 10 คน ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการเข้าถึงระบบออนไลน์ โรงเรียน
ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยการจัดหาซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับใช้ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสนับสนุนให้ ผู้เรียนที่ขาดความ
ดังกล่าว โดยใช้เงินกองทุนช่วยเหลือที่ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า  
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 (2) การจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม A และ B ท าให้บางครอบครัวที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยหลายคนอาจถูกจัดให้อยู่ต่างกลุ่มกัน ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในเรื่องการรับส่งผู้เรียน หรือการดูแลผู้เรียนที่บ้าน
ในวันที่มีเรียนออนไลน์ หรือเรียนที่โรงเรียนต่างกัน ฝ่ายจัดการศึกษาจึงอนุญาตให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในลักษณะดังกล่าว
สลับกลุ่มหรือเปลี่ยนกลุ่มมาเรียนได้โดยให้ครูที่ปรึกษาพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
 (3) ปัจจุบันยังมีครูที่ปรึกษาบางส่วนได้รับแจ้งหรือส ารวจพบว่า มีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ต้องการให้
บุตรหลานมาเรียนตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้ปกครองดูแล เมื่อต้องหยุดเรียนออนไลน์อยู่บ้าน อยากให้ผู้เรียนมาเรียน
กับครูที่โรงเรียน  

๓.๑.๑.๗  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๑  ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
มีความรับผิดชอบ มีสมาธิ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
  แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียน การ
สอนภายใตส้ถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๓.1.๒  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๓.๑.๒.๑  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.๑.๒.๒  กระบวนการพัฒนา 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรมของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน มีการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม ตาม
หลักค่านิยม 12 ประการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ได้แก่  กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการใช้พลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการบูรณาการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฝุ่นควัน
ภาคเหนือ ผู้เรียนมีความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านทางออนไลน์ การจัดกิจกรรมทูตกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
ถนนคนรักการอ่าน ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้และมีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และมีนิสัยรัก  การอ่าน  

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการจัดกิจกรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทย ในท้องถิ่นของตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรม Big Cleaning Day ผู้เรียนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนตะหนักในการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างชาญฉลาด และประหยัดจากกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม มีคุณลักษณะตาม
สถานศึกษาก าหนด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย มีทักษะชีวิต มีความ
ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  โครงการธนาคาร ใน
โรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้าง
ความตระหนัก เรียนรู้และท ากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (เรือนแก้ว) มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เรียนจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ และจัดท ารายการเล่าเรื่อง
ล้านนาโดยผู้เรียนเป็นด าเนินการ กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ เช่น ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล เป็นต้น 

  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
โรงเรียนได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัด
กิจกรรมการแสดงผลงานผู้เรียนในงาน “Ouverture sur le monde francephone” ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้าน
ภาษาฝรั่งเศส กล้าแสดงออก ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี เกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมครอบครัวพอเพียง สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ กิจกรรม YC เพ่ือนที่ปรึกษา ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา มีความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา และสามารถให้
ค าปรึกษาได้ กิจกรรมสันทนาการเพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมทหาร ส่งเสริมความ
สามัคคีและการยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย กิจกรรมการเข้าค่าย    พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน การแก้ปัญหา สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ กิจกรรมเสวนาทักษะทางวิชาการและแข่งขันกีฬาประเพณียุพราช-เตรียมทหาร 
กิจกรรมผู้เรียนแลกเปลี่ยน กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียน ม.1 ม.4 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย  การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานสภาผู้เรียน และกิจกรรมศึกษาดูงานของสภาผู้เรียน ส่งเสริมภาวะ
ผู้น าและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการท า Portfolio และทักษะการเขียนเรียงความ เพ่ือการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบ TCAS ด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ 2 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นจ านวนมาก กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่เวทีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ผู้เรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.4 ได้ฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์และน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน และศักยภาพผู้ เรียน ด้านวิทยาศาสตร์  ผู้ เรียนสามารถท าโครงงาน/สิ่ งประดิษฐ์   
ได้ มีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ชุมชนให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้น าผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้น า น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง  มีอารมณ์สุขภาพจิตที่ดีอยู่

เสมอ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ได้แก่  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาคณะสี เพ่ือส่งเสริมการท างาน
ตามแนวทางประชาธิปไตย พัฒนาและแสดงศักยภาพตามที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและกรีฑาเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถด้านดนตรีสากล (สตริง) ผู้เรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการขับร้องและเล่นดนตรีสากล มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสตริงระดับ ม.ปลาย กิจกรรม Open House LCC รางวัลชนะเลิศ
ประกวดวงดนตรี กิจกรรมวันแม่ 63 ณ ห้างแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ จังหวัดล าพูน  กิจกรรมพัฒนาและฝึกซ้อมวงดนตรี
ลูกทุ่งให้มีมาตรฐาน สามารถแสดงผลงาน ตลอดจนแข่งขันได้ตามศักยภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านดนตรี
ลูกทุ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน และเข้าร่วมการประกวดต่างๆ จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี งานเชียงรายคอมโบแบนด์  กิจกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ สามารถท างานอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถสืบค้นข้อมูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพในโรงเรียน (งานอนามัยโรงเรียน) ส่งเสริม
ผู้เรียนให้ออกก าลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหาร หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือการดูแลสุภาพอนามัย
ของตนเอง ผู้เรียน สามารถปฏิบัติตนได้ดีน าไปสู่การสุขภาวะที่ดี  ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนความสามารถพิเศษดนตรี (วงโยธวาทิต) ผู้เรียนได้แสดงผลงานทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนมีผลงานที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลพระราชทานรางวัล
ชนะเลิศจากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันวงโยธวาทิต กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ผู้เรียนมีทักษะ
ความสามารถทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนเมือง สามารถบรรเลงรวมวง แสดงผลงานในกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา และร่วมการประกวดแข่งขันได้เต็มศักยภาพเป็นรูปธรรมในระดับดีเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันต่าง ๆ จนมี
ผลงานการแข่งขันระดับชาติอย่างน้อย 5 รายการ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้านนาฏศิลป์ ในระดับดีเยี่ยม สามารถแสดงผลงานด้านนาฏศิลป์ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคอมหุ่นยนต์ ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล
ต่าง ๆ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระดับดีเลิศ  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน English Program (EP)  และ IP ส่งเสริมผู้เรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม English 
Day Camp และจัดกิจกรรม Language Festival ให้แก่ผู้เรียนทั้งโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษา ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณี ภาษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน กิจกรรมอบรมการป้องกันและจัดท าแผนภัยพิบัติในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมผู้เรียนแกนน า
ส่งเสริมความประพฤติระเบียบวินัยผู้เรียน (สารวัตรผู้เรียน)  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมพัฒนางาน
โภชนาการและงานโรงอาหาร ผู้เรียนบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ 
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๓.๑.๒.๓  ผลการพัฒนา  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ 

ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี ๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
    ประเด็นพิจารณาที่ 1.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 256๓ 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่  
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 95 9๕.๒๑ สูงกว่าเป้าหมาย 
1.1 ผู้เรยีนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 96 96.49 สูงกว่าเป้าหมาย 
1.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 95 95.11 สูงกว่าเป้าหมาย 
1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ 94 94.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 9๔.๑๒ สูงกว่าเป้าหมาย 
2.1 ผู้เรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 90 95.18 สูงกว่าเป้าหมาย 
2.2 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ 

90 94.02 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3 ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

90 94.64 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

90 94.24 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

90 92.53 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 90 9๕.0๓ สูงกว่าเป้าหมาย 
3.1 ผู้เรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

90 95.04 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2 ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 

90 95.02 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90 9๑.๒๑ สูงกว่าเป้าหมาย 
4.1 ผู้เรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

90 79.85 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4.2 ผู้เรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลม
พลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ทุกข้อ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่  
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
4.3 ผู้เรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

90 92.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.4 ผู้เรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การ
ทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 

90 92.11 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.5 ผู้เรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

90 91.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.6 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

90 92.01 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านที่ 1.2      
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๓  พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนส่วนใหญ่ สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา มีเพียงประเด็นพิจารณา 
ด้านผู้เรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข ต่ ากว่าเป้าหมาย  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
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ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

 

๓.๑.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 หลักสูตรสถานศึกษา 
   แผนการจัดการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ 0.40 0.13 0.54 1.38 0.43 0.60 0.58
ดี 1.77 3.83 8.57 5.50 2.97 3.15 4.30
ดีเยียม 97.84 96.04 90.88 93.12 96.59 96.25 95.12
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ 0.40 0.25 0.20 0.61 0.77 0.08 0.38
ดี 2.86 2.74 5.01 6.28 2.81 9.25 4.83
ดีเยียม 96.74 97.01 94.79 93.11 96.23 90.67 94.76
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ผลการประเมินน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย  
แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

 ชั้น 
เทอม 1 เทอม 2 เฉลี่ย 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 78.73 21.27 77.43 22.57 78.08 21.92 
ม.2 79.32 20.68 81.49 18.51 80.41 19.60 
ม.3 79.24 20.76 80.23 19.77 79.74 20.27 
ม.4 80.86 19.14 81.92 18.08 81.39 18.61 
ม.5 79.25 20.75 78.31 21.69 78.78 21.22 
ม.6 79.89 20.11 78.26 21.74 79.08 20.93 
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ผลการประเมินน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์กรมอนามัย

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ด้าน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1) ด้านน ้าหนัก 2,534 68.84
2) ด้านส่วนสูง 2,690 73.08
3) ด้านสรรถภาพทางกาย 3,681 100.00
4) ด้านสุขภาพจิต

จ านวนผู้เรียน
ทัง้หมด
(คน) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ม.1 569 397 69.77 409 71.88 569 100.00 569 100.00
ม.2 566 389 68.73 393 69.43 566 100.00 560 98.94
ม.3 506 365 72.13 364 71.94 506 100.00 500 98.81
ม.4 669 475 71.00 495 73.99 669 100.00 669 100.00
ม.5 670 443 66.1 506 75.52 670 100.00 662 98.81
ม.6 701 465 66.33 523 74.61 701 100.00 686 97.86
รวม 3,681 2,534 68.84 2,690 73.08 3,681 100.00 3,646 99.05

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทีม่ีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจติตามเกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกตามรายชัน้

ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย  อ าเภเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เรียนในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทัง้หมด จ านวน 3,681 คน คน (ข้อมูล ณ วันที ่10 ส.ค.2563)
ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทีม่ีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกรายด้าน ดังน้ี

ระดับชั้น ด้านน้ าหนัก (สมสว่น) ด้านสว่นสงู (สมสว่น) ด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านสขุภาพจติ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีม่ีผลการประเมินสขุภาพกายสขุภาพจติตามเกณฑ์มาตรฐาน  จ าแนกตามรายชั้นเรียน (คน)
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๓.๑.๒.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 

   รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น  
   - โครงการส่งเสริมวิชาการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสู่ศตวรรษที่ 21 
   - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุม่สาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
   - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  
   - โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
     - กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ เป็นต้น 
   หลักสูตรสถานศึกษา  
   แผนการจัดการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 
   สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
   ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน โครงงานต่าง ๆ 
   หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/รับรางวัลที่ผู้เรียนหรือสถานศึกษาได้รับ 
   โล่ รางวัล เกียรติบัตร 
    ข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
    ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

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

  โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยท่ีควรพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ ด้วยกิจกรรม วิธีการ และกระบวนการที่หลากหลายเป็นรูปธรรม 
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนครบทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  

๓.๑.๒.๖  จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง และได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน (โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย แต่เป็นกิจกรรมของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม) 

๓.๑.๒.๗  จุดควรพัฒนา 
ให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
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๓.๒  มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๓.๒.๑  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.๒.๒  กระบวนการพัฒนา 
1) การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 

สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 
  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจ าปีที่สอดคล้องกับผล   
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน    
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ          
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  โรงเรียนได้ด าเนินการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผล   
การประเมินการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐาน (Baseline data)  ในการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จ ของการด าเนินงาน และเป้าประสงค์ของตนเองและหน่วยงานต้นสังกัด ผลวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
BaseManagement) ออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายจัดการศึกษา ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายกิจการผู้ เรียน  
ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายนโยบายและแผน  ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลั ก 
ธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Management) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช้ในการบริหารและการจัดการ
เรี ยนการสอน ภาย ใต้ ว งจรคุณภาพ (PDCA)  เ พ่ื อ พัฒนาผู้ เ รี ยน  ครู  ผู้ บ ริหาร  โ รง เรี ยน และชุ มชน 
สู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ นิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน น าผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  

 



โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่      48 
 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
                  “SMART YRC Quality System Model” 

 

 

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนา
ด้ วยระบบคุ ณภาพ “SMART YRC Quality 
System Model” เป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ เพ่ือด าเนินการให้แผนงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษา  โดยรูปแบบการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพ
ดังกล่าว ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน 
ได้แก ่
 

    ๑. องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า  
      โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีผู้น าที่มีคุณภาพทั้ง
ในด้านวิสัยทัศน์  การบริหารงาน ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษา และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคณะผู้บริหารจะเป็นผู้ที่มีบทบาท
หลักในการก าหนดนโยบายและทิศทาง การพัฒนา
องค์กร มีการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลกรทุกฝ่าย 
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
ทิศทางการบริหารเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ จากนั้น
จึงสื่อสารท าความเข้าใจให้บุคลากร และผู้มีส่วน

ร่วมทุกฝ่ายน าเอานโยบาย พันธกิจ และเป้าประสงค์ไปออกแบบกิจกรรม โครงการ ก าหนดกลยุทธการปฏิบัติงาน 
ก าหนดโครงการ แผนงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและ          
การส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานเชิงบวก ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกฝ่ายของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อ
บทบาทการน าจากการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role model) ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์ การวิจัย
และพัฒนา (Create, Research and Development : CRD) มีการส่ ง เสริมระบบการทบทวน ประเมินผล          
การปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
รวมทั้งการให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน สังคมและเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
ซึ่งถือว่า ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการเป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเชิงคุณภาพดังกล่าว 
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๒. องค์ประกอบด้านระบบการท างานเชิงคุณภาพ 
ในการออกแบบและก าหนดกระบวนการท างานอันเป็นการน านโยบายและจุดเน้น  ทิศทางการพัฒนา

โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพซึ่งให้
ความส าคัญต่อองค์ประกอบในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

S = Standard and Strategy หมายถึง กระบวนการท างานในทุกฝ่ายงานจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพการท างานและก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องต่อการมุ่งพัฒนาไปสู่คุณภาพนั้น 

M = Management หมายถึง การให้ความส าคัญต่อการบรหิารจัดการเชิงคุณภาพในทุกฝ่ายงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 A = Assessment หมายถึง มีการก าหนดให้การปฏิบัติงานทุกฝ่ายจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 R = Realize and Reform หมายถึง มีการส่งเสริมบุคลากรทุกฝ่ายให้ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างยั่งยืน 
 T = Tradition of YRC หมายถึง มีการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติงานด้วยระบบคุณภาพ 
 

 ระบบการท างานเชิงคุณภาพดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวงจรการบริหารงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่  
 1) การก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการองค์กร  
 2) การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา  
 3) การวางแผนปฏิบัติการ  
 4) การก าหนดงบประมาณในการด าเนินแผนงานโครงการ  
 5) การน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ  
 6) การประเมินผลงานด าเนินงาน  
 

           ทั้งนี้ หัวใจส าคัญของระบบการท างานเชิงคุณภาพดังกล่าว คือการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้วงจรคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming Cycle) โดยการบริหารจัดการทุกส่วนงานจะต้องด าเนินการด้วยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
ภายใต้การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารทุกกระบวนการ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
 

3. องค์ประกอบด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
               เป้าหมายส าคัญของการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ คือการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
ดังนั้นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงได้ก าหนดกรอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไก การ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้ก าหนดกรอบการจัดหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้ที่ให้มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Student) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน (Teacher) ยึด
หลักประสิทธิภาพการด าเนินงานวิชาการ (Academic) และกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูประบบการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียน 
(Revolution) เป็นกรอบการด าเนินงานส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา  
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               ในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เชิงคุณภาพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการภายใต้เงื่อนไขส าคัญดังนี้  
 1. หลักสูตร (Curriculum) ให้ความส าคัญต่อการจัดท าหลักสูตรตามห้าสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง มีการใช้หลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการออกแบบ
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างหากหลายและสร้างสรรค์  
  2. วัตถุประสงค์ (Purpose) การจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้จะต้องมีการก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร  
  3. กลยุทธ์การสอน (Instructional Strategy) การออกแบบกระบวนการเรียนรู้จะต้องใช้กลยุทธ์
การสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับผู้เรียน ซึ่งเป็นการด าเนินการดังกล่าวเป็นกลวิธีส าคัญในการพัฒนาให้  
การจัดการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  4. การเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Learning) การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่จัดให้
ผู้เรียนจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
  5. การประเมินผล (Assessment) ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลเชิงประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการ
ที่หลากหลาย และให้ความส าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) 
  6. เนื้อหาสาระ (Subject matter) การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของครูผู้สอนจะต้องให้
ความส าคัญต่อกระบวนการสร้างองค์ความรู้เพ่ือความเข้าใจเนื้อหาสาระอย่างถูกต้อง การจัดสาระการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนภายใต้กรอบหลักสูตร 
  7. บริบท (Context) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้จะต้องค านึงถึงบริบทการเรียนรู้ทุกด้านในส่วน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ครูออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ   
การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการเรียนรู้แบบบูรณา
การอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน โดยครูผู้สอน
จะต้องค านึงว่า ในการจัดการเรียนการสอนทุกกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องมุ่งให้ความส าคัญต่อการปลูกฝัง และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนเป็นพ้ืนฐานในด้านต่อไปนี้  

S = Scientific thinking หมายถึง การพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
T = Thai and Technology หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นไทย พัฒนาคุณภาพ

การอ่านออกเขียนได้ และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
E = English and Engineering หมายถึง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเป็นแนวทางส าคัญใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

M = Moral and Mathematics หมายถึง การพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของตรรกะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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S = Sociogeology หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงหลักภูมิสังคมและบริบททาง
สิ่งแวดล้อมของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 

ทั้งนี้ การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยภาพรวมทั้งหมดจะต้องส่งผลต่อการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนให้แกผู่้เรียน เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

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

องค์ความรู้หรือแสวงหาค าตอบของสิ่งที่สงสัยหรือสนใจศึกษา  
3.  C = Construct คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้อย่างมีกระบวนการ เป็นขั้นตอนของการสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  C = Communicate คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสื่อสาร น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความรู้หรือ

กระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการต่อยอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน 
5.  S = Serve คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพ่ือให้เกิดการใช้

ประโยชน์องค์ความรู้ในการบริการชุมชน อันเป็นขั้นตอนส าคัญในการส่งเสริมให้ ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า และ
ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ    
วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียน
ให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ SWOT  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไก      
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และได้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร     
การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียน และผู้ปกครอง น าผลการประเมินมาปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ก าหนด ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินมาตรการจัดการ
เรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอน ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงได้ก าหนด
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มาตรการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สมรรถภาพและทักษะของผู้เรียนโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้  

1.1 ก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน 
 ฝ่ายบริหารโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และ

แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตั้งแต่ระยะของการเริ่มมี   
การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ตลอดจนศึกษาข้อมูลนโยบายการควบคุมสถานการณ์ของ
รัฐบาล รวมทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงน าข้อมูลต่าง ๆ มาก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และมีการชี้แจงนโยบาย รวมทั้งจัดท าเอกสาร    
แนวปฏิบัติเพ่ือแจ้งครูผู้สอนให้ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2563  

 

1.2 จัดท ารายละเอียดแผนงาน โครงการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการด าเนินงาน 
เพ่ือรองรับนโยบายการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จ านวน 3 แผนงานหลัก ดังนี้  

1) แผนงานพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้จัดท าโครงการอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วย
ระบบ Google Classroom ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่สนใจ 

2) แผนงานพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom ส าหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
และระบบ YEP E-Learning ส าหรับผู้เรียนโครงการ English Program and International Program ในรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาหลักตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

3) แผนงานพัฒนาแพล็ตฟอร์มส าหรับด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยจัดท าเว็บไซต์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลระบบชั้นเรียนออนไลน์ ทั้งในส่วน Google Classroom และ YEP E-Learning ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องมาไว้ในเว็บไซต์ เพ่ือด าเนินการใช้เป็นแพล็ตฟอร์มหลักในการบริการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย 

 

1.3 พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
  หลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ให้แก่ ครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้ว ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลความพร้อม และ
ศักยภาพของครูในด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาทักษะในเรื่องดังกล่าว 
จากนั้น จึงได้ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมด้วยระบบ
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ออนไลน์ เรื่อง การจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
และโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom รวมทั้งการจัดท าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ส าหรับครูผู้สอน โดยทีมงานวิทยากรหลักจากคณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิทยากรเสริมจากครูสาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมด้วยระบบ
ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Classroom ในรูปแบบ On Demand โดยด าเนินการอบรมในระหว่างเดือนมีนาคม  
- เมษายน พ.ศ.2563    

 

1.4  ส ารวจข้อมูลความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน 
 ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการส ารวจความพร้อมในการเรียนด้วยระบบ

ออนไลน์ของผู้เรียน โดยท าการส ารวจข้อมูลจาก 2 ส่วน ได้แก่ ส ารวจข้อมูลจากผู้ปกครองผู้เรียน และส ารวจจากตัว
ผู้เรียนระดับชั้น ม.2 - 3 และ ระดับชั้น ม.5 - 6 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดรายละเอียดในการ
ด าเนินงานจัดท าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งได้ส ารวจข้อมูลผ่านระบบ Google Form ในช่วงเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2563 จากนั้นได้น าข้อมูลมาจัดท ารายงานผลการส ารวจข้อมูลความพร้อมในการเรียนด้วยระบบออนไลน์ของ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตลอดจนน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การออกแบบแนวทางและข้อเสนอต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพ่ือชี้แจงให้
ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.5  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์  
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ก าหนดจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์เป็น 3 ระยะ ได้แก่  
ระยะที่ 1  การจัดการเรียนการสอนในระหว่างปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ  
    ในช่วงระหว่างการปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี

ระยะเวลายาวนานกว่าปกติ อันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้กระทรวงศึกษาธิการต้องปิดภาคเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตามที่
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ก าหนด โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเปิดระบบการเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างหยุดอยู่บ้านตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และ
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการเปิดระบบชั้นเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom 
และระบบ YEP E - Learning ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และส่วนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีก าหนดเปิดระบบเมื่อเสร็จสิ้นการมอบตัวผู้เรียน
เรียบร้อยแล้ว  

ระยะที่  2 การจัดการเรียนการสอนในระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ตามรูปแบบวิถี
ใหม่ (New Normal)  

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษาต่าง ๆ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยให้มีการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินมาตรการจัดการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On-site) ร่วมกับการเรียนรู้ด้วย
ระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Online) ที่ได้พัฒนาระบบไว้แล้ว การจัดกลุ่มผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่มแล้ว
สลับกลุ่มมาเรียนแบบ On-site และ Online ตามที่ฝ่ายจัดการเรียนการสอนก าหนดไปจนกระทั่งสถานการณ์       
การแพร่ระบาดสิ้นสุดลงและ ศบค.หรือกระทรวงศึกษาอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชั้นเรียนออนไลน์ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนใน       
ชั้นเรียนปกติด้วย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนรู้
ออนไลน์ โดยมีการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จนสิ้นสุดภาคเรียน  

 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยก าหนดแนวทางการจัดการ 
ชั้นเรียนแบบสลับกลุ่มมาเรียน เพ่ือลดความแออัดในชั้นเรียน เป็นการเพ่ิมระยะห่างระหว่างบุคคลในชั้นเรียน ซึ่งใน
ระยะแรกของการเปิดภาคเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ก าหนดให้มีการแบ่งผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียนออกเป็น 2 
กลุ่ม แล้วจัดให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสลับกันมาเรียนเป็นรายสัปดาห์ โดยให้ผู้เรียนมาเรียนทุกระดับชั้นในแต่ละวัน แต่ให้มี
การสลับกลุ่มผู้เรียนแบบแบ่งผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม แล้วสลับกลุ่มมาเรียนแบบ 2 วัน (จันทร์ อังคาร) 
และ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์) แล้วก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (On line 
learning) ให้แก่ผู้เรียนกลุ่มท่ีหยุดอยู่บ้านควบคู่กับกลุ่มที่มาเรียนในชั้นเรียนปกติ (On site learning)  

 ในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ((Blended Learning) ระยะแรกของการ
เปิดภาคเรียน ฝ่ายจัดการศึกษาได้มีการประเมินผลการด าเนินงานจากครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองโดยตลอด และ
พบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นร่วมกันว่าควรปรับรูปแบบการสลับกลุ่มมาเรียนให้เป็นแบบ วันเว้นวัน เพ่ือให้
ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นมีโอกาสได้พบกับผู้เรียนทุกคนบ่ายครั้งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ครูสามารถดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ทุกคนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น ในห้วงสัปดาห์ที่ 4 ของการด าเนินงานฝ่ายจัดการศึกษาจึง
มีการปรับรูปแบบการสลับกลุ่มไปเรียนให้เป็นแบบสลับกลุ่มวันเว้นวัน โดยครูผู้สอนทุกรายวิชาจัดการเรียนรู้ในระบบ
ออนไลน์ (On line learning) ให้แก่ผู้เรียนกลุ่มที่หยุดอยู่บ้านควบคู่กับกลุ่มที่มาเรียนในชั้นเรียนปกติ (On site 
learning)  

ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่ 2 
(ช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 

 ในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2564 ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่ 2 ท าให้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยต้องปิดท าการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตามหลักสูตร ฝ่ายจัดการศึกษา จึงได้ก าหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าวโดยใช้การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ตรงตามตารางสอน และผู้เรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนตามตารางเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
จ านวน 3 สัปดาห์  

1.6 ประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยระบบ  สรุปผลและจัดท า
รายงานผลการวิจัย 
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  2.4  มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
         โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดท า

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม 
ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง 
ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง
ในการศึกษาต่อ การจัดท าผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงานให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครู
รายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือ ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจึง
ได้ร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมด้วยระบบออนไลน์ 
เรื่อง การจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom ส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ
โรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom รวมทั้งการจัดท าสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับ
ครูผู้สอน โดยทีมงานวิทยากรหลักจากคณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และวิทยากรเสริมจากครูสาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมด้วยระบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ Google Classroom ในรูปแบบ On Demand โดยด าเนินการอบรมในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 
พ.ศ.2563 

3.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพิ่มเรื่อง 
มาตรการความปลอดภัย 

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุด พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคารเรียน โดม หอประชุม ที่มีความพร้อม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้     
การจัดกิจกรรมต่างๆ  มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด  สวยงาม  มีสวนบ้านบานเย็นให้ ผู้เรียนได้พักผ่อนมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ้  
  

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัด  การเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ พัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและ
ฝ่ายต่างๆ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ 
โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

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

๓.2.๓  ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๓  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม 
    

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ บรรลุเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีการส ารวจ
ความต้องการของชุมชน ศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา  
ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ขับเคลื่อนความส าเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม และประเมินความส าเร็จของโครงการและ
ตัวชี้วัด  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

โดยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 82 โครงการ ด าเนินการ
ส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.68 ซึ่งบรรลุผลความส าเร็จ 
ทุกตัวชี้วัด  
 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนด
กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่ด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา ร้อยละ 85.42 ซึ่งพบว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยก าหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบเรียนฟรี 15  ปี)  โดยมี
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 93.71 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และกระบวนการเรียนรู้ Education 4.0 ท าให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ  มี
กระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ ส่งผลให้  ผู้เรียนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค  
ระดับประเทศ  เป็นจ านวนมาก 
 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลระดับเหรียญทอง จากการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS, รางวัลครูผู้สอน ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง 
จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงอบรม ปีการศึกษา 2563 
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รางวัลครูแยกตามระดับ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับผลงานรางวัล จ านวน ร้อยละ 
ระดับนานาชาติ 0 0 
ระดับประเทศ 17 34 

ระดับภาค 3 6 
ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ 18 36 

ระดับโรงเรียน 12 24 
รวม 50 100 
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แผนภูมิ แสดงรางวัลครูแยกตามระดับ ประจ าปีการศึกษา 2563
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ระดับโรงเรียน
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รางวัลครูแยกตามระดับ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับภาค 
ระดับจังหวัด 
และเขตพื้นที่ 

ระดับ 
โรงเรียน 

รวม 

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 3 6 13 
2 คณิตศาสตร์ 4 0 2 2 8 
3 ภาษาไทย 0 1 4 1 6 
4 สังคมศึกษา 2 0 4 1 7 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 0 0 1 
6 ศิลปะ 2 0 0 0 2 
7 การงานอาชีพ 1 0 0 0 1 
8 ภาษาต่างประเทศ ก 2 0 2 1 5 
9 ภาษาต่างประเทศ ข 1 0 3 0 4 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0 1 1 
๑๑ ผู้บริหาร 2 0 0 0 2 

รวม 17 3 18 12 50 
 

แผนภูมิ แสดงรางวัลครูแยกตามระดับ จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 และในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างการเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยมี
ผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ Google Classroom และระบบ YEP  
E-Learning  ในระยะที่ 1 ได้ดังนี้  
 3.1 ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ฝ่าย
จั ดกา รศึ กษา  อยู่ บน เ ว็ บ ไซต์หลั กของ โ ร ง เ รี ยนยุ พร าชวิทยาลั ย  โ ดยมี  URL เ ว็ บ ไซต์ ดั งกล่ า ว  คื อ 
https://sites.google.com/view/yrc-academic-section/YRC-E-Learning-Platform  
 3.2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รองรับการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพัฒนาชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Classroom และระบบ YEP E - Learning ให้เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถให้บริการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.3 มีการด าเนินการเปิดชั้นเรียนออนไลน์ ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ 1 
ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในระหว่างปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 1,161 ชั้นเรียน โดยจ าแนก
ข้อมูลตามระดับชั้น 
 ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาค
เรียนที่ 1/2563 และระยะที่ 3 ซึ่งเป็นห้วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่สองนั้น   
ฝ่ายจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนเปิดชั้นเรียน Google Classroom ครบทุกชั้น
เรียน ทุกรายวิชา และมีการสอนผ่านระบบ Live ตรงตามตารางเรียนของผู้เรียนทุกระดับชั้น  
 3.4 ผลการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยชั้นเรียนออนไลน์ ในห้วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ทั้ง 3 รอบของการด าเนินงาน โดยภาพรวมพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ทุกรายวิชา อีกทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกรายวิชา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
ออนไลน์ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปกติ 
 3.5 การพัฒนาระบบและการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ของโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของครูผู้สอนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ท าให้ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีครูที่เคยใช้ชั้น
เรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้เพียง ร้อยละ 3.5 เท่านั้น แต่หลังจากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ครูมีโอกาสได้
พัฒนาศักยภาพในการจัดการชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ โดยการเข้าอบรมและด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ของตนเองตลอดภาคเรียน ท าให้ภายหลังการด าเนินงาน ครูส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 มีทักษะในการใช้งาน
สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยหลังสิ้นภาคเรียน ครูร้อยละ 40.4 มีความ 
พึงพอใจต่อภาพรวมความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ในรายวิชาที่รับผิดชอบในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 51.1 มีความพึงพอใจในระดับมาก และ ร้อยละ 5.7 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 

https://sites.google.com/view/yrc-academic-section/YRC-E-Learning-Platform
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๓.๒.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 รายงานการอบรม/ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน 
 รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล 
 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 
 รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกตัวอย่าง) 
 รูปภาพการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
 เว็บไซต์โรงเรียน 
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒.๕  จุดเด่น 

  ๑. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ และน ามาเป็นแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือสนองกลยุทธ์
ต่างๆ ที่วางไว้ 
  ๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน  มี
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ส่งผลให้ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสามารถ
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ท าให้การจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เรียนและครูมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 

๓. โรงเรียนมีการส่งเสริมของการพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง 
๔. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่พร้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
๕. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  

๓.๒.๖  จุดควรพัฒนา 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้

แผนปฏิบัติการบางอย่างไม่เป็นไปตามก าหนด มีการชะลอ หรือยกเลิกบางกิจกรรม การพัฒนาจึงควรมีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้สอดรับการสถานการณ์ ในด้านการบริหารจัดการควรมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบ            
การบริหารตามนโยบายที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันสถานการณ์ ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือพัฒนาความเสี่ยงให้ต่ าที่สุด 
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๓.๒.๗  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แผนปฏิบัติงานที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น เช่น การให้
ความรู้เพื่อเตรียมการวางแผนในการด าเนินการ ส าหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 
  
๓.๓  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

๓.๓.๑  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

๓.๓.๒  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ผู้เรียน ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ 
3.๓.๒.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
วิธีการทีห่ลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยส่งเสริมให้ครูทุกคน ได้รับการพัฒนาโดยการประชุม 
อบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครูได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบใช้เกม 
การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) การ
เรียนแบบร่วมมือ ใช้เทคนิคแบบจิ๊กซอ หลักการเรียนการสอนตามแนวการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ 5E หรือรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry cycle ) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง การจัดค่ายวิชาการสู่ชุมชน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรงกับความต้องการและความ
สนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาและใช้สื่อ
การเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  
การประกวดสื่อการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งให้ครู ได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ มีการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สสวท. มีการท า MOU กับ 
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและผู้เรียน  เพ่ือการเรียนรู้
และท างานร่วมกัน 
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3.๓.2.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เรื่องการสอนonline 
          ส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีการจัด   

การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดท าสื่อ E book ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและมีการจัดการเรียนรู้ มี application มาใช้
เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ในแต่ละรายวิชา เป็น   
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ On Demand เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างอิสระ โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา สถานที่และสื่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังท าให้ ผู้เรียน
สามารถย้อนกลับไปเรียนหรือย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ หรือต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นได้อย่างไม่จ ากัดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีครูผู้สอนในรายวิชาใดต้องการจัดกิจกรรมในลักษณะการสอนสด 
(Live Teaching) โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google Meets, Zoom, Facebook Live, Line หรืออ่ืน ๆ ก็สามารถ
ด าเนินการได้โดยควรท าการนัดหมายผู้เรียนในแต่ละห้องหรือแต่ละระดับชั้นที่ตนเองสอนไว้ล่วงหน้าเป็นคราว ๆ  
ไป เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเตรียมตัวได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัด
กิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

3.3.๒.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
        ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive 
Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกด้วยการหมั่นให้ก าลังใจ
ผู้เรียน โดยพยายามให้การชมเกิดขึ้นบ่อยกว่าการตักเตือน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกโดยมี      
การวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการท างาน
กลุ่ม เพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับปรุงการสอนและปรับสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะความต้องการของผู้เรียน โดยการใช้การพูดให้ช้าและมากข้ึน ใช้เหตุผลในแต่ละช่วงการสอน ปรับภาษาพูดให้
เหมาะสม ฟังผู้เรียนพูด อธิบายให้มาก ให้รางวัลด้วยวิธีการชมเชย เพ่ือเสริมแรงให้กับตัวผู้เรี ยน เพ่ือสร้างการจูงใจ
ผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ครูตรวจสอบ และประเมินผลผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  
ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดท าข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันระหว่างครูผู้สอนในวิชาเดียวกัน 
ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผลการประเมิน
มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
        ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC โดยจัดตาราง PLC ของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศชั้นเรียนส่งเสริมให้มีการนิเทศใน กลุ่ม  สาระการเรียนรู้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  
ครูเก่าที่มีประสบการณ์แนะน าครูบรรจุใหม่ รวมทั้งมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกคน  
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๓.๓.๓  ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
ตารางท่ี ๔  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

88 91.๗๖ สูงกว่าเป้าหมาย 

1.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคดิ 
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชี้วดัของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

95 93.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 81 89.56 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 86 91.57 สูงกว่าเป้าหมาย 
 1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 96 97.04 สูงกว่าเป้าหมาย 
 2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ มี application     

82 88.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

 3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

80 88.84 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 98 96.74 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์  
เชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

98 96.74 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

95 9๒.๒๒ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

93 92.๒๒ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

97 92.๒๒ ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 91.82 สูงกว่าเป้าหมาย 

     ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 91.82 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 
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จากตารางที่ ๔  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน ๒ ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน ๓ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา 
โดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
    ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หรือ ศบค. ก าหนด ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินมาตรการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนาขึ้น โดยใช้ฐานทรัพยากรระบบเทคโนโลยี G-Suite ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education 
ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียนทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System 
(DNS) ของโครงการ English Program 

๑.๑ ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning โดยการสร้างความตระหนัก  และให้ความรู้ ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจง เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึง
การอบรมพัฒนาครูให้จัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างองค์ประกอบครบตามสถานศึกษาก าหนดตามแบบวัด
ประเมินแผน และน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 

๑.๒ ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการประกวดสื่อการสอนและนวัตกรรมเพ่ือการเรียน
การสอน และเปิดโอกาสให้ครูน านวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

          2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
             2.1 โรงเรียนมีการด าเนินโครงการประกวดสื่อการสอนและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลิตพัฒนาและใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีผู้ส่งสื่ อ
การสอนและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด ๒๔ รายการ ผลการตัดสินมีสื่อที่ได้รับ
รางวัลรวมทั้งสิ้น ๑๗ รายการ แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศจ านวน ๕ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จ านวน ๕ 
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จ านวน ๔ รางวัล และรางวัลชมเชยจ านวน ๓ รางวัล 
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             2.2  ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้มี application   
                      - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ระบบห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library) มีระบบห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Kahoot ,Google Map, Google earth, Google Street view , 
ZOOM ฯลฯ มาใช้ในการเรียนแบบออนไลน์ 
               - ผลประเมินจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 69.05 
         ๒.๓  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

- แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์อาเซียน ศูนย์สะเต็ม 
ศูนย์ Resource Center ศูนย์โครงการพสวท. พิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว วัดนางเหลียว เรือนช้างต้น ตึกยุพราช สวนสมุนไพร 
           - แหล่งเรียนรู้ภายนอกในท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์ 
เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนาเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชน
ออนใต้ อ.สันก าแพง อุทยานแห่งชาติออบขาน ศูนย์ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ สวนสัตว์แมลงสยามเชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น  
วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วัดดวงดี วัดอุโมงค์  วัดล่ามช้าง วัดสวนดอก ฯลฯ และบูรณาการ
ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
          - ผลจากการนิเทศการสอน ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก 
โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง และใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร้อมที่จะด าเนินการเรียนการสอนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ท าการ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดห้องปฏิบัติการ
ต่างๆให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ทั้งห้องสะเต็มศึกษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ศูนย์ ERIC ศูนย์อาเซียน ห้องสมุดโรงเรียน ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์อาเซียน ศูนย์สะเต็ม  
ศูนย์ Resource Center ศูนย์โครงการพสวท. พิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว เรือนช้างต้น รวมถึงการด าเนินงานของงานแนะ
แนวเพ่ือให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือผู้เรียนทั้งทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีการ
มอบโล่และเกียรติบัตรผู้เรียนเรียนดี  ผู้เรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
หลากหลาย 
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4. ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ๔.๑ ครูมีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน การประเมินความรู้โดยท าการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน โดยการสอนซ่อมเสริม มอบหมายงานและ
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  

    ผลประเมินจากการนิเทศการสอน  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และให้ 
ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 

  ๔.๒ ครูมีเครื่องมือวัด และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ มีเครื่องมือ 
และวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การเยี่ยมบ้านผู้เรียน แบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน  

           ผลจากการนิเทศการสอน ครูมีเครื่องมือวัด และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้   
 

5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  5.1 โรงเรียนมีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศจากครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระเดียวกัน  
  5.2 ครูทุกคนมีผลงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรายงานวิจัยในชั้นเรียน 
การประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการวิจัยองค์กร 
  5.3 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
  5.4 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ซึ่งลักษณะ
กิจกรรมเป็นการเชิญชวนครูผู้สอนมาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิควิธีในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Zoom, Google 
Meet, Line Meeting, Facebook Live ในการสอนออนไลน์โดยใช้กิจกรรมแบบสอนสด (Live Teaching) 
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ตารางแสดงจ านวนแหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
จ าแนกตามระดับชั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

 

ระดับชั้น จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายใน จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 18 27 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 17 27 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 23 22 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 30 36 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 23 42 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 20 12 

รวม 131 166 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนแหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
จ าแนกตามระดับชั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
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จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ านวนแหล่งเรียนรู้ภายใน
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๓.๓.๔  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ชิ้นงาน/ผลงานผู้เรียน 
 บันทึกหลังการสอน 
 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
 บันทึกการนิเทศการเรียนการสอน 
 แบบวิเคราะห์เครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาและแบบทดสอบ 
 รายงานผลการวัดผลประเมินผล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 
 บันทึกการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
 รายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกตัวอย่าง) 
 รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล 
 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ครู 
 รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 รายงานผลการเข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.๓.๕  จุดเด่น 
          ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  ครูส่วนใหญ่ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีการ เทคนิค รูปแบบการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรม  มีการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ  ครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปรวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลมากขึ้น  ครูมี
การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น มีความมั่นใจในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย  และมี
ความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้รับค าชื่นชมจากหน่วยงานและผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.๖  จุดควรพัฒนา 
(๑) ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่ 

โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
    (2) ครูควรมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพ่ือนครูผ่านกระบวนการ PLC  มีการให้ผู้เรียนสะท้อน
การจัดการสอนของครูผู้สอนเพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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   (3)  ครูควรออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูด กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างสื่อที่เข้าใจได้
ง่ายในเนื้อหานั้น ๆ เช่น สื่อวีดีโอ เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาย้อนหลังในเรื่องที่เรียนไปแล้ว แต่อยากจะ
ทบทวนในเนื้อหานั้น ๆ ได้เพ่ิมเติม จากที่โรงเรียน หรือจากที่บ้าน เวลาที่ว่างๆ จากการท ากิจกรรมและสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้เรียนสร้างผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
  (4)  ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผลการสอนแบบออนไลน์ 

๓.๓.๗  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น 

เช่น การให้ความรู้เพ่ือเตรียมการวางแผนในการด าเนินการ ส าหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ในยุค New Normal (พัฒนาครูด้าน

การใช้เทคโนโลยีในการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน  สื่อที่มีคุณภาพ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยี สมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน  ทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning และการวัดผลประเมินผล
การจัด การเรียนรู้ออนไลน์  
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ส่วนที่ ๔  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  
 

 

๔.๑  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕63   

มาตรฐาน ค่าป้าหมาย ผล 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 93.52 ยอดเยี่ยม  

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ยอดเยี่ยม 93.87 ยอดเยี่ยม  

๓. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ดีเลิศ ๓๙.17 ดีเลิศ  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม ๙๓.๘๒ ยอดเยี่ยม  
5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษา  ดีเลิศ ๘๓.๑๕ ดีเลิศ  
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ๙๗.๘๔ ยอดเยี่ยม  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน  ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
 ๑. การมคีุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม ๙๕.๒๑ ยอดเยี่ยม  

๒. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม ๙๔.๑๒ ยอดเยี่ยม  
๓. การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม ๙๕.๐๓ ยอดเยี่ยม  
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม  ยอดเยี่ยม ๙๑.๒๑ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
 2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
      ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๒.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  
๒.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู ้
      อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

๒.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ และ 
      การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม  ยอดเย่ียม  
 3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไป 

      ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ ๙๑.๗๖ ยอดเยี่ยม  

3.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ๙๑.๕๗ ยอดเยี่ยม  
๓.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม ๙๖.๗๔ ยอดเยี่ยม  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา 
      ผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ๙๒.๒๒ ยอดเยี่ยม  
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มาตรฐาน ค่าป้าหมาย ผล 
การประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ 
      ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ๙๑.๘๒ ยอดเยี่ยม  

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

๔.๒  จุดเด่น 
 คุณภาพของผู้เรียน 

     (๑) การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหา การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
               1.๑ การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้มีการด าเนินงานบนฐานทรัพยากร
ระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม นั่นคือเลือกใช้ระบบชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom ที่รองรับการด าเนินงานด้วย
ระบบเทคโนโลยี G-Suit ภายใต้การให้บริการของระบบ Google for Education ส าหรับชั้นเรียนออนไลน์ของผู้เรียน
ทั่วไป และพัฒนาระบบ YEP E-Learning บนฐาน Domain Name System (DNS) ของโครงการ English Program 
ท าให้มีความพร้อมในการจัดการระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
               ๑.2 ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการ
ด้วยระบบจัดการชั้นเรียนบน Platform ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เนื่องจากการจัดการชั้นเรียน
ออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom สามารถรองรับการใช้งานในอุปกรณ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์วิชาต่าง ๆ ได้ง่าย
และสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังท าให้ครูสามารถติดต่อสื่อสารและจัดการชั้นเรียนออนไลน์ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
               ๑.3 เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ที่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 
On Demand ท าให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้อย่างอิสระ โดยไม่
จ ากัดช่วงเวลา สถานที่และสื่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปเรียนหรือย้อนกลับไปทบทวน
เนื้อหาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ หรือต้องการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งข้ึนได้อย่างไม่จ ากัดอีกด้วย 
               ๑.4 เป็นระบบที่รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะการสอนสด (Live 
Teaching) ผ่านโปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ ท าให้กระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารชั้นเรียนเป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
               ๑.5 ระบบชั้นเรียนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รองรับการจัดการเรียนการสอนที่
มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เรียนและครู ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
               ๑.๖ ครูผู้สอนสามารถใช้ชั้นเรียนออนไลน์ในการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้กับชั้น
เรียนปกติ และสามารถใช้เสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
     (๒) โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยที่ควรพัฒนาครบทุกตัวบ่งชี้ ด้วยกิจกรรม วิธีการ และกระบวนการที่หลากหลาย
เป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนครบทุกด้าน สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  
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  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ และน ามาเป็นแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือสนองกลยุทธ์
ต่างๆ ที่วางไว้  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เป็นที่ปรึกษาที่ดีและให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน  มีเครือข่าย    
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ใน
ห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสามารถด าเนินงานจัด   
การเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
การจัดการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารสองทางระหว่างผู้เรียนและครูมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการส่งเสริม  
การพัฒนาตนเองของครูอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่พร้อมเอ้ือต่อการจัด  
การเรียนรู้  รวมทั้ง โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด  และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง  ครูส่วนใหญ่

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการใช้วิธีการ เทคนิค รูปแบบการสอน สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม และได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมให้
เป็นรูปธรรม  มีการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ
เครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ   ครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้  วัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ่ือน าผลไป
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปรวมทั้งใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลมากขึ้น    
ครูมีการใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น มีความมั่นใจในการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้รับค าชื่นชมจากหน่วยงานและผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

๔.๓  จุดควรพัฒนา 
 คุณภาพของผู้เรียน 
  ถึงแม้การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในภาพรวมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่จาก
ข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ พบว่าการด าเนินงานยังพบปัญหาอุปสรรค  และประเด็นที่ควร
พัฒนา ในด้านความพร้อมของผู้เรียนในระบบออนไลน์ ดังนี้ 
    (1) ผู้เรียนกลุ่มที่ขาดความพร้อมในการเข้าถึงระบบออนไลน์ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต จากการส ารวจข้อมูลของครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียนแล้วกรอกข้อมูล ผู้เรียน 
ที่ขาดความพร้อมในระบบแจ้งข้อมูล พบว่า มีผู้เรียนจ านวน 10 คน ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการเข้าถึงระบบ
ออนไลน์ โรงเรียนด าเนินการแก้ปัญหาด้วยการจัดหาซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับใช้ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสนับสนุนให้
ผู้เรียนที่ขาดความดังกล่าว โดยใช้เงินกองทุนช่วยเหลือที่ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า  
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    (2) การจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม A และ B ท าให้บางครอบครัวที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัยหลายคนอาจถูกจัดให้อยู่ต่างกลุ่มกัน ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในเรื่องการรับส่ง ผู้เรียน หรือการดูแล
ผู้เรียนที่บ้านในวันที่มีเรียนออนไลน์ หรือเรียนที่โรงเรียนต่างกัน ฝ่ายจัดการศึกษาจึงอนุญาตให้ ผู้เรียนที่มีปัญหาใน
ลักษณะดังกล่าวสลับกลุ่มหรือเปลี่ยนกลุ่มมาเรียนได้โดยให้ครูที่ปรึกษาพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
  (3) ปัจจุบันยังมีครูที่ปรึกษาบางส่วนได้รับแจ้งหรือส ารวจพบว่า มีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์
ต้องการให้บุตรหลานมาเรียนตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้ปกครองดูแล เมื่อต้องหยุดเรียนออนไลน์อยู่บ้าน อยากให้
ผู้เรียนมาเรียนกับครูที่โรงเรียน  

นอกจากนี้ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ 
ลงมือปฏิบัติจริง และได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน (โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลาย แต่เป็นกิจกรรมของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม) 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ท าให้

แผนปฏิบัติการบางอย่างไม่เป็นไปตามก าหนด มีการชะลอ หรือยกเลิกบางกิจกรรม การพัฒนาจึงควรมีการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้สอดรับการสถานการณ์ ในด้านการบริหารจัดการควรมีการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
ตามนโยบายที่ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้ทันสถานการณ์ ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 
2019 เพื่อพัฒนาความเสี่ยงให้ต่ าที่สุด 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๑) ครูควรตระหนักและให้ความส าคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และค่าเป้าหมายตามที่ 

โรงเรียนประกาศไว้อย่างจริงจัง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้อง 
(๒) ครูควรมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพ่ือนครูผ่านกระบวนการ PLC  มีการให้ผู้เรียน 

สะท้อนการจัดการสอนของครูผู้สอนเพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 
    (3) ครูควรออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูด กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน สร้างสื่อที่เข้าใจได้
ง่ายในเนื้อหานั้น ๆ เช่น สื่อวีดีโอ เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาย้อนหลังในเรื่องที่เรียนไปแล้ว แต่อยากจะ
ทบทวนในเนื้อหานั้น ๆ ได้เพ่ิมเติม จากที่โรงเรียน หรือจากที่บ้าน เวลาที่ว่างๆ จากการท ากิจกรรมและสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้เรียนสร้างผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
    (4) ครูควรพัฒนาเทคนิคการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผลการสอนแบบออนไลน์ 

 4.4 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์  
มีความรับผิดชอบ มีสมาธิ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม 
 แผนปฏิบัติงานที่  ๒  พัฒนาผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการเรียน การสอนภายใต้
สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แผนปฏิบัติงานที่  ๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
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แผนปฏิบัติงานที่ ๔ พัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แผนปฏิบัติงานที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น เช่น การให้
ความรู้เพื่อเตรียมการวางแผนในการด าเนินการ ส าหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 

แผนปฏิบัติงานที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ในยุค New Normal (พัฒนาครูด้านการใช้
เทคโนโลยีในการจัดท าสื่อประกอบการเรียนการสอน  สื่อที่มีคุณภาพ  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน  ทักษะการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning และการวัดผลประเมินผลการจัด 
การเรียนรู้ออนไลน์  

          4.5 ความต้องการและช่วยเหลือ 
๑. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบไฟฟ้าของโรงเรียน 
๒. สนับสนุนวิทยากรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเหมาะสม 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ  
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ส่วนที่ ๕  ภาคผนวก 

 
  ประกาศคา่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนยพุราชวทิยาลัย  

 ปีการศึกษา 256๓ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ผลการประเมิน สมศ. รอบ ๓ 
  ผลงานดีเด่นของโรงเรยีน ผู้บริหาร ครู และนกัเรียน 
  การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 

โรคติดเชื้อโควิด-19 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕  เดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมินรวม ๔ ด้าน คือ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                   
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๗๘ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมคีุณธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมคีวามใฝรู่้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคดิเป็น ท าเปน็  ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๖.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                 และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๖ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์   
                พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
                เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                   
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ               
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๐๕ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

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

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท 
                ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

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

5.00 5.00 ดีมาก 

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

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 95.05 ดีมาก 
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รางวัลเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

รางวัลเกียรติยศ 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  นายอ าพน  กิตติอ าพน  องคมนตรี  
ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจ าปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
แก่เด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชน ประจ าปี 2563 จัดโดย กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน (ดย.) โดย นายศุภชัย อุดค า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 แผนการเรียน อังกฤษ - คณิต 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  สาขาพัฒนา
เยาวชน บ าเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในพิธีเปิดวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 
ประจ าปี 2563 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลเกียรติยศ 
 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก
อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. (สอ - ทอ) และผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจ าปี 2563 ในงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ ครั้งที่ 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 เป็นแบบออนไลน์ 24 ชั่ว โมง ภายใต้แนวคิด "หนังสือ
ดิ้นได้ไปออนไลน์" ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2563 โดยนายกุลชาติ ชัยมงคล ข้าราชการครู โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัยและคณะ ได้รับรางวัลชมเชย กลุ่มหนังสือสวยงาม 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรี 
กับฝรั่งเศส กระทรวงการต่างประเทศ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลและเข็มที่ระลึกการประกวดหนังสือดีเด่น  
ประจ าปี 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 

รางวัลเกียรติยศ 
 

 

 นางสาวกัลยรัตน์ พอก๊ะ นักเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับประทาน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ”  
นางสาวจุฬาลักษณ์ สังขวลี และนายปณิภาณ รุ่งศิริ ประธานรุ่น ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ที่จบหลักสูตรเฝ้ารับประทานประกาศนียบัตร โดยมี พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธาน และนายธนพล 
กมลหัตถ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิพระบรม- 
ราชานุสรณ์ โดยมี นายกุลชาติ ชัยมงคล เป็นผู้ประสานงาน-ควบคุมดูแล ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 
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รางวัลสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจ าปี 
2563 เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายธนพล กมลหัตถ์ รักษาการ ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบโล่รางวัล จากนายวีระพันธ์  ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ณ ลานกิจกรรมตลาดนัดมีโชคพลาซ่า 
 

  

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
 

 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนายชาญชัย กีฬาแปง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ได้ รับ โล่ รางวัลบุคคลผู้ ได้ รับยกย่องเชิดชู เกียรติ  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 นายมงคล ปัญญารัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัล
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ รางวัล
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ มอบโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 
- 29 กันยายน 2563    ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
 

       
 

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ   
 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 
  นายสุวัฒน์   บุญเคลือบ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  

 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ด้านวิชาการ 
นายสมบัติ   ค าบุญสูง  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ด้านวิชาการ  
นางมัลลิกา  ถิราวัตร 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
นายณัฐพล  นันโท 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  

 
นางสาวมณีรัตน์ ธินะ 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
นางจารุวรรณ   ศริจันทร์ 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ  

นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม  
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

 
นายชัชวาล  มันเทศสวรรค์ 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

 
นายเศวต  รัตนเจริญมิตร 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

 
นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศรี 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
นายไกรศร  จองมูลสุข 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 
 

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ 
นางสาวลัดดาวรรณ์  จันทร์พรหม 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC 
นางนันทนัช   นันทพงษ์ 
รางวัล รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา  
ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
   

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่   
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  ด้านวิชาการ 
นายสมบัติ   ค าบุญสูง  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ 
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

 
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  

 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 
นางจารุวรรณ  ศริจันทร์ 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
นางมัลลิกา  ถิราวัตร 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
นายมงคล  ปัญญารัตน์ 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
นางสาวมณีรัตน์  ธินะ 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
นายณัฐพล   นันโท 
รางวัล เหรียญเงิน 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
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รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  

 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 
นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม 
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
นายชัชวาลย์   มันเทศสวรรค์ 
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
นายเศวต   รัตนเจริญมิตร 
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

 
นางสาวจิรสุดา   ธรรมรังศี 
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
นางสาวลัดดาวรรณ์   จันทร์พรหม 
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ 
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รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
 

 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
นางนันทนัช   นันทพงษ์ 
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
นายไกรศร   จองมูลสุข 
รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 

นายจักรพันธ์  นพรัตน์ศิวกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับ
คัดเลือกเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563  ประเภท ผู้สอน ประจ าปี 2563 จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
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รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
 

 นางสาวภัทรวรรณ ไชยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม” และนางสาวธีรฎา  
ไชยเดช กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “รางวัลชมเชย” จากการประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอน  
และเทคนิคการสอน โครงการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อการสอนและเทคนิคการสอน (สาขาวิทยาศาสตร์) ของเครือข่าย
วิชาการครู สควค.ภาคเหนือ ประจ าปี 2563 
 

  
 

 
 

 รางวัลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สพม. 34 ประจ าปี 2563 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้จัดท าโครงการส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น สพม.34 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่ 
  นายมงคล  ปัญญารัตน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  
 

รางวัลใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบ“คนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่” ประจ าปี 2563 โดยมี 
พระเทพปริยั ติ  เจ้ าคณ ะจั งหวัด เชี ยงใหม่  องค์ป ระธานการมอบรางวัลฯ  ณ  หอประชุม  ViSion20/20 
มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 ส.ค.2563 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เข้าร่วมรับรางวัลดังรายนามต่อไปนี้ 

รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน  
 นางเกศริน ธรรมขันแข็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 
 นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 นายเอนก  เป็งมูล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 นายสุรกานต์  ชุ่มวารี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ข 
 นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ข 
 นางสาวลีน่าร์  เรือนทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ข   
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รางวัลนักเรียน 
 

รางวัลระดับนานาชาติ 
 

 นางสาววรรณิกา  วารีย์  นักเรียนทุน พสวท. รุ่นที่ 35 ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้รับ 
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (Gold medal) ระดับนานาชาติ 

          รูปแบบบรรยาย (Oral presentation)  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง (Gold medal) ระดับนานาชาติ 

         รูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) สาขาคณิตศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ  
 ในการน าเสนอโครงงาน เรื่อง การพัฒนาแป้นอักขระภาษาไทยโดยพิจารณาความถี่ของการใช้งาน  
(The development of Thai character keyboard by considering the frequency of use) ในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  The 1st International Conference for Students in Science and Innovation  
ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 รูปแบบออนไลน์ และยังได้รับ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง ระดับภาคเหนือ 
 ในการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ในการแข่งขันการประกวดโครงงานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี 
 โดยมีคุณครูศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์  คุณครูรุ่งทิวา บุญมาโตน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ อาจารย์ที่ปรึกษา
พิเศษจากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

       
 
 
 
รางวัลนักเรียน 
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รางวัลระดับนานาชาติ 
 

 นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์  (ยุพราชศิลปิน) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัล  
จากการแข่งขันประกวดโปสการ์ดนานาชาติ  รายการ Chinhan Postcard Art Contest ประเทศเกาหลี โดยมี
ดังต่อไปนี้ 
  เด็กหญิงดากานดา  พูนผล   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัลที่ 4  
  เด็กหญิงทิพธัญญา  กุลาตี   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับรางวัลที่ 4  
  นายรัชชานนท์  ผาอินทร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับรางวัลชมเชย 
 

    
 

นายปวริศ  โยธาราษฎร์ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ
ค่ายพัฒนาทักษะการวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ค่าย 1 เพ่ือเข้าร่วมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 34  ประจ าปี 2564 ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

นางสาวพิมพ์พจี วิบูลกิติ์ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในโอกาสที่ติดตัวส ารอง 1 ใน 6 คน 
 

   
รางวัลนักเรียน 
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รางวัลระดับประเทศ 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร ทรงทอดพระเนตรการแสดงมหกรรมดนตรีเมโลเดียน อนุบาล ครั้งที่ 13 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค และ
สมาคมเมโลเดียน จัดขึ้นเพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสนี้ ทรงประทาน 
โล่เกียรติคุณให้กับ เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้ให้การสนับสนุน 
ในงานมหกรรมดนตรีในครั้งนี ้ในวันอาทิตย์ ที ่4 เมษายน 2564  
 

 
 

รางวัลระดับประเทศ 
 เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ  
งานประจ าปีชมรมเยาวชนคนเก่งปีที่ 7 จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม และ
รางวัลด้านจิตอาสา ประจ าปี 2564 จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย และเข้า
รับรางวัลในวันอาทิตย์  ที่  9 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์  พระราม 2 
กรุงเทพมหานคร 
 

    
รางวัลนักเรียน 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลระดับประเทศ 
 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ หมอดู นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับรางวัล THAILAND MASTER YOUTH 3 
2020 - 2021 (ครั้งที่ 3) รางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขากีฬาและนันทนาการ จากชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย ณ Show DC พระราม 9 ห้อง อัลตร้า อารีน่า ชั้น 5  Ultra Arena 5th Floor Show DC 
มอบรางวัลโดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  สมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม 

 

    
 

รางวัลระดับประเทศ 
 เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์  
(ยุพราชศิลปิน) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับ “รางวัลดีเด่น” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดผลงาน
ศิลปกรรม โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมศานุวงศ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ 
“พระกนิษฐาธิราชเจ้า” จัดโดย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 
26 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

    
 
รางวัลนักเรียน 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลระดับประเทศ 
 

นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ "ยุพราชศิลปิน" โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดวาดภาพ ในรายการ Horse Awards ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “อ่ิมเอิบ” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และ
ประกาศนียบัตรโดยกลุ่มบริษัทนานมี ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2 คนดังนี้ 

1. เด็กหญิงภัทรวดี พรมพิลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. เด็กชายทินภัทร สุนันทไชย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

    
 
รางวัลระดับประเทศ 
 

เด็กหญิงธัญญฑ์ชนก นันโท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันประกวดวาดภาพ ในโครงการ จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย กับอินทัช ปีที่ 14 ระดับประเทศ 
จัดโดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563 

 

   
 
 
รางวัลนักเรียน 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลระดับประเทศ 
 

เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา และคุณครูอิงควัฒน์ อาร์หลี ขวัญหมัด คุณครูฝึกสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับรางวัล“เยาวชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ ๔” ประจ าปี ๒๕๖๓  
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติโดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ วรปภา จักรพันธุ์ ปนัดดา ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์ เป็นประธานมอบรางวัล วานนี้ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม 
ครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

    
 

รางวัลระดับประเทศ 
 

เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปี 
๒๕๖๓ จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสนี้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

    
 
 
 
รางวัลนักเรียน 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลระดับประเทศ 
 

เด็กหญิงฐานิตา คงช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 14 - 15 ปี หญิง พร้อมทุนการศึกษา ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ ามาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 3 “3nd Arena Thailand Open Water Swimming 2020” ณ อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563   

 

   
 

รางวัลระดับประเทศ 
 

เด็กชายณัฏฐชัย ลิมปิสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คว้ารางวัลใน 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ ามาราธอนชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 3 “3nd Arena Thailand 
Open Water Swimming 2020” คว้ารางวัล อันดับ 3 แข่งระยะทาง 2 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12 - 13 ปี ชาย  
ณ อ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2563  

 

    
 
 
รางวัลนักเรียน 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลระดับประเทศ 
 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นองค์ประธานสอบคัดเลือก
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 นักเรียนโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจ าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 
 

รางวัลระดับประเทศ 
 

นางสาวสุชัญญา อินต๊ะชุ่ม และนางสาวน้ าผึ้ง เบ้าทองหล่อ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับ 
รางวัลชนะเลิศ (แชมป์ประจ าสัปดาห์) ได้คะแนนเป็นล าดับที่ 1 ของภาคเหนือ 700 คะแนนเต็ม และได้รับ
ทุนการศึกษา จ านวน 5,000 บาท จากการแข่งขันตอบค าถามด้านวิชาการ มุ่งเน้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  
สังคมศึกษา และภาษาไทย รายการโทรทัศน์ ม.ปลายสายเก่ง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 - 07.30 น. 
ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32 

   
 

รางวัลนักเรียน 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลระดับประเทศ 
 

เด็กหญิงพัชร์ชิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัล “กินรีทอง” 
มหาชน ครั้งที่ 6 สาขาเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปี 2563 ภายในงานได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์
มาลินี จักรพันธุ์ เป็นผู้มอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 

 

   
 

รางวัลระดับประเทศ 
 

นายทิชานนท์ หงษป์ระเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
วาดภาพหัวข้อ "ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด"  เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง มอบรางวัลโดย รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
 

  
 

 
 
 
 
 

รางวัลนักเรียน 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563  

รางวัลระดับประเทศ 
 

นักเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค าขวัญ 
โครงการอีซูซุสัมพันธ์ 2562 โดยบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จ ากัด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. เด็กหญิงทิพธัญญา  กุลาตี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. เด็กหญิงวรชานันท์  กียะกูล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดยมีครูเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ เป็นผู้ฝึกซ้อม 
 

   
 

รางวัลระดับประเทศ 
 

เด็กหญิงดากานดา พูนผล นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ
ระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ “พลาสติกกับชีวิตวิถีใหม่” โดยบริษัท PTT 
Chemical Global จ ากัด 

    
 
 
 
 
 
รางวัลนักเรียน 
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รางวัลระดับภาค  
 

 นายศิวกร ชัยยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนฝ่ายชาย  
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่  11 ระดับภาคเหนือ เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
ในการเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 
2021 เมื่อวันที่ 20 - 21 มี.ค. 2564 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

     
 

รางวัลระดับภาค  
 

นางสาว ชนาภัทร  อินทรอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนางสาวรุ่งอรุณ ใจฉลาด นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความหัวข้อ "ออมกับกอช.  
เพ่ือความมั่นคงในอนาคต" จัดโดย กองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และเป็นตัวแทนจังหวัดเพ่ือเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาคต่อไป 

 

   
 
 
 
 
 
 

รางวัลนักเรียน 
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ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ 

 เด็กหญิงศรัณย์รพี เหล็กยอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายวิชาการ และ 
งานสารบรรณ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 โดยมี  
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 
2564 ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ 
 

    
 

ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่ 

นักเรียนโครงการผู้มีความสามารถด้านภาษาไทย (Gifted-thai) รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
1. นายธนพูน  ดารารัตน์  รางวัลชนะเลิศ  

การเขียนตามค าบอกอักษรล้านนา 
2. นายธนยศ  วิชุมา   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

การเขียนตามค าบอกอักษรล้านนา 
3. นางสาวภาพิมล ยารังษี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

การพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ "หน้าที่ของเยาวชนไทยในยุคโควิด"   
ในกิจกรรมวันภาษาไทย 2563 ซึ่งจัดโดยส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ 
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