โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
...........................................................
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2563 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ให้มี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรมและ
สุขภาพสมบูรณ์ สามารถดารงชีวิตในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดี มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ.
คาขวัญ
ภาษาลาเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย มุง่ ไปสู่สากล
อัตลักษณ์
ภาษาดี มีความสุข
เอกลักษณ์
ภาษาดี
พันธกิจ
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีความเป็น
เลิศด้านภาษาอังกฤษ พร้อมก้าวสู่ประชาคมโลก
3. พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้และทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทังในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มคี วามเป็นผูน้ า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ยอมรับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
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6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะการดารงชีวิตอย่างสันติสุข
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
8. พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
10. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ

Ambassador Bilingual School
Vision
By the year 2020, Ambassador Bilingual School will be a learning
organization with an emphasis in providing results in fluent communication
skills in both English and Thai, skills in technology, and be aware of their morals
and physical and mental health as well. Students will also learn how to live in an
international community and environment, focusing on growing along with the
teachers and staff.
Motto
" Building Character through True Values "
" Excelling in Language and Communication skills, Upholding True Values,
Advancing in academics, Preserving Thai National Heritage, and Reaching the
Global Community "

Identity
Excellent in Language and Happy Learning

Uniqueness
“ Excellent in Language ”
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Mission Statement
1. Develop the school to be an educational organization
2. Develop and teach students to have the knowledge and skills and fluency in
both and Thai and English communication, preparing them to be members of an
international society and community.
3. Develop and teach students knowledge and skills from the curriculum to meet
the results that are at the proper school standards according to their grade level.
4. Develop skills in technology, communication, and be kept up to date with new
technologies so that students may use these skills efficiently in the future.
5. Develop leadership skills, encourage creativity, analytical skills, skills in
discernment, and acceptance in a variety of cultures.
6. Encourage students to be ethical and promote healthy lifestyle attributes.
7. Promote excellent health and emphasize the importance of health for
students.
8. Develop the management to be more interactive with the community in order
to focus on achieving satisfactory results for the people involved.
9. Develop the quality of the school and facilities.
10. Develop teachers and staff skills in order to have professional standards and
ethics.
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