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ส่วนที ่1  
ขอ้มูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 

 
1.1 ข้อมลูทัว่ไป 
 
โรงเรียนยวุฑตูศึกษาพฒันา  ตั้งอยู่เลขที ่  222   หมทูี ่ ๒  ต าบลหนองผึง้   อ าเภอสารภ ี จงัหวดัเชยีงใหม ่    
 
สงักดั  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน  กระทรวงศกึษาธกิาร  
 
จดัตัง้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๒  ระดบัการศกึษาทีเ่ปดิสอนตั้งแตร่ะดบัชัน้ เตรยีมอนบุาล ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๖ 
 
ผูร้บัใบอนญุาต   นางอมัพร  กมลโกมทุ 
 
ผูบ้รหิารคนแรก  นายปรชีา  ศภุกาญจนพันธุ ์ ด ารงต าแหนง่เมื่อปีการศกึษา 2552  จนถงึ ปจัจบุัน  
 

              
 
 
 
 
 
  

 
                                                                          

               
 
 

 
 
 
 
 
  

 
                                                                          

                              
 
 
 
              

 
 

 

 

       
 

 

 

ชื่อ – สกุล   นายปรชีา  ศภุกาญจนพนัธุ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  (สาขาวิชาเอก บริหารการศึกษา) 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ.วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕2 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ๘  ปี 
โทรศัพท์ ๐๘๑- ๙๕๐๖๖๕๙  E-mail     Pree๔๐๖@hotmail.com. 
 
 

 
 

 

 

       
 

 

 

ชื่อ – สกุล  นางอมัพร   กมลโกมทุ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา (สาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร์ ) 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ.วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒.ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง ๘  ปี 
โทรศัพท ์๐๘๑- ๙๕๐๖๖๕๙  E-mail  abs_bilingualschool@hotmail.com 
 

mailto:Pree๔๐๖@hotmail.com
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ชื่อ – สกุล  นางสาวศรแีพร  ธนะขวา้ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท   (สาขาวิชาเอก..บริหารการศึกษา) 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ  1  พฤศจิกายน  2559  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง   7  เดือน 
โทรศัพท์  097-2505419   E-mail  Sriprae_tim@hotmail.com 
 
 
 

 
 

 

 

       
 

 

 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวมลัลกิา  พรหมสวรรค์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี   (สาขาวิชาเอก รัฐกิจ ) 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  8  ปี 
โทรศัพท์  081-5305131  E-mail  Prom.555@hotmail.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล นางกลัยาณ ี อนิวาทย ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  (สาขาวิชาเอก  การเงินและการธนาคาร) 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  8  ปี 
โทรศัพท์  084-2220544  E-mail  goodgift1234@gmail.com 
 
 

 
 

 

 

       
 

 

ชื่อ – สกุล   นางจุฬารตัน ์  เขื่อนปอ้ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  (สาขาวิชาเอก ภาษาไทย) 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 8 ปี 
โทรศัพท์..088 2616475... E-mail  Somjularat12@gmail.com 
 
 

mailto:E-mail%20%20Sriprae_tim@hotmail.com
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ชื่อ – สกุล   นางวริิณจ ์ แสนศิรพินัธุ์   
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  (สาขาวิชาเอก บัญชี) 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ  1   พฤศจิกายน  2559 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  7 เดือน 
โทรศัพท์  088-2513459  E-mail  wirinsan@gmail.com 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล นายดอนพนา  เทพบญุ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี  (สาขาวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ ) 
เริ่มรับต าแหน่งเมื่อ  1 พฤษภาคม  2558  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  2  ปี 
โทรศัพท์ 063-6322652  E-mail   donpana.df@gmail.com 

mailto:wirinsan@gmail.com
mailto:donpana.df@gmail.com
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1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่10  มิถุนายน  2559) 
 ในปีการศึกษา  2559 สถานศึกษามีข้อมูลบุคลากรดังนี้คือ 
1.2.1 ข้อมูลครูและบุคลากรจ าแนกตามวิชาเอก/วิชาโท 
 
ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานการสอนเฉลี่ย 

(ชม/สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 5 - 
2. คณิตศาสตร์ 3 13 
3. วิทยาศาสตร์ 12 15 
4. ภาษาไทย 7 16 
5. ภาษาอังกฤษ 24 20 
6. สังคมศึกษา 2 16 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 12 
8. ประถมศึกษา 2 15 
9. การศึกษาปฐมวัย 8 15 

10. ศิลปะศึกษา 8 16 
11. ดนตรี 2 16 
12. ภาษาจีน 1 22 
13 พลศึกษา 2 16 
14 แนะแนว 2 16 
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1.2.2 ข้อมูลจ านวนครูและบุคลากร (ระยะ ๓ ปี) 
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1.2.3 ข้อมูลครูและบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา จ านวนบุคลากร 
1. ปวช. 22 
2. ปวส. 7 
3. ปริญญาตรี 110 
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
5. ปริญญาโท 12 
6. ปริญญาเอก 1 
 รวม 152 
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ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. ปวช.
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ขอ้มลู ณ วนัที่  10  มถินุายน  2559) 
 จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในปีการศกึษา 2559  แยกเปน็ระดบัชัน้ดงันี้ 
ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนผู้เรียนปัจจุบัน ข้อมูลจ านวนผูเ้รียนย้อนหลัง 
ชาย หญิง รวม ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 4 58 24 82 69 61 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 3 41 24 65 54 70 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 36 36 72 67 52 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 3 40 31 71 55 71 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 33 25 58 57 60 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 28 28 56 70 30 

รวม 17 236 168 404 372 344 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 33 29 62 33 23 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 22 13 35 29 27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 16 10 26 35 23 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 18 29 47 37 9 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 19 14 33 17 7 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 10 5 15 10 - 

รวม 9 118 100 218 161 89 
รวมทัง้หมด 26 354 268 622 533 433 

               

                            ้   .1- .6             2557 - 2559
82

65
72 71

58 56
69

54
67

55 57
7071   60

30
52

0

20

40

60

80

100

          2559 82 65 72 71 58 56

          2558 69 54 67 55 57 70

          2557 61 70 52 71 60 30

 .1  .2  .3  .4  .5  .6

                                                                                             
                           ้   .1- .6            2557-2559

62

35
26

47
33

15

33 29
35 37

17
10

23 27 23

9 7
0

0

20

40

60

80
          2559            2558            2557 

          2559  62 35 26 47 33 15

          2558  33 29 35 37 17 10

          2557 23 27 23 9 7 0

 . 1  . 2  . 3  . 4  . 5  . 6

 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนยุวฑตูศึกษาพัฒนา หน้า 7 
 

1.4 ข้อมลูผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระดบั สถานศึกษา 
 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้น  ป.1 – ม.6 
 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 98.63 93.65 97.50 85.71 88.71 88.68 54.10 70.27 77.78 97.22 86.21 92.86 

คณิตศาสตร ์ 97.26 92.06 100 88.57 87.10 83.02 45.90 91.89 83.33 88.89 34.48 42.86 

วิทยาศาสตร ์ 90.41 100 100 92.86 66.13 54.72 70.49 67.57 72.22 80.56 79.31 71.43 

สังคมศึกษา 97.26 96.83 95.00 87.14 100 96.23 77.05 89.19 83.33 83.33 96.55 64.29 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

100 96.83 100 100 100 100 98.36 91.89 100 75.00 100 92.86 

ศิลปะ 100 100 100 100 98.39 98.11 98.36 100 100 94.44 100 92.86 

การงานอาชีพ 100 100 100 100 98.39 100 96.72 100 97.22 77.78 96.55 85.71 

ภาษาต่างประเทศ 89.04 93.65 92.50 80.00 70.97 84.91 86.89 56.76 75.00 80.56 93.10 71.43 

 
 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น  ป.1 – ม.6 
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1.5  ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิ(NT) ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที ่๓ 
1.5.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   
        ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ประจ า ปีการศึกษา 2559    นักเรียนที่เข้าสอบจ านวน    54  คน 

 
 

1.5.2 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติ (NT)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ า ปีการศึกษา 2559   จ านวน  54   คน 
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1.6.1 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปทีี ่๖ ปีการศกึษา 2559 
จ านวนผูส้อบ จ านวน   40    คน 
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1.6.2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) มธัยมศึกษาปทีี ่๓ ปกีารศึกษา 2559 
จ านวนผู้เขา้สอบ 52  คน 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา  ภาษาต่างประเทศ 

ระดับโรงเรียน ๔๔.๔๐ ๓๕.๗๖ ๓๕.๖๐ ๕๐.๘๐ ๖๐.๔๐ 
ระดับสังกัด สพฐ 42.45 33.73 38.05 46.47 33.71 
ระดับประเทศ 42.65 32.40 37.63 46.24 30.62 

 
 

สรปุผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) มธัยมศึกษาปทีี ่๓ 
ปีการศกึษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
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1.6.2 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) มธัยมศึกษาปทีี ่6 ปกีารศึกษา2559 
                                                 จ านวนผูเ้ขา้สอบ 14  คน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา  ภาษาต่างประเทศ 

ระดับโรงเรียน ๖๐.๐๐ ๓๑.๐๐ ๓๑.๕๐ ๓๗.๘๐ ๕๗.๕๐ 
ระดับสังกัด สพฐ 47.70 26.68 38.65 38.65 27.49 
ระดับประเทศ 49.36 26.59 39.70 39.70 24.98 

 
 
 

สรปุผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) มธัยมศึกษาปทีี ่๖ 
ปีการศกึษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
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1.7  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
       ปีการศึกษา 2559  
 
        1.7.1 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา (ครั้ง) 
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1.7.2 สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 
ที่ แหล่งเรียนรู้ 

ภายนอกสถานศึกษา 
สถิติการใช้ ตลอดปีการศึกษา (ครั้ง) 

ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 
1 เชียงใหม่แอดเวนเจอร์แลนด์ 75 66 79 69 63 55 68 41 19 0 0 0 
2 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 65 65 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0 0 65 66 53 62 41 29 44 30 14 
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
5 มหาวิทยาลัยพายัพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

 

 
 

 
1.8 ข้อมูลชุมชนโดยรวม 
  ชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา  มีประชากรจ านวน    6,476   ครัวเรือน  ประมาณ   12,844  
คน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ   มีส่วนน้อยที่นับถือศาสนา  คริสต์  อิสลาม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ รับจ้าง    มีรายได้ต่อหัวต่อปีประมาณ……………-……………บาท    กิจกรรมที่สถานศึกษามีส่วนร่วมกับ
ชุมชน คือ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม , กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
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1.9 ข้อมลูแผนพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา 
 1.9.1 ประวตัโิรงเรยีน  

   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากสถาบันสอนภาษาและ
คอมพิวเตอร์เกียรติพัฒนา (CEC-E20) ซึ่งได้ถูกก่อตั้ง  และจดทะเบียนแห่งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2538
โดยอาจารย์ชูเกียรติ  กมลโกมุท  และอาจารย์อัมพร  กมลโกมุท  ทางสถาบันได้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน  อายุตั้งแต่  3  ขวบขึ้นไปจนถึงระดับผู้ใหญ่  นักศึกษา  คนท างาน
ทั่วไป  เนื่องจากโรงเรียน CEC ได้ผลิตผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างมากมาย  อาทิเช่น  เด็กสองภาษา  และ
มากกว่าสองภาษา  และรวมไปถึงนักศึกษาผู้ใหญ่ที่สามารถสอบผ่านในระดับ TOEFL TOEIC  IELTS  ได้จ านวน
มากและรวมไปถึง  หลักสูตรสนทนา  CONVERSATION  โดยอาจารย์เจ้าของภาษาท่ีสอนอย่างได้ผล  ท าให้ทาง
โรงเรียนได้รับชื่อเสียง ในด้านหลักสูตร  และครูผู้สอนที่มีคุณภาพ  จนได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาทุกระดับ  
และผู้ปกครองที่จะน าบุตรหลานเข้าเรียนจ านวนมากเพ่ิมขึ้นทุกปี  ทางโรงเรียนจึงได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง  
ในปัจจุบันมีสาขาต่างๆ อยู่หลายจังหวัดในภาคเหนืออาทิเช่น  เชียงใหม่  เชียงราย   พิษณุโลก   ล าปาง   โดยอาจารย์ชู
เกียรติ และอาจารย์อัมพรได้ท าการบริหารงานด้านโรงเรียนเอกชนนี้มาตลอดระยะเวลารวมถึงท าการสอน  
เขียน  และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับมากมายให้กับโรงเรียนทุกสาขา  
  ในปีการศึกษา พ.ศ. 2549  อาจารย์อัมพร  กมลโกมุท  ได้เปิดสถานรับเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก  ซึ่ง
ได้จดทะเบียนโดยมีชื่อว่า ลิตเติ้ลสตาร์ไบลิงกัว พรีสคูล   ตั้งอยู่ที่ 31 ซอย13 ถนนศิริมังคลาจารย์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50200  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชนที่ จะให้โอกาสการศึกษา  
และพัฒนาแก่เยาวชนในชุมชนที่ต้องการให้มีการเลี้ยงดูแลเด็กด้วยความรัก  และความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
เสมอเป็นลูกหลานในสถานที่สะดวก  ใกล้แหล่งชุมชน  และปลอดภัย  โดยรับนักเรียนอายุ 1.6 – 5 ปี เป็น
จ านวนกลุ่มเล็กๆ คือประมาณ  8 – 15  คนต่อห้อง  เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องมีภารกิจ
มากมายที่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดหลักสูตร  และกิจกรรมอย่างมีระเบียบ  และสนุกสนาน  และ
หลากหลาย  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาการของเด็กนักเรียนทุกคน  ทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา   สังคม  อารมณ์  
มารยาท  ลักษณะนิสัย ความสามารถพิเศษทั้งทางด้านภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ดนตรี  ศิลปะ  และการ
กล้าแสดงออก  ผลที่ได้รับคือนักเรียนเด็กเล็กของเรามีพัฒนาการที่ดีเลิศตามเป้าหมายเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง  
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองจ านวนมาก  ซึ่งเป็นเหตุให้มีความต้องการของผู้ปกครอง
เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ที่ต้องการให้สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล  ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียน
อนุบาล  และประถมศึกษาเอกชนระบบสองภาษา  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องกับหลักสูตร
โรงเรียนในระบบที่มีประสิทธิภาพ  และส่งผลดีเลิศโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องการมุ่งเน้นด้านการพัฒนาภาษาท้ัง
ทางภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  การกล้าแสดงออก  และลักษณะนิสัยเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรม      และ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนที่เป็นเด็กที่มีหลากหลายเชื้อชาติ  ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญส าคัญของการ พัฒนาประชากรของ
ประเทศในยุคนวัตกรรมนี้ 
  ในปี พ.ศ. 2551  สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล  โดยนางอัมพร กมลโกมุท 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต มีนางอนันตพร บุญติง เป็นครูใหญ่ นางสาวอัญรัตน์ ไพรพนาพงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
นางสาวนารี พิกุลทอง  เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนางวรพรรณ นันทวงศ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายทะเบียนนักเรียน  
มีจ านวนครูไทย  และครูดนตรี  และศิลปะ 7 คน  ครูผู้ช่วย 7 คน ครูสอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา  6  คน 
แม่ครัว 1 คน  พนักงานท าความสะอาด 3 คน  พนักงานขับรถ 2 คน  และจ านวนนักเรียนชาย – หญิง อายุ 
1.6 – 5 ปี จ านวน 120 คน มีอาคาร 1 หลัง ประกอบด้วย ห้องเรียน 7 ห้อง  และห้องอาหาร 1 ห้อง 
ห้องนอน 3 ห้อง  และห้องกิจกรรม 1 ห้อง สนามเด็กเล่น 1 สนาม ห้องยิม 1 ห้อง บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ  2 งาน 
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  สถานรับเลี้ยงเด็ก ลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูลได้เปิดท าการรับเลี้ยงดู  และสอนเด็ก ภายใต้
ค าขวัญของโรงเรียนว่า  “เราดูแลบุตรหลานของท่านด้วยความรัก  และความเอาใจใส่เหมือนบุตรหลานของเรา
เอง”  มีสีประจ าโรงเรียน คือ สีน้ าเงิน - สีเหลือง สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ รูปดาวดวงใหญ่ที่มีรูปเด็กชาย – 
หญิง อยู่ตรงกลาง  และมีดวงดาวเล็ก 3 ดวง ล้อมรอบ 
  ในปีการศึกษา พ.ศ. 2551 สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลสตาร์ ไบลิงกัว พรีสคูล ได้ท าการหา
สถานที่เพ่ือขยายชั้นเรียน  และเพ่ือเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล 1 – 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ระบบสอง
ภาษาโดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ย.ศ.)” ที่จะเริ่มในปี พ.ศ. 2552 โดยจะเริ่มท าการเปิด
สอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมีที่ตั้งคือ 222 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ – เชียงใหม่ล าปาง  ต.หนองผึ้ง  อ.
สารภี  จ.เชียงใหม่ 50140  หมายเลขโทรศัพท์ 053 -308935-6  ต่อมาในปี 2554 ได้ขอเปิดการเรียน
การสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล  ปีการศึกษา 2555 ได้ขอเปิดชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  และปีการศึกษา 
2557 ได้ขอเปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
   ปัจจุบันได้เปิดท าการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
1.9.2 สถานทีต่ัง้ของสถานศกึษา 
  โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 2 ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จังหวัด 
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 โทรศัพท์ 053-308936 โทรสาร (053) 308935 สังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเปิดสอน 
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับ
สถานที่ส าคัญของหมู่บ้านดังนี้ 

 
 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ถนนวงแหวนรอบนอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล าปาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หมู่บ้านเชียงแสน ม.2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
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1.9.3 วสิยัทศัน ์
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้และมีทักษะการใช้

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
1.9.4 พนัธกจิ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างสันติสุข 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเสียสละ  และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม 
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 
1.9.5 ค าขวญั 
   ภาษาล้ าเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ  สืบสานวฒันธรรมไทย  มุ่งไปสู่สากล 
 
19.6  อัตลกัษณ ์

      ภาษาดี   มีความสุข 
 
 19.7  เอกลักษณ ์
      ภาษาด ี
 

1.10 ข้อมลูโครงสรา้งการบรหิาร  
                     สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 6  ฝ่าย คือ    ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคคล   ฝ่ายงบประมาณและการเงิน   ฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ฝ่ายกิจการนักเรียน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนยุวฑตูศึกษาพัฒนา หน้า 17 
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ส่วนที ่2 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน 
1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 
ประเด็นยอ่ย กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน(เชงิคณุภาพ 

1.1.1 
ความสามารถ
ในการอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสาร  
และการคิด 
ค านวณ 
ตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น 
 
 
 
 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ก าหนดนโยบายไว้ในกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมี
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ด้านการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ คือ โครงการรักการ
อ่าน ,โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกท า,โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน,กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย,
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ,กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ เป็นต้น ในการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษาได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น การ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ในด้านการคิดค านวณ สถานศึกษาได้
ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เน้นกิจกรรม ท่องสูตรคูณ  ภายในห้องเรียน
เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ด้านการคิด ค านวณ ของนักเรียน 
 

จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามท่ีระบุไว้ ส่งผลให้ผู้เรียน มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น โดยเฉพาะ
ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่าง
ดี โดยมีผลการพัฒนาคุณภาพใน
ประเด็นย่อยที่ 1.1.1 อยู่ในระดับ
คุณภาพ  ระดบัดีเยีย่ม 

1.1.2 
ความสามารถ
ในการ
วิเคราะห์  
การคิดอย่างมี  
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
และการ
แก้ปัญหา 
 
 
 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายไว้ในกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ ของผู้เรียน โดยมีโครงการและกิจกรรม ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ส่งเสริมทักษะด้านการคิดของ
ผู้เรียนคือ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย ในด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้
ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ส่วนในด้าน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา 
โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยครูได้
ด าเนินการประเมินโดยบูรณาการการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามประเด็นนี้ กับการประเมินครูภาพผู้เรียน
รายบุคคลและใช้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลกับผลการ
ด าเนินการโครงการและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการด าเนินโครงการและกิจกรรม 
ตามท่ีระบุไว้ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
แก้ปัญหา ในระดับประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 90.03 ในระดับ
มัธยมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 78.87 
โดยเฉลี่ยนักเรียนทั้งหมดมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น
และการแก้ปัญหา ร้อยละ 84.45
อยู่ในระดับคุณภาพ  ระดบัดเียีย่ม 
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ประเด็นยอ่ย กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน(เชงิคณุภาพ 
1.1.3 
ความสามารถ
ในการ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ไว้ในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาการใช้ระบบ ไอซีที 
และการสื่อสาร มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ
สื่อสารของผู้เรียน คือ โครงการพัฒนาระบบ ไอซีที 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพครูสายผู้สอน กิจกรรมห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ กิจกรรมบริการและพัฒนา ระบบอินเทอร์เน็ต 
นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดให้มี การเรียนการสอนโดยเน้น 
สื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ในด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นทักษะ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสารในกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โดยจัดให้มีครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยน า
ประสบการณ์มาบูรณาการการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน 

จากการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร โดยครู
ได้ประเมินโดยบูรณาการ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกกับผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามประเด็น 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ของกลุ่มการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ผู้เรียนมีคุณสมบัติ คิดเป็นร้อยละ 
99.75 ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ส่วนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.02 
โดยภาพรวมเฉลี่ยจ านวนนักเรียน มี
คุณสมบัติ ตามประเด็นที่ 1.1.3 คิด
เป็นร้อยละ 95.88 อยู่ในระดับ
คุณภาพ ระดบั ดเียีย่ม 

1.1.4 
ความก้าวหน้า
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายไว้ในกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาคือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการไทย อังกฤษ สนุก
คิด สนุกท า โครงการอาเซียนศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูสายผู้สอน โครงการรักการอ่าน กิจกรรมการ
สอนซ่อมเสริม กิจกรรมการสอบวัดความรู้ในระดับ
สถานศึกษา/ระดับชาติ กิจกรรมวัดความรู้ก่อน หลัง เรียน 
เป็นต้น 
 
 

จากการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา จากโครงการและ
กิจกรรมที่ได้ระบุไว้ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์และมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบภายในของสถานศึกษา ใน
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ที่
ครูประจ าชั้นบันทึกไว้ในสมุดรายงาน
ผลการพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็น
ร้อยละ 90.14 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ระดบั  ดีเยีย่ม  
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 มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน 
1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 
ประเด็นยอ่ย กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน(เชงิคณุภาพ 

1.1.5 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
และ
พัฒนาการ
จากผลการวัด
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายไว้ในกลยุทธ์ด้าน พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติคือ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพครูสายผู้สอน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรม
วัดความรู้ก่อนและหลังเรียน กิจกรรมสอนติวการสอบวัด
ความรู้ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ เป็นต้น  

จากการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ตามท่ีได้ระบุไว้ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ ในด้านการสอบระดับชาติ 
(O-NET)คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนมีการพัฒนาขึ้น ในส่วนผล
การทดสอบ NT ของนักเรียนใน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้าน
ต่างๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
ระดับดีและดีมาก  มากกว่าร้อยละ 
50 โดยภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการพัฒนา ระดับชาติ 
โรงเรียนมีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับ ดี 

1.1.6 ความ
พร้อมใน
การศึกษาต่อ 
การฝึกงาน
หรือการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายไว้ในกลยุทธ์ด้าน พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยได้จัดโครงการและกิจกรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน ส าหรับนักเรียนคือ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน กิจกรรมแนะแนว 
เป็นต้น นอกจกนี้ในด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้
ก าหนดให้ครูจัดการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะความพร้อม
ในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ในกลุ่มสาระ
การเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จากการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรม ที่ได้ระบุไว้ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการท างาน คิดเป็น ร้อย
ละ 100 ระดับคุณภาพ  
ระดับ ดเียีย่ม 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  
การสื่อสาร  
และการคิด ค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
(ระดับดีขึ้นไป) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการเขียน สื่อสาร คิดค านวณ 
และคิดวิเคราะห์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ  
และคิดวิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 

ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6

พอใช้ 1.82% 2.65% 0% 7.62% 9.15% 8.17%

ดี 8.22% 16.94% 7.09% 23.81% 18.82% 14.47%

ดีเยี่ยม 89.96% 80.41% 92.91% 68.57% 72.03% 77.36%
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40.00%
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70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม 6

พอใช้ 23.49% 11.70% 9.25% 5.56% 25.28% 21.43%

ดี 38.80% 41.43% 26.86% 23.14% 5.76% 14.29%

ดีเยี่ยม 37.70% 46.84% 63.89% 71.31% 68.96% 64.28%
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
วิเคราะห์  
การคิดอย่างมี  
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และการแก้ปัญหา 
(ระดับดีขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 

ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6
พอใช้ 2.74% 1.59% 0.62% 7.86% 7.26% 13.21%

ดี 5.48% 8.73% 4.38% 14.29% 17.74% 17.92%

ดีเยี่ยม 91.78% 89.68% 95.00% 77.85% 75.00% 68.87%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6

พอใช้ 17.21% 16.22% 9.72% 4.16% 6.90% 24.00%

ดี 24.59% 18.92% 20.83% 23.61% 18.97% 14.29%

ดีเยี่ยม 58.20% 64.86% 69.45% 72.22% 74.14% 60.71%
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถในการ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(ระดับดีขึ้นไป) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6

พอใช้ 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ดี 1.37% 0% 1.25% 1.43% 8.06% 1.89%

ดีเยี่ยม 98.63% 100% 98.75% 98.57% 91.94% 98.11%
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ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6

พอใช้ 1.64% 0% 0% 16.67% 3.45% 14.29%

ดี 1.64% 0% 2.78% 19.44% 0% 7.14%

ดีเยี่ยม 96.72% 100% 97.22% 63.89% 96.55% 78.57%
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบระดบัชาติ ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถใน 

การอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 

12.70%

68.57%

4.29%

27.14%
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  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจ า ปีการศึกษา 2559 

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 54 คน 
 
 

 
 
 
 

ปรับปรุง พอใข้ ดี ดีมาก

ด้านภาษา 22.22 46.3 18.52 12.96

ด้านค านวณ 53.7 31.48 9.26 5.56

ด้านเหตุผล 16.67 33.33 24.07 25.93
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบระดบัชาติ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 54 คน 

 

 
 
 
 

คุณลักษณะที่พงึประสงค์
ของผูเ้รยีน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาต่างปร

ะเทศ

ระดับโรงเรียน ๕๕.๘๘ ๔๔.๐๐ ๔๐.๖๓ ๔๖.๖๙ ๗๗.๓๘

ระดับสังกัด สพฐ 52.67 49.2 45.97 53.53 51.76

ระดับประเทศ 49.33 43.47 42.59 49.18 40.31

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

ป1 ป2 ป3 ป4 ป5 ป6

ดีเยี่ยม 95.89% 100% 93.75% 52.86% 85.48% 64.15%

ดี 4.11% 0 62.50% 47.14% 14.52% 35.85%
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2.ผลการประเมนิตนเองตามประเด็นผลสมัฤทธิท์างวชิาการ (เชงิปริมาณ) 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน   
1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการ 

ประเด็นยอ่ย ผลการด าเนนิงาน ระดบัคณุภาพ 
1.1.1 ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิด ค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ท าการทดสอบเมื่อวันที่  7  มีนาคม  2560 

ดีเยี่ยม 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดท่ีทดสอบ 
ระดับประถมศึกษา จ านวน

401 คน 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  

 213 คน 
ผู้เรียนผ่านการทดสอบ 
จ านวน 401 คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบ จ านวน 
213  คน 

สรปุผูเ้รียนรอ้ยละ  96.77 
มีคุณสมบตั ิ

สรปุผูเ้รียนรอ้ยละ  83.87 
มีคุณสมบตัิ 

1.1.2 ความสามารถในการ
วิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
การแก้ปัญหา 

ท าการทดสอบเมื่อวันที่ 7  มีนาคม  2560 

ดีเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดท่ีทดสอบ  
ระดับประถมศึกษา จ านวน

401 คน 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  

 213 คน 
ผู้เรียนผ่านการทดสอบ 
จ านวน 401 คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบ จ านวน 
213  คน 

สรปุผูเ้รียนรอ้ยละ  94.45 
มีคุณสมบตั ิ

สรปุผูเ้รียนรอ้ยละ  86.79 
มีคุณสมบตัิ 

1.1.3 ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ท าการทดสอบเมื่อวันที่ 7  มีนาคม  2560  
 
 

ดีเยี่ยม 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดท่ีทดสอบ 
ระดับประถมศึกษา จ านวน

401 คน 
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  

 213 คน 
ผู้เรียนผ่านการทดสอบ 
จ านวน 401 คน 

ผู้เรียนผ่านการทดสอบ จ านวน 
213  คน 

สรปุผูเ้รียนรอ้ยละ  100 
มีคุณสมบตั ิ

สรปุผูเ้รียนรอ้ยละ  93.99 
มีคุณสมบตัิ 

1.1.4 ความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

สรุปข้อมูลเมื่อวันที่   31 มีนาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 

ระดบัชัน้ 
ภาคเรยีนที ่1 

จ านวนผู้เรยีน
ทั้งหมด 

จ านวนผูเ้รยีน 
ทีม่ผีลการเรยีนรูท้ีด่ขีึน้ 

ประถมศกึษาปีที ่1 73 73 
ประถมศกึษาปีที ่2 63 50 
ประถมศกึษาปีที ่3 80 70 
ประถมศกึษาปีที ่4 70 58 
ประถมศกึษาปีที ่5 62 50 
ประถมศกึษาปีที ่6 53 44 

รวมจ านวนผูเ้รยีน (คน) 401 345 
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ประเด็นยอ่ย ผลการด าเนนิงาน ระดบัคณุภาพ 
 ผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิด

เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
86.03 

 

ม. 1(เทอมที่1) 59 59 
ม. 1(เทอมที่2) 61 61 
ม. 2(เทอมที่1) 33 27 
ม. 2(เทอมที่2) 37 26 
ม. 3(เทอมที่1) 28 24 
ม. 3(เทอมที่2) 36 29 
ม. 4(เทอมที่1) 40 40 
ม. 4(เทอมที่2) 36 36 
ม. 5(เทอมที่1) 28 28 
ม. 5(เทอมที่2) 29 26 
ม. 6(เทอมที่1) 14 14 
ม. 6(เทอมที่2) 14 14 

รวมจ านวนผู้เรียน(คน) 202 192 
ผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

90.14 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผล
การวัดระดับชาติ 

สรุปข้อมูลเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2560 

ดี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

ภาษาไทย 55.88 44.40 60.00 
คณิตศาสตร์ 44.00 35.76 31.00 
วิทยาศาสตร์ 40.63 35.60 31.50 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

46.69 50.80 37.80 

ภาษาต่างประเทศ 77.38 60.40 57.50 
1.1.6 ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การท างาน 

ท าการทดสอบเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2560 

     ดีเยี่ยม 

จ านวนผู้เรยีนทั้งหมดทีท่ี่จบการศกึษาในแตล่ะระดบัชัน้ 
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 จ านวน 53 คน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 จ านวน 14 คน 
มีผู้เรียนที่ศึกษาต่อ จ านวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 100     

มีผู้เรียนที่ศึกษาต่อ จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้เรียนที่ฝึกงานหรือท างาน 
จ านวน – คน   คิดเป็นร้อยละ- 

มีผู้เรียนที่ฝึกงานหรือท างาน 
จ านวน -  คน    คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปผู้เรียนประถมศึกษา 
ร้อยละ 100 มีคุณสมบัติ 

สรุปผู้เรียนมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 100 มีคุณสมบัติ 

สรปุภาพรวมประเดน็ 1.1 มคีุณภาพระดบั  ดเียีย่ม 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนยุวฑตูศึกษาพัฒนา หน้า 28 
 

3. จดุเด่น   
   ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ได้อย่างดีเยี่ยม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ในด้านผลการทดสอบระดับชาติ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกลุ่ม 
สาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สูงทั้งในระดับโรงเรียน ระดับต้นสังกัด และระดับประเทศ ผู้เรียนมี 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด การเขียน และการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความ 
พร้อมและได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในส่วนนักเรียนที่จบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้า 
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทุกคน  
 
4. จดุควรพฒันา   
   ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนาการเรียนการสอน ตามความสามารถในการสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติ ใน 
ระดับประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการค านวณ ในส่วนระดับประถมศึกษาปี 
ที่ 6  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ ในกลุ่มการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
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มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน   
1.2 คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รยีน 

ประเด็นยอ่ย กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน(เชงิคณุภาพ 
1.2.1 การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตาม
สถานศึกษาก าหนด  

โรงเรียนก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์โดยมีวิสัยทัศน์ที่เน้นพัฒนาผู้เรียน ได้
เรียนรู้มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม สนับสนุน
ส่งเสริมให้ นักเรียนมีจิตอาสา มีความเสียสละ 
ช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข รวมถึงพันธกิจของโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักการเสียสละ เนื่องจากโรงเรียนเป็น
โรงเรียนสองภาษา มีนักเรียนทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ โรงเรียนได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ไว้ในเรื่องจิตอาสา มีโครงการและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ก าหนดไว้คือ 
โครงการ กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ โครงการกีฬาสี กิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น
ต้น ในด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้ก าหนดให้
ครูจัดการเรียนการสอน ที่เน้นส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

จากการด าเนินโครงการ กิจกรรม ตามท่ี
ระบุไว้ สามารถท าให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่โรงเรียน
ก าหนด ผู้เรียนมีความเสียสละ มีจิต
อาสา ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับ 
ดเียีย่ม    

1.2.2 ความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบาย และส่งเสริมความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ไว้ในค าขวัญ
ของโรงเรียนที่ว่า ภาษาล้ าเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าว
น าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นกลยุทธ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้น
กระบวนการประชาธิปไตยและความเป็นไทย มี
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย คือ โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วัน
ไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น ใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้ก าหนดให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้น ส่งเสริมความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และยังได้เปิด
ให้ปราชญ์ท้องถิ่น เข้ามาสอนและให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆให้กับนักเรียนอีกด้วย  เช่น การท าบุญ การ
เย็บกระทง การประดิษฐ์ของเล่น เป็นต้น 
 

จากการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ตามท่ีระบุไว้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น
ไทย สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
ของไทยได้ โดยเฉพาะนักเรียนชาว
ต่างประเทศ สามารถปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทยได้  มีความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมประเพณีไทย ได้ระดับ
คุณภาพ ระดับ ดีเยีย่ม 
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ประเด็นยอ่ย กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน(เชงิคณุภาพ 
1.2.3 การยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ไว้
ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ที่มุ่งส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอย่างสันติสุขและ
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากโรงเรียน
เป็นโรงเรียนสองภาษา มีนักเรียนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศจ านวนมาก จากหลายๆประเทศ 
โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
คือ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการทัศน
ศึกษา โครงการเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม เป็น
ต้น ในด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้ก าหนดให้
ครู จัดการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 

เนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนมีทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ จากหลายๆ
ประเทศ จากการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความ
รักความสามัคคี ดังอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนที่ว่า ภาษาดี มีความสุข ผลการ
ด าเนินการ ด้านการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย โรงเรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม   

1.2.4 สุขภาวะ
ทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสุขภาวะทาง
ร่างกาย ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพ พลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริม คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการกีฬา
สี กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น  ส่วนด้านเกี่ยวกับ
ลักษณะจิตสังคม ก าหนดไว้ในพันธกิจ มุ่งส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรู้รักการเสียสละ และอุทิศตนเพ่ือ
ส่วนรวมโดยมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม คือ 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมทัศนศึกษา 
เป็นต้น  ในด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน
จัดให้ครูบูรณาการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 

จากผลการด าเนินโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาวะร่างกาย ส่งผลให้ผู้เรียน
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มี
น้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ผู้เรียน
มีสมรรถภาพร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์ 
มีจิตอาสา รู้จักการเสียสละ และ อุทิศ
ตนเพื่อส่วนรวม ผลการด าเนินงานใน
ประเด็น ที่ 1.2.4 โรงเรียนได้ระดับ
คุณภาพ ระดับ  ดีเยีย่ม 
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ประเด็นยอ่ย กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน(เชงิคณุภาพ 
1.2.5 ความรู้และ
ทักษะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในกลยุทธ์ด้าน พัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนา  
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยยึดหลักคุณธรรม
น าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมเกษตร
พอเพียง กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น ในด้านการ
จัดการเรียนรู้โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการส่งเสริมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

จากการด าเนินโครงการกิจกรรมที่
ส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี
ของสังคมสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ 
ในสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย มี
ทักษะการด ารงชีวิตที่เหมาะสม ผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนมีการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเยีย่ม   

 
2.ผลการประเมนิตนเองตามประเด็นคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคข์องผู้เรยีน (เชงิปรมิาณ) 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ของผูเ้รยีน 
ประเด็นยอ่ย ผลการด าเนนิงาน ระดบัคณุภาพ 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษา
ก าหนด  
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ าแนกตามระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

ระดับประถมศึกษา จ านวน
401 คน 

ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 
213 คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน 401 คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน  213  คน 

สรปุผูเ้รยีนร้อยละ  100 
มคีณุสมบตั ิ

สรปุผูเ้รยีนร้อยละ 100    
มคีณุสมบตั ิ

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ าแนกตามระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

ระดับประถมศึกษา จ านวน
401  คน 

ระดับประถมศึกษา จ านวน
213  คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน 397 คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน 206 คน 

สรปุผูเ้รยีนร้อยละ 99  
มคีณุสมบตั ิ

สรปุผูเ้รยีนร้อยละ 96.71  
มคีณุสมบตั ิ

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ าแนกตามระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

ระดับประถมศึกษา จ านวน 
401  คน 

ระดับประถมศึกษา จ านวน
213 คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน 401  คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน 213  คน 

สรปุผูเ้รยีนร้อยละ 100      
มคีณุสมบตั ิ

สรปุผูเ้รยีนร้อยละ 100  
มคีณุสมบตั ิ
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ประเด็นยอ่ย ผลการด าเนนิงาน ระดบัคณุภาพ 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

นักเรียนที่มีน้ าหนักในเกณฑ์ปกติ  = 90 %   
นักเรียนที่มีส่วนสูงในเกณฑ์ปกติ  = 86.8. % 
เฉลี่ยนักเรียนที่มีส่วนสูงและน้ าหนักในเกณฑ์ปกติ  = 88.4 % 

ดีเยี่ยม 
นักเรียนประถมศึกษาที่มีลักษณะจิตสังคม         =  100 %   
นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีลักษณะจิตสังคม           =  100 % 
เฉลี่ยนักเรียนที่มีลักษณะจิตสังคมในสถานศึกษา  =  100 % 

1.2.5 ความรู้และทักษะตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมดจ าแนกตามระดับชั้น 

ดีเยี่ยม 

ระดับประถมศึกษา จ านวน 
401  คน 

ระดับประถมศึกษา จ านวน
213 คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน ๓๙๗ คน 

จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
จ านวน ๒๐๖ คน 

สรปุผูเ้รยีนร้อยละ ๙๙   
มคีณุสมบตั ิ

สรปุผูเ้รยีนร้อยละ๙๖.๗๑ 
มคีณุสมบตั ิ

สรปุภาพรวมประเดน็ 1.2 มคีุณภาพระดบั ดเียีย่ม 
 
3. จดุเด่น   

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพร่างกายและน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียน สามารถอยู่ในสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า 
ภาษาดี มีความสุข 

 
4. จดุควรพฒันา   

เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนสองภาษา มีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากหลายๆประเทศ 
โรงเรียนต้องเน้นส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมของไทยและ
ความเป็นไทย สมารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม ประเพณี ได้ตามความเหมาะสม 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บรหิารสถานศกึษา   
2.1 การมเีป้าหมาย วสิยัทัศน ์และพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ จากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรภายในโรงเรียน  และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน เพื่อวางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนาของ
โรงเรียน นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่งของวิชาชีพ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบชัดเจน  ผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.1 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ระดับดีเยีย่ม   
 

  
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บรหิารสถานศกึษา   
2.2 การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ประเด็นยอ่ย กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
2.2.1 การวางแผน
และด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพ   ของ
ผู้เรียนรอบด้าน   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

โรงเรียนได้ก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนา
วิชาการไว้ในพันธกิจ และกลยุทธ์ ด้านการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดย
ด าเนินการตามนโยบาย มีโครงการ/
กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียน 
วัดผลและประเมินผล มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 

จากการจัดโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนมีนโยบายพัฒนาวิชาการ 
ที่จ าเป็นของหลักสูตร การเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล เป็นต้น และมีการ
เชื่อมต่อนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
มีนโยบายวิชาการท่ีครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษา มีการติดตามประเมินความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน และมีการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้
อย่างเป็นระบบ จากผลการด าเนินงานตาม
ประเด็น 2.2.1 ผลการพัฒนา อยู่ในระดับ
คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
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ประเด็นยอ่ย ประเด็นยอ่ย ประเด็นยอ่ย 
2.2.2 การวางแผน
และด าเนินงาน
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรไว้ในกลยุทธ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา เน้นพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีคุณภาพ โดยมีโครงการและ
กิจกรรมตามนโยบายคือ โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพครู
สายผู้สอน โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการครูและบุคลากร กิจกรรมการ
จัดท าและพัฒนาแผนการเรียนรู้  สนับสนุน
การท าวิจัยชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียน
การสอน จัดส่งครูและบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ิมศักยภาพ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นของครูและบุคลากร จัด
กิจกรรมสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้กับ
ครูและบุคลากรอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

จากการจัดโครงการ กิจกรรม โรงเรียนมี
นโยบายในการพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากร ที่ชัดเจน ครูร้อยละ 100ได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพให้เข้ารับการอบรมสัมมนา ไม่
น้อยกว่า 20ชั่วโมงต่อปี มีการเชื่อมต่อนโยบาย
สู่การพัฒนาศักยภาพครูอย่างครบถ้วน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม
และประเมินศักยภาพครูที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ มีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจริยธรรม ผลการ
ประเมินคุณภาพในระดับที่ 2.2.2 ได้ระดับ
คุณภาพ ระดับ 
ดเียีย่ม    

2.2.3 การวางแผน
การบริหารและการ
จัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารและสารสนเทศไว้ในกลยุทธ์ด้าน 
พัฒนาการใช้ระบบ ICT และการสื่อสาร 
และด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษา  โรงเรียน มุ่ง
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีโครงสร้าง
การพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบ เน้นการ
กระจายอ านาจ น าระบบ KPI และ TQM 
มาช่วยในการติดตามตรวจสอบและวัด
ประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังได้
มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากเครือข่ายและองค์กรต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ โดยมี
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ กิจกรรมการประชุมผู้บริหาร 
ประชุมคณะกรรมการบริการโรงเรียน เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการศึกษา 
ในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ มีโครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ 

จากการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรม ตาม
นโยบายโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์กรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
ในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริหารและ
สารสนเทศชัดเจน มีการเชื่อมต่อนโยบายสู่การ
พัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ผลการประเมินใน
ประเด็นที่ 2.2.3 มีผลพัฒนาคุณภาพ ระดับดี
เยีย่ม   
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ประเด็นยอ่ย ประเด็นยอ่ย ประเด็นยอ่ย 
2.2.4 วางแผน
และจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไว้ในกล
ยุทธ์ด้านพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีคุณภาพ 
มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน และแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้มีคุณภาพ และ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการด าเนินงานตามแผนของโรงเรียน ท าให้
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่มี
คุณภาพเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีความ
มั่นคง สามารถใช้งานได้ดี แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผลการประเมินตนเองได้ระดับคุณภาพ 
ระดับดีเยีย่ม   

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บรหิารสถานศกึษา   
2.3 การมสีว่นรว่มของผูเ้กีย่วข้องทุกฝา่ยและการรว่มรับผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษาให้มคีุณภาพและได้
มาตรฐาน 

 กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไว้ในกลยุทธ์ด้านสร้างและ 
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการบริการการศึกษา อย่างกว้างขวาง โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และด้านการสร้างความ
เข้มแข็ง ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมุ่ง
สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาในด้านการจัดการศึกษา โดยมีโครงการกิจกรรมที่
ด าเนินการตามนโยบายคือโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ โครงการสานสัมพันธ์สู่ภาครัฐและเอกชน 
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กิจกรรมประชุมครูบุคลากร 
การประชุมฝ่ายวิชาการระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป เพื่อร่วมกัน
สร้างความร่วมมือในการพัฒนา 
 

จากการด าเนินงานตามนโยบายและตามโครงการ 
กิจกรรม ที่ระบุไว้ท าให้โรงเรียนมีรูปแบบการบริหาร
และการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มี
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เน้นการกระจาย
อ านาจ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ ผล
การประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีย่ม 
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 กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านก ากับ ติดตามประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา มีการด าเนินการ นิเทศ 
ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยน าระบบ 
KPI และ TQM มาใช้ในการก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ในแต่ละฝ่ายและน าผลมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการศึกษา มีการประชุมเพ่ือประเมินผล และติดตาม
การด าเนินงานในทุกๆ สัปดาห์ เพ่ือร่วมกันรับฟังและ
ร่วมกันแก้ปัญหา ในการจัดการของฝ่ายต่าง ๆ  จาก
ประเด็นของปัญหาและงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน 

จากการด าเนินงานด้านการก ากับติดตาม ประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา ท าให้โรงเรียนมีการ 
นิเทศประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานได้ระดับคุณภาพ ระดับดีเยีย่ม 

 
วธิกีารพฒันา ผลการพฒันา 

การพฒันาคร ูบคุลากรทางการศกึษา จ านวนครัง้ทีค่รูไดร้ับการอบรมพฒันาทางวชิาชพี 
 ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา มากกว่า 3 ครั้ง/ภาคเรียน 

จ านวน 7 คน 7.45% 87 คน 92.55% 

 
 

การมสีว่นรว่มของเครือข่ายในการวางแผนการ
พัฒนาคณุภาพการศกึษา 

จ านวนเครือข่ายเขา้มามสีว่นรว่มในการวางแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
1.คณะกรรมการบริหารการศึกษา 
2.ต ารวจ 
3.สาธารณสุข 
4.องค์กรทางศาสนา 
5.เทศบาลนครเชียงใหม่ 
6.เขตพ้ืนที่ทางการศึกษา เขต4 เชียงใหม่ 
7.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
8.มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
9.มหาวิทยาลัยพายัพ 

7%

93%

จ านวนครบูคุลากรทีไ่ดร้บัการพฒันา

ยังไม่เคยได้รับการ
พัฒนา

มากกว่า ๓ ครั้ง/ภาค
เรียน
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วธิกีารพฒันา ผลการพฒันา 
การจดัหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

การนเิทศ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผล ร้อยละของครทูี่ไดร้ับการนเิทศ ก ากบั ติดตาม และประเมนิผล
จากผูบ้รหิาร 
 
 2ครั้งต่อภาคเรียน   มากกว่า2ครั้งต่อ

ภาคเรียน 
จ านวน(คน) 45  10  
ร้อยละ 81.81% 18.19% 

 

 
 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่2 มคีุณภาพระดบั ดเียีย่ม 
 

๓. จดุเด่น 
   โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน เน้นกระจายอ านาจ มีการประชุมระดับบุคลากร 

ระดับหัวหน้าฝ่าย และระดับผู้บริหาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ก าหนดเป้าหมาย เป็นแนวทางในการด าเนินงานชัดเจน ครุผู้สอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน มีการน าระบบ KPI และ TQM มาปรับใช้ร่วมกับ 
กระบวนการ PDCA  ในการด าเนินงานและตรวจ ติดตาม ประเมินผลการท างานของทุกฝ่าย เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 
๔. จดุควรพฒันา 
  เปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 
 

82%

18%

จ ำนวนคน

2ครั้งต่อภาคเรียน  

มากกว่า2ครั้งต่อภาคเรียน
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั  
3.1 การมีกระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนทกุคนมสีว่นรว่ม 

 กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนมีวิธีการส่งเสริมให้ครูจัดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยด าเนินงาน / กิจกรรม คือ
การประชุมประจ าสัปดาห์ ประชุมประจ าเดือน เพ่ือให้ครูมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยจัดให้มี
บทบาทในการสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ คือ ให้ครูแสดงโครงสร้างการสอน 
อัตราส่วนการให้คะแนนให้กับนักเรียนทราบ ตลอดถึง
ส่งเสริมให้ครูจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าการวิเคราะห์ด้วย
ตนเอง แสดงออกน าเสนอผลงานของตนเอง รวมถึง 
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยี โดยครูใช้
กระบวนการผ่านสื่อทางเทคโนโลยี ตลอดถึงจัดให้มีการ
เรียนรู้ เชื่อมโยง บูรณาการ กับการเรียนรู้และทักษะด้าน
ต่างๆ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน 
สภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีโครงการและ
กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผู้สอน 
กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมการท าแผน
และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

จากการด าเนินงานสนับสนุนให้ครูจัดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้ที่ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น นักเรียนมีความพึง
พอใจและมีความสุขในการเรียน เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ 
3 ประเด็นที่ 3.1 อยู่ในระดับดเียีย่ม 

   
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั  
3.2 การจดัการเรยีนการสอนที่ยดึโยงกบับรบิทของชุมชนและท้องถิน่ 

กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนมีวิธีการน าองค์ความรู้จากชุมชนและท้องถิ่นมาใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน คือ จัดให้มีปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามา
สอนให้ความรู้ในด้านต่างๆ เน้นงานประดิษฐ์ การประกอบ
อาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้จัดโครงการ / กิจกรรม เพ่ือ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดถึง
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น คือโครงการทัศนศึกษา 
กิจกรรมกาดหมั้ว (ลอยกระทง) กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกลุ่มการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการ
สอนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

จากการด าเนิ นงานตามนโยบาย และโครงการ 
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่
อยากทราบ ครูสามารถน าองค์ความรู้จากชุมชน 
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน มาออกแบบการเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ส่งผลให้การ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ 3.2 อยู่
ในระดับ ด ี
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั  
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนอยา่งมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ 

กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนมีวิธีการในการสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุม
ประสิทธิภาพการ วัดและประเมินผลของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยมี โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ งานพัฒนา
ระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล มีการส่งเสริมให้
ครูมีทักษะในเรื่องการออกแบบทดสอบ ทดสอบ โดยการ
อบรม จัดให้มีคลังข้อสอบของโรงเรียน รวมทั้ งส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ มีการ
ตรวจสอบแบบทดสอบโดยฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะท า
การทดสอบ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ด าเนินการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็ นระบบ เปิ ด โอกาสให้ผู้ เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ครูมีการน้
ข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้เรียนเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง 
 

จากการด าเนินงานตามนโยบายที่ระบุไว้ ส่งผลให้การ
ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
ในมาตรฐานที่ 3 ประเด็นที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ด ี

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่3  มีคุณภาพระดับ ด ี
 
3. จดุเด่น   

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
สร้างความพึงพอใจในการเรียน และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
4. จดุควรพฒันา   

ควรสนับสนุน องค์ความรู้ จากท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดถึง จัด
โครงการเพื่อพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจาก
หน่วยงานภายนอกโรงเรียน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธผิล  
4.1 การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคณุภาพการจัดการศึกษาใหด้ยีิง่ขึน้ 

   กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
8 ประการ ได้แก่ 
1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
2.จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
3.จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้
เทคโนโลยี ช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา 
4ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา    
5จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   
7.การจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
8.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง            
  ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาไดด้ าเนนิการ  ดงันี้ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดมาตรฐานการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
๒.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนด/จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
2.1มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดมาจาก
ความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างมีส่วนร่วม  
2.2ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา  และตัวบ่งชี้  เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วนครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้ 
        -มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
        -เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
        -มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
        -สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
        -ศักยภาพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

จากผลการด าเนินงานการตรวจติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
วันที่   5  กันยายน  2559 
 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้คะแนนผลการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 

 
หัวข้อประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 

10 10 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

20 19.5 

การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

11 11 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน 

11 11 

การจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

10 10 

การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของ โรงเรียน 

10 10 

การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

10 10 

การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

8 8 
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   กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
2.4 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพ 
ตามสภาพ/บริบทของโรงเรียน 
3.น ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัดท า/ปรับปรุง
ขึ้น เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือขอความ
เห็นชอบ  
2.การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ได้
ด าเนินการดังนี้ 
1.  มีการวิเคราะห์  ศึกษา  สภาพปัญหา และความ
ต้องการ  ความจ าเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
2.  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย  ด้านต่าง ๆ โดย
ใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ถูกต้อง  และทันสมัยมี
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
3.  ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงการ  กิจกรรม  ที่
สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดย
ใช้กระบวนการวิจัย 
4.  มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอก
สถานศึกษา และภูมิปัญญาจากท้องถิ่น 
5.  ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  ครอบคลุม  
โครงสร้างการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เรียน  ร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย  
แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
6.  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่  พร้อมแนวทางในการมี
ส่วนร่วมของบิดามารดา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงาน  
และองค์กรที่เก่ียวข้อง  ในการบริหารจัดการศึกษา  ทั้งด้าน
วิชาการ  ด้านการบริหารงานทั่วไป    ด้านบุคคล  
งบประมาณ  แผนงาน  และกิจกรรมนักเรียนอย่างชัดเจน 
7.  มีการก าหนดการใช้แผนงบประมาณ  บุคลากร  วัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องมือ  และเวลาอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ 
8.  เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน   เพื่อให้ความเห็นชอบอนุมัติและ
รับรู้ร่วมกัน 
9.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
10. การก าหนดผู้รับผิดชอบ  ปฏิทิน  และแผนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานอย่างชัดเจน  โดยน าระบบ KPI  และ 
TQM มาใช้ในทุกโครงการ 
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   กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 
11.  เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี  ต่อคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน  เพ่ือให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่าง
ทั่วถึง 

3.การจดัระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา   ได้
ด าเนินการ  ดังนี้ 

1.  จัดโครงการหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือ
ต่ อการพัฒ นาและการประกันคุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา          เน้นการมีส่วนร่วม  การกระจายอ านาจ
อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
2.  ก าหนดผู้รับผิดชอบ  และระบบสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่และมีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้  เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา  ทั้ งในด้านการวางแผน  ด าเนินการตรวจ
ติดตามและประเมินผล 

4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา   ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
1.  มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
2.  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่  และความรับผิดชอบตามที่ได้ก าหนดไว้ 

5.จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา   ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
1.  ผู้รับผิดชอบ  ติดตาม  ตรวจสอบ  คุณภาพการจัด
การศึกษามีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

2.  สถานศึกษามีการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทั้งระดับบุคคล  และระดับสถานศึกษาที่แสดง  ผลบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย  และน าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้
ในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาในการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
4.  สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ  ทั้งด้าน
ข้อมูลเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอยการด าเนินงานต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วนชัดเจนสมบูรณ์ 
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   กระบวนการพฒันา ผลการด าเนนิงาน 

6.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ปีละ  1  ครั้ง 
2.  มีการวางแผน  และก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในอย่างชัดเจน  มีเครื่องมือประเมินคุณภาพ
ภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษา ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3.  ก าหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และมีการด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
4.  น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ 

7 .การจัดท ารายงานประ เมิ น คุณ ภ าพภาย ในของ
สถานศึกษา  ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.  สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน  
และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน 
2.  มีการตรวจสอบ  ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มี
ความชัด เจนและสมบู รณ์  และน าเสนอรายงานต่ อ   
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เพื่อให้ความเห็นชอบ 
3.  มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาด้วยรูปแบบ  และวิธีการที่หลากหลาย ต่อ
สาธารณะและหน่วยงานต้นสังกัด  แล้วน ารายงานไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8.จดัใหม้ีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอยา่งตอ่เนือ่ง     
ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
1.  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  
และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ  โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 
3.  เผยแพร่  มีการเผยแพร่  ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย     

 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่4  มีคุณภาพระดับ ดเียีย่ม 
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๓. จดุเด่น 
  โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่ชัดเจน สนับสนุน
บุคลากรที่รับปิดชอบงานประกันคุณภาพภายในเข้ารับการอบรม เพิ่มพัฒนาศักยภาพในการท างาน และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 
๔. จดุควรพฒันา 
  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที ่3 สรปุผลการประเมนิตนเองในภาพรวมของสถานศกึษา 
 
        3.1  ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพภายใน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 
มาตรฐาน(ขัน้พืน้ฐาน) 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน ระดบั
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน  60.00 55 ดเียีย่ม 
 ประเด็นที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 40.00 35.00 ด ี
1.1.1 ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิด 
ค านวณตามเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น 

10.00 
 

9.00 
 

ดเียีย่ม 

 1.1.2 ความสามารถในการในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมี  วิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

5.00 
 

4.00 
 

ดเียีย่ม 

 1.1.3ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 5.00 5.00 ดเียีย่ม 
1.1.4  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 5.00 5.00 ดเียีย่ม 
1.1.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดระดับชาติ 10.00 7.00 ด ี
 1.1.6  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 5.00 5.00 ดเียีย่ม 
 ประเด็นที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  20.00 20.00 ดเียยีม 
1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  4.00 4.00 ดเียีย่ม 
1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  4.00 4.00 ดเียีย่ม 
1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4.00 4.00 ดเียีย่ม 
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  4.00 4.00 ดเียีย่ม 
1.2.5  ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.00 4.00 ดเียีย่ม 
มาตรฐานที ่2 ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 
 

15.00 
 

14.70 
 

ดเียีย่ม 

ประเด็นที่ 2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน          

3.00 
3.00 ดเียีย่ม 

ประเด็นที่  2 .2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   

6.00 
5.70 ดเียีย่ม 

2.2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.50 
 

1.50 
 

ดเียีย่ม 
2.2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1.50 
 

1.50 
 

ดเียีย่ม 
2.2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 

1.50 
1.20 ด ี

2.2.4  วางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.50 
 

1.50 
 

ดเียีย่ม 
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มาตรฐาน(ขัน้พืน้ฐาน) 

น้ าหนกั 
คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน ระดบั
คุณภาพ 

ประเด็นที่ 2.3  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.00 
 

3.00 
 

ดเียีย่ม 

ประเด็นที่ 2.4  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา  

3.00 
 

3.00 
 

ดเียีย่ม 

มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  15.00 13 ด ี
ประเด็นที่ 3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

5.00 
 

5 
 

ดเียีย่ม 

ประเด็นที่  3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

5.00 
 

4 
 

ด ี

ประเด็นที่  3.3  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

5.00 
 

4 
 

ด ี

มาตรฐานที ่ 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล  10.00 9 ดเียีย่ม 
ประเด็นที่  4.1  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

10.00 
 

9 
 

ดเียีย่ม 

คะแนนรวม 100.00 91.70 ดเียีย่ม 
ผลประเมนิในภาพรวมทัง้  4  มาตรฐานของสถานศึกษา  =  91.70  มคีุณภาพระดบั  ดเียีย่ม 
ภาพรวมของมาตรฐานมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป3 ใน 4 มาตรฐาน ใช่ ไม่ใช่ 
และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับปรับปรุง  ใช่  ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
มีมาตรฐานการจดัศกึษา ไมม่ีมาตรฐานการจดัศกึษา 
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3.2 วิเคราะห์ปัจจัยจากผลการประเมิน  
  จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาจัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.70 ดังนี้ 
  มาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
  มาตรฐานที่  2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดี 
มาตรฐานที่  4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

          ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี
ความสามารถในการคิด ค านวณ การใช้เทคโนโลยี เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียน 2 ภาษา มีนักเรียนทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ จากหลายๆประเทศ ส่งผลให้ผู้เรียน มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมที่หลากหลายทาง
วัฒนธรรม สามารถด ารงตนได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ดังปรากฎในผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
โรงเรียนมีการวางแผนและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเน้นการกระจายอ านาจ มีโครงสร้างการบริหารงาน
ที่เป็นระบบ ชัดเจน มีการติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน โดยน าเอาระบบ KPI 
และ TQM  เข้ามาเพ่ือยกระดับการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
   ในส่วนของครู โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามหลักสูตรและนโยบายของโรงเรียน ในด้านการด าเนินงาน ระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
                    โรงเรียนควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบมากข้ึน เพื่อเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ครูควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนในระดับชาติ เพ่ือพัฒนา
ผลการเรียนและจัดกิจกรรมโครงการ เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย และ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีของไทยเพ่ิมมากข้ึน 
         
3.4 สิ่งที่สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือ 

1. ด้านครู ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม /ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสารงานด้านวิชาการอย่าง 
ต่อเนื่องและต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 
   2. ด้านผู้บริหาร ต้องการการแนะน าแนวทางบริหารหลักสูตร/บริหารจัดการที่ดี การส่งเสริม 
ให้ความรู้ และการอบรมให้แก่ผู้บริหาร  
   3. ด้านผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ 

4. ด้านสถานศึกษา ต้องการวิทยากรที่ให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน/ทักษะ 
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กระบวนการ  
   5. สถานศึกษาต้องการค าแนะน าจาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพ การให้
ค าปรึกษา แนะน าการนิเทศ ข่าวสารทางการศึกษา การประชาสัมพันธ์ การอบรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กับทาง
โรงเรียน 
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ส่วนที ่๔ 
ภาคผนวก 

 
 
 

- ขั้นตอนการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
- ผลการรบัรองขอ้มลูรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
- รายนามคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพภายในพิจารณารบัรองผลการประเมนิตนเองของ

สถานศึกษา 
 

-  
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ขั้นตอนการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
 

คณะกรรมการประเมินได้เริ่มด าเนินงานประเมินตนเองตั้งแต่วันที่ 20 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2560 
จนถึง วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60   โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินภายในตาม
ค าสั่งเลขที ่8/2560 จ านวน 27 คน  มีรายนามดังนี้ 

 
1.นายชูเกียรติ        กมลโกมุท  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ที่ปรึกษา 
2.นางอัมพร           กมลโกมุท  ผู้รับใบอนุญาต      ที่ปรึกษา  
3.นายเกียรติพัฒน์    กมลโกมุท  ที่ปรึกษา    ที่ปรึกษา 
4.นายเจษฎากร       ณ ล าพูน  ที่ปรึกษา    ที่ปรึกษา 
5.นายปรีชา           ศุภกาญจนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
6.นางสาวศรีแพร     ธนะขว้าง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
7.นางสาวมัลลิกา     พรหมสวรรค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
8.นางกัลยาณี         อินวาทย์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล    กรรมการ 
9.จุฬารัตน์            เขื่อนป้อ   รองผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน    กรรมการ 
10.นางวิริณจ์        แสนศิรพัินธุ์    รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
11.นายประเสริฐ    พิพัฒนานันท์    หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ     กรรมการ 
12.นางสาวสายชล  นามสาม   หัวหน้าฝ่ายบัญชี     กรรมการ 
13.นางจิดาภา      ชมภูแสน   หัวหน้ากิจกรรม/ประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
14.นางสาวขวัญกมล  จีนวงค์   หัวหน้าฝ่ายบุคคล      กรรมการ 
15.นายปริญญา     ศุภกาญจนพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     กรรมการ 
16.นายสาทร         เนตรประสิทธิ์   หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่    กรรมการ 
17.นางสาวสุทธิดา     นาเมืองรักษ์   หัวหน้างานทะเบียน วัดและประเมินผล  กรรมการ 
18.นายพรเทพ         พิสุทธิ์วาณิชย์   หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษา   กรรมการ 
19.นางสาวพิพัฒพร   สิงหล   หัวหน้าอาคารประถมศึกษา    กรรมการ 
20.นางสาวณัฐกาญจน์   คุณโลก  หัวหน้าอาคารมัธยมศึกษา    กรรมการ 
21.นางกัญญาภรณ์       จอห์นสัน   หัวหน้างานปกครองและแนะแนว   กรรมการ 
22.นางสาวนิภาพร        ทาริน  หัวหน้างานโภชนาการ     กรรมการ 
23.นางสาวสุกัญญา       อินทชัย  หัวหน้างานพยาบาล     กรรมการ 
24.นางธันยนันท์          ชยานันทิพัฒน์  หัวหน้างานรับนักเรียน    กรรมการ 
25.นายชูนพคุณ           ค าเขียว   หัวหน้างาน IT และโสตศึกษา    กรรมการ 
26.นางพิมพิไล             ชัยชนะ   เจ้าหน้าที่งาน KPI/TQM     กรรมการ 
27.คณะครูและบุคลากรทุกท่าน       กรรมการ 
28.นายดอนพนา          เทพบุญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
29.นางสาวประกายดาว  ปัญโญใหญ่  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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จัดประชุมก าหนดขอบการประเมิน ได้แก่ก าหนดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่จะท าการประเมิน 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2560  ก าหนดกรอบและระยะเวลาในการประเมินตนเองจ านวน 15 วัน แจกแจงขั้นตอน  
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในดังนี้ 
 
1.  สรุปโครงการ กิจกรรม ต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2559  

2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานใหม่ 
3. จัดกลุ่มตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ และตามโครงสร้างการการบริหารงานของโรงเรียน 
4. รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานของโรงเรียน โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
5.ประมวลผลข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เพ่ือสนับสนุนมาตรฐานการศึกษา 

 
และได้ท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2560 
ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดในวันที่  31 มีนาคม 2560 
จัดส่งรายงานการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกให้ ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2560 

 
รายนามคณะผู้ประเมินภายในของสถานศึกษา 

1. นางสาวศรีแพร   ธนะขว้าง  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานที่ 1 
2. นายดอนพนา     เทพบุญ  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานที่ 2 
3. นางสาวขวัญกมล จีนวงค์  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานที่ 3 
4. นายดอนพนา      เทพบุญ  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานที่ 4 

 
 

        ผลการรับรองข้อมลูรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว  

             /   ได้ผ่านการตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา  
    /  ได้ผ่านการตรวจสอบที่มาท่ีไปของข้อมูลให้เนื้อหาในรายงานมีความน่าเชื่อถือ 

   /  ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐาน แผนพัฒนาของสถานศึกษา ผลการประเมิน 
ตลอดจน ความสอดคล้องของผลประเมิน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา    ใน
อนาคต รวมทั้งข้อมูลประกอบในภาคผนวก มีข้อมูลที่ตรงตามสภาพจริงทุกประการ 
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รายนามคณะกรรมการอ านวยการประกนัคุณภาพภายใน 
พิจารณารบัรองผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
 ๑.  นางอัมพร กมลโกมุท   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายชูเกียรต ิ กมลโกมุท  กรรมการ 
 ๓.  นายทว ี สุทรารมณ์ลักษณ์  กรรมการ 
 ๔.  นายวิฑูรย ์ มูลละ  กรรมการ 
 ๕.  นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์  กรรมการ 
 6.  นายมานิตย์    พุทธโยธา  กรรมการ  
 7.  นายเกียรติพัฒน์  กมลโกมุท  กรรมการ 
 8.  นางอรพิน ริยาพร้าว  กรรมการ 
 9.  นายพรเทพ พิสุทธิ์วาณิชย์  กรรมการ 
 10.  นางสาวศรีแพร ธนะขว้าง  กรรมการ 
 ๑1 .นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์  กรรมการ 
 ๑2. นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑3. นายดอนพนา    เทพบุญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
             / สมควรรับรองรายงาน    ไม่สมควรรับรองรายงาน    
 
 
 

                     ลงชื่อ........................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                                            (นางอัมพร    กมลโกมุท) 
              ต าแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

                      วันที่  29 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2560 
 
 
 
                               ลงชื่อ........................................................ผู้รับข้อมูลสู่การพัฒนา 

                                 (นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์) 
         ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา                                        

                        วันที่  29 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2560 
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ค าสัง่โรงเรียนยวุฑูตศึกษาพฒันา 
ที ่19 / 2560 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท ารายงานประเมนิคณุภาพภายในสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2559 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

......................................................................................................................  

 ด้วยทางโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา  ได้จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕9  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕9  ดังนี ้

๑.   นายชูเกียรติ กมลโกมุท ผู้ทรงคุณวุฒิ    ที่ปรึกษา 
๒.   นางอัมพร กมลโกมุท           ผู้รับใบอนุญาต     ที่ปรึกษา 
๓.   นายเกียรติพัฒน์ กมลโกมุท ที่ปรึกษา    ที่ปรึกษา  
๔.   นายเจษฎากร ณ ล าพูน ที่ปรึกษา    ที่ปรึกษา 
๕.   นายมานิตย์        พุทธโยธา            ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินฯ     ที่ปรึกษา 
๖.   นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๗.   นางสาวศรีแพร ธนะขว้าง รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๘.   นางกัลยาณี อินวาทย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล   กรรมการ 
๙.   นางจุฬารัตน์ เขื่อนป้อ  รองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณและการเงิน กรรมการ 
๑๐.   นางสาวมัลลิกา พรหมสวรรค์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๑๑.   หัวหน้าฝ่าย/งาน  ทุกคน       กรรมการ   
๑๒.   คณะครูและบุคลากรทุกคน       กรรมการ 
๑๓.   นายดอนพนา เทพบุญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.   นางกิตติพร        เจริญทรัพย ์  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพภายใน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
สั่ง  ณ  วันที่  ๒9  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
           (นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์)  

 ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

 


