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ค าน า 

 รำยงำนนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย เรื่อง... 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยโดยกำรบริหำรจัดกำรตำมรูปแบบ IQE-3M Model 
ท่ีได้จัดท ำขึ้นมำนี้ ข้ำพเจ้ำ ดร.ปฏิมำ  นรภัทรพิมล ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะ รอง
ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 ได้ท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำร ต ำรำ ทำงวิชำกำร ตลอดจน
ศึกษำบริบทของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จนได้นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนี้ขึ้นมำ เพื่อเป็นกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 

 ผู้จัดท ำหวังว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งแก่ผู้ท่ีสนใจศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ หำกแบบรำยงำนฉบับนี้มีข้อผิดพลำดประกำรใด ผู้จัดท ำยินดีน้อมรับค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เอกสำรมีควำมถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
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บทสรุปของผู้บริหาร 

กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำ คัญในกำรสร้ำงคน สร้ำงสังคม และสร้ำงชำติ เป็นกลไกหลัก  
ในกำรพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข  
ในกระแสกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจำกกำรศึกษำมีบทบำทส ำ คัญ ในกำร
สร้ำงควำมได้เปรียบของประเทศเพื่อกำรแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภำยใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เป็นพลวัต ประเทศต่ำงๆ ท่ัวโลก จึงให้ควำมส ำคัญและทุ่มเทกับกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ของตนให้สำมำรถก้ำวทันกำรเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภำคและ
ของโลก ควบคู่กับกำรธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัด
กำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของคนไทยให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด งำนและกำรพัฒนำประเทศภำยใต้แรงกดดันภำยนอก จำก
กระแสโลกำภิวัตน์และแรงกดดันภำยในประเทศท่ีเป็นปัญหำวิกฤตท่ีประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมี
คุณภำพชีวิตท่ีดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสำมำรถกำวข้ำมกับดักประเทศท่ีมี
รำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศท่ีพัฒนำแล้ว รองรับกำรเปล่ียนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบันและอนำคต โดยกำร
เปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบกำรศึกษำ ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
(ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2560:1)  

กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
จ ำเป็นต้องมีกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม กำรพัฒนำ
คุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ จ ำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำน
กิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิด
แก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ ท้ังในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ี
หลำกหลำยรวมท้ังกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ท้ังใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียน
ท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วย
รูปแบบท่ีเหมำะสม 

โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษำขนำดกลำง ท่ีมีนักเรียนมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เนื่องจำก
นักเรียนโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย มีท้ังนักเรียนท่ีมำจำกครอบครัวท่ีมีควำมพร้อมในกำรส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำ และครอบครัวที่มีปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ เนื่องจำกผู้ปกครองนักเรียนมีอำชีพรับจ้ำง ท่ีไม่ค่อยมี
ควำมมั่นคงนัก อีกท้ังนักเรียนมีหลำยชนเผ่ำท่ีเข้ำมำศึกษำในโรงเรียนแห่งนี้ จึงเป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติยังไม่เป็นท่ีน่ำพึงพอใจ และจำกรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ จุดท่ีควรพัฒนำด้ำนคุณภำพผู้เรียน คือ ควรพัฒนำผู้เรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ให้มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ให้
มีผลกำรสอบสูงกว่ำระดับประเทศ ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีควำมรักในควำมเป็นไทย ไม่หลงใหลในค่ำนิยม
ของต่ำงชำติจนลืมวัฒนธรรมไทยอันดีงำมของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทย  ควรพัฒนำให้นักเรียนมี
ทักษะในกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 ใหม้ีควำมคล่องแคล่วและใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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และควรพัฒนำทำงด้ำนกำรงำนอำชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ  จุดท่ีควรพัฒนำใน
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ควรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบ
ในกระบวนกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย  ควรระดมทุนทรัพยำกร เพื่อช่วย
ส่งเสริมในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและสอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำท่ี
มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและตำมวัตถุประสงค์
ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ควรส่งเสริมและวำงแผนพัฒนำงำนด้ำนสนเทศอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสำมำรถน ำ
ข้อมูลสำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ  จุดท่ีควรพัฒนำในด้ำน
กระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนให้คณะครูทุกคน
ได้รับกำรอบรมกำรพัฒนำศักยภำพของด้ำนกำรท ำงำนวิจัยในเองนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีกำร
วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อท่ีจะได้ออกแบบกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและพัฒนำผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภำพ 

นอกจำกนี้ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 3 มีผลกำรประเมินท้ังหมด 4 กลุ่มสำระ พบว่ำมีเพียง 1 กลุ่มสำระท่ีมีผลกำรทดสอบสูงกว่ำระดับประเทศ 
คือ กลุ่มสำระภำษำไทย ส่วนผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีผลกำรประเมินท้ังหมด 5 กลุ่มสำระ พบว่ำมีเพียง 1 กลุ่มสำระ ท่ีมีผลกำรทดสอบสูงกว่ำ
ระดับประเทศ คือ กลุ่มสำระภำษำไทย เช่นเดียวกันกับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 นอกจำกผลกำรทดสอบ
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ัน มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มี
ค่ำเฉล่ียต่ ำกว่ำระดับประเทศเกือบทุกสำระแล้ว ยังพบว่ำ จ ำนวนนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ท่ีติด 0 ร มส 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนสูงถึงร้อยละ 22.07 ของจ ำนวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งท ำให้นักเรียนเรียนไม่
จบหลักสูตรและเป็นผลท ำให้นักเรียนออกกลำงคันอีกด้วย  

จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นช้ีให้เห็นว่ำ โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยยังไม่สำมำรถท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ี
ตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำท่ีได้ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติท่ีก ำหนด โดยเฉพำะในด้ำน 
ท่ีจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จของคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพของสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ  จึงจ ำเป็นต้องมีกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยกำรบริหำรจัดกำรตำมรูปแบบ IQE-3M Model ด้วยกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำคุณภำพ เพื่อน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ใน
กำรวำงแผนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ น ำไปพัฒนำปัจจัยรอบข้ำงท่ีเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ท้ังด้ำนกำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรอำคำรสถำนท่ี กำรสร้ำง
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ในงบประมำณท่ีมี
อยู่อย่ำงจ ำกัดใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุดและเกิดควำมคุ้มค่ำ จนส่งผลให้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยเป็นโรงเรียน
ท่ีมีคุณภำพ เป็นท่ียอมรับ มีช่ือเสียง มีผลงำนอันเป็นท่ีประจักษ์แก่สำธำรณชน ท้ังนักเรียน ครู ผู้บริหำรและ
สถำนศึกษำ ทีมีผลงำนท้ังระดับนำนำชำติ ระดับชำติ และระดับอื่นๆ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยด้วยกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นระบบและเป็นนวัตกรรมทำงด้ำนกำร
บริหำรท่ีเกิดจำกกำรศึกษำและพัฒนำจนเป็นรูปแบบท่ีชัดเจน เป็นกระบวนกำรท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง
เป็นระบบ 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

  โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย เป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษำ ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1- 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 เป็นโรงเรียนประจ ำจังหวัดแห่งท่ี 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนจ ำนวน 1,095 คน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 61 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอำชีพรับจ้ำง จึงส่งผล
ให้มีรำยได้ไม่แน่นอน และมีผลกระทบทำงด้ำนเศรษฐกิจ นักเรียนของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยเป็นนักเรียนท่ี
อำศัยอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง อ ำเภอสำรภี อ ำเภอหำงดง และอ ำเภอสันก ำแพง ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มี
สภำพทำงเศรษฐกิจท่ีไม่ค่อยคล่องตัวนัก นักเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ ท่ีแตกต่ำงกัน จึงท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนไม่ค่อยเป็นท่ีน่ำพอใจมำกนัก ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองท่ีมีข้อจ ำกัด
ในเรื่องเศรษฐกิจและท ำงำนท่ีไม่มั่นคง จึงท ำให้กำรส่งเสริมสนับสนุนจำกชุมชนและผู้ปกครองยังไม่ดี
เท่ำท่ีควร 
  จำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  พบว่ำจุดท่ีควรพัฒนำ คือ ผู้เรียนด้ำนควำมรู้
และทักษะจ ำเป็นตำมหลักสูตร โดยเฉพำะผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ ผู้เรียนบำงส่วนยังขำด
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  ครูควรมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกคน และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมแนววิถีพอเพียงอย่ำงมึคุณภำพ สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ สำมำรถบูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนด้วย ICT  สถำนศึกษำควรพัฒนำระบบกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และทุกคนมีส่วน
ร่วม ควรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง และควรเพิ่มกำรส่งเสริมกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนประกอบกำร หน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
  จำกรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ จุดท่ีควรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน คือ ควรพัฒนำผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ให้มีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ให้มีผลกำรสอบสูงกว่ำระดับประเทศ ควรปลูกฝังให้นักเรียนมีควำม
รักในควำมเป็นไทย ไม่หลงใหลในค่ำนิยมของต่ำงชำติจนลืมวัฒนธรรมไทยอันดีงำมของจังหวัดเชียงใหม่และ
ของประเทศไทย  ควรพัฒนำให้นักเรียนมีทักษะในกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 ให้มี
ควำมคล่องแคล่วและใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ และควรพัฒนำทำงด้ำนกำรงำนอำชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรประกอบอำชีพ  จุดท่ีควรพัฒนำในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
พบว่ำ ควรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้
มีควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรขับเคล่ือนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำย  ควรระดมทุนทรัพยำกร เพื่อช่วยส่งเสริมในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ควรส่งเสริมและวำงแผนพัฒนำ
งำนด้ำนสนเทศอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำไปใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรให้มีคุณภำพ  จุดท่ีควรพัฒนำในด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ ควร
ส่งเสริมให้ครู ผู้สอนน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อท ำให้ กำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนให้คณะครูทุกคนได้รับกำรอบรมกำรพัฒนำศักยภำพของด้ำนกำร
ท ำงำนวิจัยในเองนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้เรียน และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีกำรวิเครำะห์ ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลเพื่อท่ีจะได้
ออกแบบกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและพัฒนำผู้เรียนได้เต็มศักยภำพ 
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 นอกจำกนี้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย มีผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 
2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 มีผลกำรประเมินท้ังหมด 4 กลุ่มสำระ พบว่ำมีเพียง 1 กลุ่มสำระท่ีมีผลกำร
ทดสอบสูงกว่ำระดับประเทศ คือ กลุ่มสำระภำษำไทย ส่วนผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปี
กำรศึกษำ 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีผลกำรประเมินท้ังหมด 5 กลุ่มสำระ พบว่ำมีเพียง 1 กลุ่ม
สำระ ท่ีมีผลกำรทดสอบสูงกว่ำระดับประเทศ คือ กลุ่มสำระภำษำไทย เช่นเดียวกันกับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
นอกจำกผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ัน มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีค่ำเฉล่ียต่ ำกว่ำระดับประเทศเกือบทุกสำระแล้ว ยังพบว่ำ จ ำนวนนักเรียน ม.2 ,  
ม.3, ม.5, ม.6 ท่ีติด 0 ร มส ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนสูงถึงร้อยละ 22.07 ของจ ำนวนนักเรียน
ท้ังหมด ซึ่งท ำให้นักเรียนเรียนไม่จบหลักสูตรและเป็นผลท ำให้นักเรียนออกกลำงคันอีกด้วย  
  จำกผลกำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และจ ำนวนนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ท่ีติด 0 ร มส เป็นข้อมูลท่ีท ำให้ทรำบถึง
คุณภำพผู้เรียนของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยท่ีควรพัฒนำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พัฒนำครูให้เป็นครูมืออำชีพอย่ำงเป็นระบบ น ำ
ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำมำวำงแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้มีคุณภำพอย่ำงชัดเจนและเป็น
ระบบ ในงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรอย่ำงจ ำกัด โดยใช้ให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดควำม คุ้มค่ำอย่ำงสูงสุด 
ดังนั้นจึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยโดยกำรบริหำร
จัดกำรตำมรูปแบบ IQE-3M Model  ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์   

เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยโดยกำรบริหำรจัดกำรตำมรูปแบบ IQE-3M 
Model  
 
กระบวนการพัฒนาผลงาน 

1)  สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   
  จำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  พบว่ำจุดท่ีควรพัฒนำ คือ ผู้เรียนด้ำน
ควำมรู้และทักษะจ ำเป็นตำมหลักสูตร โดยเฉพำะผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ ผู้เรียนบำงส่วนยังขำด
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  ครูควรมีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกคน และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมแนววิถีพอเพียงอย่ำงมึคุณภำพ สอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ สำมำรถบูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนด้วย ICT  สถำนศึกษำควรพัฒนำระบบกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และทุกคนมีส่วน
ร่วม ควรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง และควรเพิ่มกำรส่งเสริมกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถำนประกอบกำร หน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
  จำกรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ จุดท่ีควรพัฒนำด้ำน
คุณภำพผู้เรียน คือ ควรพัฒนำผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ให้มีผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ให้มีผลกำรสอบสูงกว่ำระดับประเทศ ควรปลูกฝังให้
นักเรียนมีควำมรักในควำมเป็นไทย ไม่หลงใหลในค่ำนิยมของต่ำงชำติจนลืมวัฒนธรรมไทยอันดีง ำมของ
จังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทย  ควรพัฒนำให้นักเรียนมีทักษะในกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศท่ี 2 ให้มีควำมคล่องแคล่วและใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ และควรพัฒนำทำงด้ำนกำรงำน
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อำชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ  จุดท่ีควรพัฒนำในด้ำนกระบวนกำรบริหำรและ
จัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ควรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรขับเคล่ือน
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย  ควรระดมทุนทรัพยำกร เพื่อช่วยส่งเสริมในกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและสอดคล้องกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียน
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ ควรส่งเสริมและวำงแผนพัฒนำงำนด้ำนสนเทศอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศ
ประจ ำปีกำรศึกษำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ  จุดท่ีควรพัฒนำในด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พบว่ำ ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
ท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนให้คณะครูทุกคนได้รับกำรอบรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพของด้ำนกำรท ำงำนวิจัยในเองนวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคลเพื่อท่ีจะได้ออกแบบกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและพัฒนำผู้เรียนได้เต็มศักยภำพ 
 นอกจำกนี้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย มีผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปี
กำรศึกษำ 2560 ระดับช้ัน มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีค่ำเฉล่ียต่ ำกว่ำระดับประเทศเกือบทุก
กลุ่มสำระดังตำรำงท่ี 1 และตำรำงท่ี 2 
 
ตารางที่ 1  ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ัน ม.3 ค่ำเฉล่ียร้อยละ

ของ O-NET ม.3  ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง+/- 

กลุ่มสำระ ภำษำไทย 50.61 48.29 +2.32 
กลุ่มสำระ คณิตศำสตร์ 25.40 26.30 -0.90 
กลุ่มสำระ  วิทยำศำสตร์ 31.60 32.28 -0.68 
กลุ่มสำระ  ภำษำอังกฤษ 28.75 30.45 -1.70 

 
ตารางที่ 2  ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ัน ม.6 ค่ำเฉล่ียร้อยละ

ของ O-NET ระดับช้ัน ม.6  ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง+/- 

กลุ่มสำระ ภำษำไทย 49.64 49.25 +0.39 
กลุ่มสำระ สังคมศึกษำ ฯ 33.43 34.70 -1.27 
กลุ่มสำระ คณิตศำสตร์ 20.75 24.53 -3.78 
กลุ่มสำระ  วิทยำศำสตร์ 27.33 29.37 -2.04 
กลุ่มสำระ  ภำษำอังกฤษ 26.32 28.31 -1.99 

 นอกจำกผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ระดับช้ัน มัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีค่ำเฉล่ียต่ ำกว่ำระดับประเทศเกือบทุกสำระแล้ว ยังพบว่ำ จ ำนวนนักเรียน  
ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ท่ีติด 0 ร มส ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนสูงถึงร้อยละ 22.07 ของจ ำนวนนักเรียน
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ท้ั งหมด ซึ่ งท ำให้นัก เรียนเรียนไม่จบหลักสูตรและเป็นผลท ำให้นัก เรียนออกกลำงคันอีกด้วย  
ดังตำรำงท่ี 3 
ตารางที่ 3  จ ำนวนนักเรียน ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ท่ีติด 0 ร มส ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ท่ี กลุ่มสาระ จ านวน 0 ร มส ค่าเฉลี่ย 
1 กลุ่มสำระ ภำษำไทย 134 16.75 
2 กลุ่มสำระ คณิตศำสตร์ 138 13.80 
3 กลุ่มสำระ  วิทยำศำสตร์ 265 22.08 
4 กลุ่มสำระ  ภำษำอังกฤษ 221 18.42 
5 กลุ่มสำระ  สังคมศึกษำฯ 358 39.78 
6 กลุ่มสำระ  สุขศึกษำพละฯ 124 41.33 
7 กลุ่มสำระ  ศิลปะ 104 34.67 
8 กลุ่มสำระ  กำรงำนอำชีพฯ  157 14.27 
  รวม 1,501 22.07 

 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว จึงส่งผลให้คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ทำงด้ำน
คุณภำพผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรบริหำรจัดกำร จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำ 
ซึ่งกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยนั้น จ ำเป็นต้องมีข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำคุณภำพ ตลอดจนน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำรวำงแผนใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนพัฒนำปัจจัยรอบข้ำงท่ีเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ ท่ีมีอยู่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ในง บประมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดและเกิดควำมคุ้มค่ำ อันจะน ำพำให้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภำพ 
 
 2)  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
 ในกำรออกแบบนวัตกรรมได้ด ำเนินกำรศึกษำปัญหำและสำเหตุของผลกำรทดสอบกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนท่ีมีค่ำเฉล่ียต่ ำกว่ำระดับประเทศ  จ ำนวนนักเรียนท่ีติด 0 ร มส ท่ีจะส่งผลให้นักเรียนไม่
จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร และท ำให้นักเรียนออกกลำงคัน  ตลอดจนศึกษำสำเหตุของผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนท่ีค่อนข้ำงต่ ำ อันเป็นสำเหตุท่ีท ำให้นักเรียนขำดควำมรู้และทักษะจ ำเป็นตำมหลักสูตร โดยกำรวิเครำะห์
ข้อมูลจำกกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ โดยกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรข้อมูล
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน แล้วท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมท่ีต้องกำร น ำมำประมวลผลหรือกำร
วิเครำะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ำเป็นสำรสนเทศ  ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับสภำพภำยในและสภำพภำยนอกของ
โรงเรียน มำวิเครำะห์ข้อมูล แล้วน ำผลกำรวิเครำะห์มำประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของ
โรงเรียน จึงน ำมำสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำรและกิจกรรม จนน ำไปสู่แผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้  มุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข สนุกสนำนเพลิดเพลินในกำร
เรียนรู้ ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรม เน้นกระบวนกำรปฏิบัติในพื้นท่ีหรือแหล่งเรียนรู้จริงท้ัง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  โดยใช้อำคำรสถำนท่ีท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมำกท่ีสุดต่อกำรเรียน
กำรสอนท้ังในและนอกห้องเรียนของนักเรียน จัดสรรงบประมำณกำรใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถพัฒนำให้เกิดควำมคุณภำพแก่สถำนศึกษำ มีกำรใช้จ่ำยและจัดสรรงบประมำณให้เกิดประ สิทธิผล
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ไปสู่โครงกำรท่ีจ ำเป็น มีกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีมีอยู่จ ำกัดให้มีประสิทธิภำพ  ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทุก
คนสำมำรถปฏิบัติงำนตำมท่ีต้องกำร และให้บุคคลได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมควำมสำมำรถและ
ควำมถนัด  จนส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลส ำเร็จ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรมีผลงำน
เป็นท่ียอมรับ สถำนศึกษำมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับจำกชุมชน และได้รับควำมเช่ือมั่นจำกผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทำงกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 
 

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษำปัญหำ สำเหตุของผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ,  
จ ำนวนนักเรียนท่ีติด 0 ร มส,  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน,   

ควำมรู้และทักษะจ ำเป็นตำมหลักสูตรของผู้เรียน 

วิเครำะห์ สังเครำะห์ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
และคุณภำพผู้เรียน 

 

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ  
 1. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ (Information System) 
 2. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Development Plan) 
 3. กำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ (Edutainment Recourse) 
 4. กำรบริหำรอำคำรสถำนท่ี (Facility Management) 
 5. กำรบริหำรงบประมำณ (Budget Management) 
 6. กำรบริหำรบุคคล (Personnel Management) 

คุณภำพผู้เรียน  
คุณภำพครู 

คุณภำพสถำนศึกษำ 
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3)  ข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนา 
กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยโดยกำรบริหำรจัดกำรตำมรูปแบบ 

IQE-3M Model ได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำสู่กำรเป็นสถำนศึกษำท่ีมี

คุณภำพ ในกำรศึกษำองค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำสู่กำรเป็นสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  
  ขั้นท่ี 1.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรไปสู่กำรเป็นสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ จำกเอกสำร ต ำรำ งำนวิจัย 
และเอกสำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยกำรสังเครำะห์เอกสำรเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำท่ีมี
กำรบริหำรจัดกำรไปสู่กำรเป็นสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ และน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
(Content Analysis) ดังตำรำงท่ี 4 
ตารางที่ 4 กำรสังเครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

ท่ี 

 
 

นักวิชำกำร 
 

 
องค์ประกอบ 
กำรบริหำรจัดกำร 
 นฏ

กร
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ญจ
ภร

ณ์ 
รัญ

ระ
นำ

 (2
56

0)
 

 ทัน
 ไท

รง
ำม

 (2
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 วิน
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 ำว

ิเศ
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) 
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ตพ
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ำ (

25
61
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 ควำมถ่ี  

1 ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
(Information System) 

       4 

2 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
(Quality Development Plan)        2 

3 กำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ 
(Edutainment Recourse)        4 

4 กำรบริหำรอำคำรสถำนท่ี 
(Facility Management)        3 

5 กำรบริหำรงบประมำณ  
(Budget Management) 

       1 

6 กำรบริหำรบุคคล  
(Personnel Management) 

       4 

ขั้นที่ 1.2  กำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำสู่กำรเป็นสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
โดยกำรน ำผลกำรวิเครำะห์เอกสำร  มำสร้ำงเป็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่
โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model   

ขั้นท่ี 1.3  น ำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ  
IQE-3M Model  ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย โดยด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบของ 
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รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model ดังรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยสู่โรงเรียนคุณภาพ IQE-3M Model 

 

 
 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยสู่โรงเรียนคุณภาพ IQE-3M Model  มี

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 1. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ (Information System) 
 2. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Development Plan) 
 3. กำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ (Edutainment Recourse) 
 4. กำรบริหำรอำคำรสถำนท่ี (Facility Management) 
 5. กำรบริหำรงบประมำณ (Budget Management) 
 6. กำรบริหำรบุคคล (Personnel Management) 
 

ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิละ
วิทยำลัย ซึ่งมีองค์ประกอบหลักท้ังหมดอยู่ 6 องค์ประกอบ คือ  

 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System) ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิ
ละวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ โดยกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน แล้วท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมท่ีต้องกำรเพื่อน ำมำ
ประมวลผลหรือกำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ำเป็นสำรสนเทศ อันจะน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วจึงท ำกำร
รำยงำนผลและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Development Plan) ในกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยให้มีมำตรฐำนและมีคุณภำพนั้น ได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ
สภำพภำยในและสภำพภำยนอกของโรงเรียน มำวิเครำะห์ข้อมูล แล้วน ำผลกำรวิเครำะห์มำประมวลเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของโรงเรียน จึงน ำมำสู่กำรก ำหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ โครงกำร
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และกิจกรรม อันน ำไปสู่แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยท่ีมุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 3. การจัดการแหล่งเรียนรู้ (Edutainment Recourse) ในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้นั้นได้
มุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข สนุกสนำนเพลิดเพลินในกำรเรียนรู้ ให้
นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น เพื่อลดควำมเบื่อหน่ำยในกำรเรียนรู้ เน้นกระบวนกำรปฏิบัติในพื้นท่ี
หรือแหล่งเรียนรู้จริงท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

 4. การบริหารอาคารสถานที่ (Facility Management) ในกำรบริหำรอำคำรสถำนท่ีนั้น
ได้มีกำรวำงแผน กำรใช้อำคำรสถำนท่ีให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมำกท่ีสุดต่อกำรเรียนกำรสอนท้ังในและนอก
ห้องเรียนของนักเรียน รวมท้ังชุมชน บ ำรุงรักษำอำคำรสถำนท่ี ประดับตกแต่งและซ่อมแซมอำคำร สถำนท่ี
ให้คงสภำพ เดิมหรือเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำท่ีสุด 

 5. การบริหารงบประมาณ (Budget Management) ในกำรบริหำรงบประมำณซึ่งมี
ควำมส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ  มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรใช้จ่ำยอย่ำงถูกต้อง 
และมีประสิทธิภำพ สำมำรถพัฒนำให้เกิดควำมคุณภำพแก่สถำนศึกษำ มีกำรใช้จ่ำยและจัดสรรงบประมำณ
ให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงกำรท่ีจ ำเป็น มีกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีมีอยู่จ ำกัดให้มีประสิทธิภำพ  

 6. การบริหารบุคคล (Personnel Management)  ในกำรบริหำรบุคคลนั้นมีกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับบุคลำกรในสถำนศึกษำ เพื่อให้บุคลำกรทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนตำมท่ีต้องกำร และให้
บุคคลได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model 
องค์ประกอบท่ี 1 คือ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ (Information System) มำใช้ในกำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศของสถำนศึกษำ ในฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้ท ำค้นคว้ำหำวิธีกำรในกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ กำรบริหำรข้อมูลทรัพยำกรบุคคล งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ อย่ำงฉลำดให้เกิดสัมฤทธิผล
คุ้มค่ำมำกท่ีสุด โดยน ำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยสำรสนเทศ น ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนได้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือว่ำเป็นองค์ประกอบส ำคัญท่ีจะช่วยให้กำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ส ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้นด้วย 

ในกำรจัดระบบสำรสนเทศของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (Education Management System) โดยแต่ละขั้นตอนได้ยึด
หลักกำรและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting data) เป็นขั้นท่ีต้องด ำเนินกำรเก็บรวบรวมจำกแหล่ง
ซึ่งมีท้ังท่ีอยู่ภำยนอกหน่วยงำนและในหน่วยงำน โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของกำรน ำไปใช้ มีแบบฟอร์มใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมำช่วยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งได้ด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 

- ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำนเดิม จำกเอกสำรท่ีมีอยู่ เช่น งำนวิชำกำร 
จัดพิมพ์ข้อมูลทะเบียนนักเรียนย้อนหลัง เก็บไว้ในโปรแกรม Microsoft Office แล้วท ำกำร Upload ไฟล์
เก็บไว้ใน Google Drive และส ำรองไฟล์ไว้ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ใช้ Google Form ในกำรจัดเก็บข้อมูล เพื่อมำจัดท ำเป็นสำรสนเทศน ำไปสู่กำรน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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- ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบฐำนข้อมูลจำกบริษัทท่ีให้บริกำรใน
ด้ำนข้อมูลนักเรียน ผ่ำนโปรแกรม Student Care โดยมีข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียนปัจจุบัน ข้อมูลผู้ปกครอง 
ข้อมูลด้ำนควำมประพฤติ ส่งข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ ติดตำมงำน กำรบ้ำน ฯลฯ 

- ใช้โปรแกรมรำยงำนผลกำรเรียนออนไลน์ส ำหรับครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ให้
สำมำรถติดตำมผลกำรเรียนรู้ได้เป็นปัจจุบัน  

ขั้นท่ี 2 กำรตรวจสอบข้อมูล (Checking data) ทุกครั้งท่ีเก็บข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลจะต้องมีกำร
ตรวจสอบทุกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี 2 ประกำรส ำคัญ ได้แก่ ควำมเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
(Timely) และมีควำมตรงตำมเนื้อหำของระบบสำรสนเทศท่ีต้องกำร (Accuracy) โดยให้ผู้รับผิดชอบงำนนั้น 
และผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลท่ีเก็บไว้นั้น เป็นข้อมูลท่ีน่ำเช่ือถือ ตรวจสอบได้ และ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

ขั้นท่ี 3 ขั้นประมวลผลข้อมูล (Processing data) เป็นขั้นน ำข้อมูล (Data) มำประมวลผล เป็น
สำรสนเทศ (Information) ในส่วนท่ีเป็นสำรสนเทศอยู่แล้ว น ำมำจัดกลุ่ม แยกแยะตำมลักษณะ และ
ประเภทของสำรสนเทศ มีกำรประมวลผลท้ังท ำด้วยมือและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยในกำร
ประมวลผล  

ขั้นท่ี 4 กำรจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage) มีกำรจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ แยกประเภทของ
ข้อมูล มีป้ำยก ำกับแยกเป็นปีกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน สำรสนเทศจัดท ำเป็นรูปเล่ม ข้อมูลเก็บในลักษณะแฟ้ม
เอกสำร และส ำรองข้อมูลในแผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดี ท ำเป็นตำรำงในรูปแบบเอกสำรและไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ท้ังท่ีเป็นข้อมูลและสำรสนเทศ ตลอดจนจัดเก็บไว้ในเวบไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้ง่ำยต่อกำร
สืบค้น  

ขั้นท่ี 5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรด ำเนินกำรในขั้นนี้เป็นขั้นท่ีจะน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้
ประมวลผลมำแล้ว น ำไปเปรียบเทียบให้สอดคล้อง เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้ในกำรประกอบกำรท ำงำน กำร
ตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรหรือปฏิบัติงำนตำมวัตถุประสงค์ 

ขั้นที่ 6 กำรน ำข้อมลูไปใช้ (Using data) ขั้นนี้เป็นกำรน ำข้อมูลท่ีได้วิเครำะห์ไว้แล้วไปประกอบกำร
ตัดสินใจตำมวัตถุประสงค์กำรใช้แต่ละเรื่อง 

- น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรเก็บข้อมูลของนักเรียนในระบบออนไลน์ไปใช้ในกำรลงทะเบียนใน
รำยวิชำเพิ่มเติม ในระบบ SGS โดยมีกำรแยกระดับช้ัน ห้องเรียน และรำยวิชำ สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงและ
เป็นปัจจุบันตรงตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ 

- น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรเก็บข้อมูลของนักเรียนในระบบออนไลน์ไปใช้ในกำรติดตำมนักเรียน
กลุ่มเส่ียง เพื่อเป็นข้อมูลในกำรส่งต่อถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษำ และฝ่ำยกิจกำร
นักเรียน โดยมีสำรสนเทศท่ีถูกต้องและทันเวลำ 

ขั้นท่ี 7 กำรเผยแพร่ข้อมูล (Information dissemination) ขั้นนี้เป็นกำรน ำข้อมูลท่ีได้วิเครำะห์ไว้
แล้วไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

กำรจัดระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ช่วยท ำให้เกิดประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนมำกขึ้น ในด้ำนควำมสะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง ทันเหตุกำรณ์ ประหยัดเวลำ บุคลำกรและ
งบประมำณ ช่วยในกำรประมวลผล เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจ ำเป็นจ ำนวนมหำศำลได้ สำมำรถเรียกมำใช้งำนได้ 
ดูจ ำนวนรวมของข้อมูลต่ำง ๆ ได้แยกแยะ ได้รวม ท้ังเช่ือมโยง แลกเปล่ียนข้อมูลสำรสนเทศกับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก และสำมำรถลดงำนท่ีต้องท ำเหมือนๆ กัน ลดค่ำใช้จ่ำย ค่ำกระดำษ ค่ำส่งเอกสำร 
โดยกำรให้เป็นกำรส่ือสำรผ่ำนจอคอมพิวเตอร์ (Paperless office) ได้อีกด้วย 
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2. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model 
องค์ประกอบท่ี 2 คือ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Development Plan) มำเป็นแนวทำงกำรจัด
ทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้มีคุณภำพมีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกประเด็น 
และเป็นแผนท่ีมีควำมชัดเจนสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมควำมต้องกำรท่ี
ก ำหนด โดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ท่ีสอดคล้องกับนโยบำย ควำมต้องกำร
และปัญหำของสถำนศึกษำและท้องถิ่น โดยกำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชน
ทรำบ  ศึกษำทบทวน วิเครำะห์ควำมเป็นมำ สภำพปัจจุบัน ปัญหำ จัดเตรียมข้อมูลสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ  ประชุมวำงแผนร่วมกันเพื่อก ำหนดเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ และแผนพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำในช่วงเวลำท่ีก ำหนด  และประกำศแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บุคลำกรในสถำนศึกษำและ
บุคลำกรท่ัวไป (ในชุมชน) ทรำบ มีรำยละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 แต่งต้ังคณะท ำงำน ประกอบด้วยคณะบุคคลจำกหลำยฝ่ำยท้ังในและนอกสถำนศึกษำ เช่น 
หัวหน้ำงำน ผู้แทนครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงำน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กร เอกชน และชุมชน ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้คณะท ำงำนด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นท่ี 2 ศึกษำรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรศึกษำในทุกระดับ โดยกำรศึกษำและวิเครำะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำของโลก กำรศึกษำนโยบำย จุดเน้น ของประเทศ และวิเครำะห์สภำพภำยในและ
ภำยนอกของสถำนศึกษำ 

ขั้นท่ี 3 น ำผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยในและภำยนอกของสถำนศึกษำ ประมวลเป็นวิสัยทัศน์พันธ
กิจและเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และโครงกำร/กิจกรรม ของสถำนศึกษำ 

ขั้นท่ี 4 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ โครงกำร/กิจกรรม โดยกำรด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง มีกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจสำระส ำคัญขององค์ประกอบต่ำงๆในแผนให้กับบุคลำกร
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับทรำบ และมีส่วนร่วมให้กำรสนับสนุนเพื่อให้กำรน ำแผนสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับติดตำมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 
3. คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือ แสวงหำ

ประสำนเครือข่ำยภำยนอก และภำคเอกชนเข้ำร่วมพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
4. จัดให้มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลท่ีมุ่งเน้นกำรประเมินเพื่อพัฒนำปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน โดยมีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเป็นเป้ำหมำยส ำคัญ 
5. จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สำมำรถบริกำรได้ตรงตำมควำม

ต้องกำรและทันต่อกำรเปล่ียนแปลง 
ขั้นที่ 5 ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนโดยใช้เครื่องมือกำรตรวจสอบท่ีมี

คุณภำพ ด ำเนินกำรดังนี้ 
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1. ติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ท่ีใช้ใน
โครงกำรตำมแผน ว่ำเป็นไปตำมท่ีได้ก ำหนดในโครงกำร/กิจกรรม มำกน้อยเพียงใด 

2. ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมแผน/
กิจกรรมท่ีก ำหนดไว้หรือไม่ มีปัญหำและอุปสรรคอย่ำงไรบ้ำง 

3. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนโครงกำร ว่ำเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดท่ีก ำหนดไว้มำกน้อยเพียงใด 

4. สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ขั้นท่ี 6 น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง  โดยน ำเสนอ

ผลกำรประเมินเป็นรูปเล่มรำยงำนเสนอต่อต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model 
องค์ประกอบท่ี 3 คือ แหล่งเรียนรู้ (Edutainment Recourse) ซึ่งมีกระบวนกำรดังต่อไปนี้ 

1. ส ารวจวิเคราะห์สภาพความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียน
กำวิละวิทยำลัย เป็นโรงเรียนต้นแบบด้ำนส่ิงแวดล้อม เป็นโรงเรียนท่ีได้รับรำงวัลโรงเรียนสีเขียว และ
โรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชน มำโดยตลอด  จำกกำรส ำรวจวิเครำะห์สภำพควำมพร้อมของแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน พบว่ำ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนท่ีมีควำมสวยงำม เหมำะสมกับกำรเรียนรู้อย่ำง
เพลิดเพลิน นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ท่ัวบริเวณภำยในโรงเรียน โดยกำรเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ท่ีมีควำมสมบูรณ์ได้ทุกเวลำ อันเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำหลักสูตรท่ีมีมำตรฐำน ซึ่งท ำให้โรงเรียนกำวิละ
วิทยำลัย มีห้องสมุดท่ีมีมำตรฐำน สวยงำม น่ำเรียนรู้ และมีกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องสมุดอย่ำงคุ้มค่ำ เป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน มีปริมำณหนังสือท่ีสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงพอเพียง ทันสมัย 
ตลอดจนมีเจ้ำหน้ำท่ีบรรณำรักษ์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกอยู่ตลอดเวลำ 
 มีกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงครบถ้วน และมีกำรใช้อย่ำงคุ้มค่ำ ไม่ว่ำจะเป็น
ห้องคอมพิวเตอร์  ท่ีมีจ ำนวนเพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้แก่นักเรียนทุกคน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของ
สมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองท่ีเข้ำมำช่วยเหลือในด้ำนงบประมำณ กำรจัดสรร จัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงทันยุคทันสมัย เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
 นอกจำกนี้ยังมีกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรพัฒนำสระว่ำยน้ ำขนำดมำตรฐำน ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนว่ำยน้ ำให้กับนักเรียนทุก
คน โดยนักเรียนทุกคนสำมำรถว่ำยน้ ำเป็น และมีกำรเรียนรู้ตลอดปีกำรศึกษำ มีกำรดูแล ปรับปรุงพัฒนำ
อำคำรเรียนให้มีควำมพร้อมในกำรเรียนกำรสอน จัดบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ร่มรื่น ร่มเย็น ท ำให้
นักเรียนมีควำมสุข สนุกสนำนเพลิดเพลินในกำรเรียนรู้ ตำมรูปแบบ Play and Learn เรียนปนเล่นอย่ำงมี
ควำมสุข สนุกตำมช่วงวัย นอกจำกนี้บริเวณโรงเรียนยังได้มีกำรมอบหมำยให้มีครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนท่ี
ดูแลพื้นท่ีเป็นคณะสี เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมกันรักษำพื้นท่ีในเรื่องของควำมสะอำด และช่วยกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกัน 
 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำท่ีส่งเสริมสุขภำพกำย อำรมณ์ จิตใจอย่ำงเหมำะสม โดย
ดูแล ปรับปรุง พัฒนำ สนำมกีฬำฟุตบอล สนำมกีฬำฟุตซอล สนำมเปตอง สนำมวอลเล่ย์บอล และกีฬำทุก
ประเภทท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้พร้อมต่อกำรใช้งำนอยู่เสมอ และมีกำรบริกำรให้แก่ชุมชนท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำโรงเรียนอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด 
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2. ก าหนดแหล่งการเรียนรู้ จัดระบบสารสนเทศ โดยด ำเนินกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
โดยมีกำรก ำหนดแหล่งเรียนรู้และจัดระบบสำรสนเทศไว้เป็นพื้นท่ีท่ีก ำหนดไว้ตำมโครงกำรดังกล่ำว  

3. จัดท าแผนปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ท าความเข้าใจการใช้แหล่งการเรียนรู้  
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้เป็น
ประจ ำทุกปี มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ภำยใน
โรงเรียนเพิ่มมำกขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ นักเรียน
สำมำรถเรียนรู้นสถำนท่ีจริง ฝึกปฏิบัติจริง ตำมรูปแบบ Learning by Doing ท ำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้
อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้มีได้มีกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ให้มีควำมพร้อมและมีอุปกรณ์อย่ำงครบ
ครันอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ                 

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ มีกำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนโดยใช้เครื่องมือกำรตรวจสอบท่ีมีคุณภำพ  

5. สรุป รายงานผล และเผยแพร่พัฒนา มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง 

4. การให้บริการด้านอาคารสถานที่ 

 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model 
องค์ประกอบท่ี 4 คือ กำรบริหำรอำคำรสถำนท่ี (Facility Management) ซึ่งได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้   

ก ำหนดแนวทำง วำงแผนกำรบริหำรจัดกำร อำคำรสถำนท่ี และสภำพแวดล้อมของโรงเรียน  โดย
กำรจัดท ำผังบริเวณโรงเรียน แบ่งพื้นท่ีในกำรรับผิดชอบดูแลและพัฒนำอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม
ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพมั่นคง ปลอดภัย เหมำะสม พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์  

นอกจำกนี้ยังมีกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนท่ี และสภำพแวดล้อมของ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำและเอื้อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ โดยมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยเป็นโรงเรียนต้นแบบด้ำนส่ิงแวดล้อม จึงท ำให้เป็นโรงเรียนท่ีมีอำคำรอยู่ใน
สภำพท่ีสะอำดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ท่ัวทั้งบริเวณโรงเรียน 
 นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดเตรียมบุคลำกร วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรอำคำร
สถำนท่ีอย่ำงเหมำะสม 
 ในกำรก ำกับ ตรวจสอบและดูแล อำคำรสถำนท่ี ทุกฝ่ำยต่ำงมี่ส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อพื้นท่ีของ
ตนเอง ต้ังแต่ฝ่ำยบริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนนักเรียนได้ท ำกำรจัดระบบซ่อมบ ำรุง
อำคำรให้อยู่สภำพท่ีแข็งแรง สะอำด และปลอดภัยอยู่เสมอ 
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5. การบริหารจัดการงบประมาณ 

 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model 
องค์ประกอบท่ี 5 คือ กำรบริหำรงบประมำณ (Budget Management) ซึ่งได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้   

ขั้นที่ 1 การจัดหางบประมาณ ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไปนี ้
1. ศึกษำข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งผ่ำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำทรำบในเรื่องนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ 

2. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้จำกแผนกำรระดมทรัพยำกร 

3. วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจงำนท่ีจะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนโครงสร้ำงสำยงำน และ
ตำมแผนงำน งำน/โครงกำรของสถำนศึกษำ เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญ และก ำหนด งบประมำณ ทรัพยำกร
ของแต่ละสำยงำน งำน/โครงกำร ให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมำณ
ตำมแผนระดมทรัพยำกร 

4. จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประปีงบประมำณ ซึ่งระบุแผนงำน งำน/โครงกำรท่ี
สอดคล้องวงเงินงบประมำณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้ตำมแผนระดมทรัพยำกร  

5. ก ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน/โครงกำรของหน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ   
6. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และขอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ 
7. แจ้งจัดสรรวงเงินให้ผู้รับผิดชอบ รับไปด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ขั้นที่ 2 การจัดท าแผนติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ จัดท าบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ  
ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ด ำเนินกำรดังนี ้

1. จัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำสโดยก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนรำยเดือนให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณแล้วสรุปแยกเป็นรำยไตรมำสเป็น งบบุคลำกรงบอุดหนุน งบลงทุน 
(แยกเป็นค่ำครุภัณฑ์ และค่ำก่อสร้ำง) และงบด ำเนินกำร (ตำมนโยบำยพิเศษ) 

2. เสนอแผนกำรใช้งบประมำณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ ำงวดเป็นรำยไตรมำสผ่ำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำไปยังคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนรวบรวมเสนอต่อส ำนัก งบประมำณ 

3. เบิกจ่ำยงบประมำณประเภทต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและอนุมัติกำรใช้
งบประมำณของสถำนศึกษำตำมประเภทและรำยกำรตำมท่ีได้รับงบประมำณ 

4. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้เงินท้ังเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส 

5. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรผลผลิตของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส 

6. จัดท ำแผนกำรก ำกับตรวจสอบติดตำมและป้องกันควำมเส่ียงส ำหรับโครงกำรท่ีมีควำมเส่ียง
สูง 

7. ประสำนแผนและด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม และนิเทศให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ 
ติดตำมของสถำนศึกษำ โดยเฉพำะโครงกำรท่ีมีควำมเส่ียงสูง 
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8. จัดท ำข้อสรุปผลกำรตรวจสอบ ติดตำม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหำท่ีอำจท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่ประสบผลส ำเร็จ เพื่อให้สถำนศึกษำเร่งแก้ปัญหำได้ทันสถำนกำรณ์ 

9. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
10. สรุปข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้และจัดรำยงำนข้อมูลกำรใช้งบประมำณผลกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำเป็นรำยไตรมำสต่อเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

6. การบริหารงานด้านบุคคล 

 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model 
องค์ประกอบท่ี 6 คือ กำรบริหำรบุคคล (Personnel Management) ซึ่งได้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้   

ในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลได้มีกำรโครงสร้ำงกำรบริหำรอย่ำงชัดเจน โดยแบ่งโครงสร้ำงกำร
บริหำรออกเป็น 4 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนและฝ่ำยแผนงำน 
 กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับบุคคลในกำรท ำงำนในโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย มีกระบวนกำรดังนี้ 

ขั้นท่ี 1. กำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  เพื่อเป็น
กรอบในกำรบริหำร  นโยบำยจะเริ่มต้ังแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  นโยบำยรัฐบำล  นโยบำย
ในแผนพัฒนำระดับกระทรวง  มติคณะรัฐมนตรี  ส่วนภำคธุรกิจเอกชน  เน้นท่ีนโยบำยและระเบียบท่ีจ ำเป็น
แก่กำรด ำเนินงำน 

ขั้นที่ 2. กำรวำงแผนก ำลังคน  วำงแผนว่ำหน่วยงำนมีก ำลังคนกี่คน  แต่ละคนปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงไร  
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนใดบ้ำง  เพื่อควำมเหมำะสมกับงำน  ซึ่งเริ่มต้ังแต่แผนควำมต้องกำร  แผนกำรให้
ได้มำของก ำลังคนและแผนกำรใช้ก ำลังคนกำรจัดบุคคลและกำรสรรหำบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง  

-  กำรสรรหำบุคลำกร เป็นกระบวนกำรท่ีจะประชำสัมพันธ์หน่วยงำนเพื่อให้ได้บุคคลท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมส ำหรับองค์กร ให้มำสมัครเพื่อคัดเลือกSelection คนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมท่ีสุดเข้ำร่วมปฏิบัติงำนในองค์กร 

-  กำรจัดบุคคล Placement หมำยถึงกำรจัดบุคคลท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งท่ี
หน่วยงำนวำงแผนไว้แล้ว  เพื่อให้บุคคลปฏิบัติหน้ำท่ีเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด 

ขั้นท่ี 3. กำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและท่ัวถึง  โดยกำรพัฒนำบุคลำกร Human  
Resource  Development  ท่ีเป็นกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรท่ีจะ
ปฏิบัติงำนในองค์กร  กำรพัฒนำบุคลำกรสำมำรถพัฒนำโดยองค์เอง  หรือ ให้หน่วยงำน อื่นช่วยพัฒนำก็ได้  
ท้ังนี้ ยึดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีบุคลำกรได้รับ เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงแก่สถำนศึกษำ 

ขั้นท่ี 4. กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม กำรให้เงินเดือนและค่ำตอบแทน 
Salary  Or  Compensation  เป็นภำรกิจส ำคัญท่ีผู้บริหำร  ต้องจ่ำยให้ข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำง  เพื่อเป็นค่ำ
ยังชีพ ทดแดนกำรท ำงำน ถือเป็นรำงวัลส ำหรับกำรท ำงำน  กำรให้ค่ำตอบแทน เงินเดือน โดยยึดถือระบบ
คุณธรรม โดยมีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ท่ีท ำให้กำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ  ธรรมชำติของคนเมื่อท ำงำนไปย่อมเกิดควำมเฉื่อย  เมื่อได้รับกำรประเมินผลเป็นระยะ และ
ได้ขวัญก ำลังใจย่อมท ำให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   

จำกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีเป็นระบบ มีกระบวนกำรชัดเจน ท ำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำย ส่งผลให้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภำพ มีช่ือเสียง ท่ีน่ำเช่ือถือ
ของชุมชนและสังคมท่ัวไป 
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4)  ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน   
จำกกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

กำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model เกิดจำกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 
โดยกำรด ำเนินกำรต้ังแต่กำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ โดยกำรจัดเก็บข้อมูลจำกนักเรียน ครูและ
ผู้ปกครองให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันจนเป็นสำรสนเทศเพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ก็ได้มีกำร SWOT 
วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค มำใช้พิจำรณำ และวิเครำะห์สถำนะภำพของโรงเรียนกำวิละ
วิทยำลัย เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรใช้วำงแผนงำน ตลอดจนกำรสร้ำงกลยุทธ์ต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด  โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เครือข่ำย
ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชนวำงแผนร่วมกันตรวจสอบและวิเครำะหสถำนกำรณ ในแตละประเด็นเพื่อหำข
อสรุปท่ีมีผลกระทบตอคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง (Strengths) 
ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) สวนท่ีเปนโอกำส (Opportunities) และสวนท่ีเปนอุปสรรค 
(Threats) ท่ีมีปัจจัยเหตุท่ีสงผลตอกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย แล้วรวมกัน
อภิปรำยวำปจจัยส ำคัญท่ีครอบคลุมทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให
ส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค แล้วจึงรวมกันอภิปรำยสรุปประมวลผลภำพรวมวำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยต้องมี
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใหบรรลุวัตถุประสงคได้อย่ำงไร โดยกำรจัดเตรียมข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยย้อนหลังไป 3 ปี มำเป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำร
ประกอบกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรศึกษำไปด้วย เพื่อให้เห็นภำพรวมท่ีชัดเจนอันจะน ำไปสู่กำร
วำงแผนพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม  

จำกกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ 2562 
ได้ข้อสรุปในภำพรวมแล้วว่ำ ต้องมุ่งพัฒนำกำรในเรื่องคุณภำพของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำร
ทดสอบระดับชำติ จ ำนวนนักเรียนท่ีติด 0 ร มส ให้มีจ ำนวนลดลง โดยจัดกำรเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดประโยชน์และคุณค่ำมำกท่ีสุด 
เนื่องจำกโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยเป็นโรงเรียนต้นแบบด้ำนส่ิงแวดล้อม มีสถำนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ครบทุก
กลุ่มสำระ ซึ่งใช้แหล่งเรียนรู้บริเวณโดยรอบโรงเรียนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ได้เป็น
อย่ำงดี ซึ่งได้ท ำกำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ให้ชัดเจน จัดสรรบริเวณพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วน จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรกับโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน ท ำกำรบริหำรอำคำรสถำนท่ีให้มีควำมพร้อม มีบรรยำกำศท่ี
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ โดยใช้งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรอย่ำงจ ำกัดให้คุ้มค่ำและเกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด 
นอกจำกนั้นก็ยังมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยใช้วิธีกำร เทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย เหมำะสมกับนักเรียนท่ีเป็นเด็กยุค 4.0 
และเด็กในศตวรรษท่ี 21 ให้มีทักษะท่ีจ ำเป็นเหมำะสมกับยุคปัจจุบัน 

จำกกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงกำรศึกษำ  
ส่งผลให้นักเรียนมีผลกำรทดสอบแห่งชำติเป็นท่ีน่ำพึงพอใจและท ำให้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย มีผลงำนด้ำน
ต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นผลงำนของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจน
นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ม.3 เพิ่มขึ้น (ค่ำเฉล่ียร้อยละของ O-NET ปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน-ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ) เมื่อเปรียบเทียบระดับโรงเรียน  

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ป ี2560 ปี 2561 ผลต่าง+/- 

กลุ่มสำระ ภำษำไทย 50.61 56.39 +5.78 
กลุ่มสำระ คณิตศำสตร์ 25.40 30.80 +5.40 
กลุ่มสำระ  วิทยำศำสตร์ 31.60 35.66 +4.06 
กลุ่มสำระ  ภำษำอังกฤษ 28.75 27.65 -1.10 

   จ ำนวนสำระกำรเรียนรู้หลักท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น จำกปีกำรศึกษำ 2560  
จ ำนวน 3 กลุ่มสำระ 

2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของ O-NET ม.6 เพิ่มขึ้น (ค่ำเฉล่ียร้อยละของ O-NET ปีกำรศึกษำ
ปัจจุบัน – ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ) เมื่อเปรียบเทียบระดับโรงเรียน 

รายการผลการประเมิน 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 

คะแนนเฉลี่ย 
ป ี2560 ปี 2561 ผลต่าง+/- 

กลุ่มสำระ ภำษำไทย 49.64 48.61 -1.03 
กลุ่มสำระ คณิตศำสตร์ 20.75 28.35 +7.60 
กลุ่มสำระ  วิทยำศำสตร์ 23.77 29.07 +5.30 
กลุ่มสำระ  ภำษำอังกฤษ 26.32 29.17 +2.85 
กลุ่มสำระ สังคมศึกษำ 33.43 33.80 +0.37 

   จ ำนวนสำระกำรเรียนรู้หลักท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น จำกปีกำรศึกษำ 2560  
จ ำนวน 4 กลุ่มสำระ 

3. อัตราร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ลดลง 

รำยกำรผลกำรประเมิน 
จ ำแนกตำมกลุ่มสำระ 

อัตรำของนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียน 0 ร มส  
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
+ เพิ่มข้ึน/- 

ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 

กลุ่มสำระ ภำษำไทย 134 63 -71 52.98 
กลุ่มสำระ คณิตศำสตร์ 138 68 -70 50.72 
กลุ่มสำระ  วิทยำศำสตร์ 265 169 -96 36.23 
กลุ่มสำระ  ภำษำอังกฤษ 221 123 -98 44.34 
กลุ่มสำระ  สังคมศึกษำฯ 358 294 -64 17.88 
กลุ่มสำระ  สุขศึกษำพละฯ 124 66 -58 46.77 
กลุ่มสำระ  ศิลปะ 104 55 -49 47.12 
กลุ่มสำระ  กำรงำนอำชีพฯ  157 95 -62 39.49 

รวม 1501 933 568 37.84 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียน 0 ร มส ลดลง จ ำนวน  8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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4. ผลงานสถานศึกษาและผู้บริหาร 
- รำงวัลโรงเรียนคำร์บอนต่ ำ ปี 2562 (ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีโรงเรียน) จำก

หน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
- รำงวัลคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชน ปี 2562 (ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีบ้ำนนักเรียน) จำก

หน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
- โล่รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง รอง

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  

- รำงวัลรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น จำกสมำคมรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนแห่งประเทศไทย ประจ ำปีพุทธศักรำช 2560  

- รำงวัลรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น จำกสมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่ง
ประเทศไทย ประจ ำปีพุทธศักรำช 2561   

5. ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นำยคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์ ครู โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รำงวัล 

ยกย่องเชิดชูเกียรติ งำนวันครู ครั้งท่ี 64 ปีพ.ศ.2563 รำงวัลครูดีในดวงใจ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ประจ ำปี 2563 

- นำงบุญทิวำ  ธรรมโม  ครู โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่รำงวัลครู
หัวใจรักพลังงำน (ครูต้นแบบด้ำนกำรรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม) จำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

- นำงบุญทิวำ  ธรรมโม ครู โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรำงวัลโรงเรียน
คำร์บอนต่ ำ ปี 2562 (ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีโรงเรียน) จำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

- นำงสำวสุพัสตร์  จันทร์แดง ครู โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรำงวัล
โรงเรียนคำร์บอนต่ ำ ปี 2562 (ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีโรงเรียน) จำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

- นำยอนุวัฒน์  อนวัช ครู โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรำงวัลโรงเรียน
คำร์บอนต่ ำ ปี 2562 (ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีโรงเรียน) จำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

- นำงบุญทิวำ  ธรรมโม ครู โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรำงวัลโรงเรียน
คำร์บอนต่ ำ ปี 2562 (ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีบ้ำนนักเรียน) จำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

- นำงสำวสุพัสตร์  จันทร์แดง ครู โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรำงวัล
โรงเรียนคำร์บอนต่ ำ ปี 2562 (ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีบ้ำนนักเรียน) จำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

- นำยอนุวัฒน์  อนวัช ครู โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรำงวัลโรงเรียน
คำร์บอนต่ ำ ปี 2562 (ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ีบ้ำนนักเรียน) จำกหน่วยงำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย 
 
 

 



 - 20 -  
 

6. ผลงานนักเรียน 
- เด็กหญิงสิริจรรยำ  ไชยชนะ ช้ัน ม.3/1 , เด็กหญิงณัฐมน  จินดำธนภำคิน ช้ัน ม.3/4 

และ เด็กชำยธนพิพัฒน์  นรภัทรพิมล ช้ัน ม.1/1 ได้ร่วมเป็นตัวแทนของประเทศไทยในกำรแสดงศิลป
พื้นบ้ำนนำนำชำติ จัดโดย Association of Indian Universities ในงำน 1st AIU International Youth 
Festival โดยมีประเทศท่ีเข้ำร่วมทั้งหมด จ ำนวน 32 ประเทศอินเดีย 

- นำงสำวแพรพรรณ  คนสม ช้ัน ม.5/1 รับประทำนรำงวัลดีเด่น ระดับเยำวชน กลุ่ม
อำยุ 14-18 ปี จำกพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์ จำกกำรประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งท่ี 
34  

- คณะสภำนักเรียนโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยร่วมมหกรรมวิชำกำร ” โครงกำรเยำวชนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสิทธิ ระดับประเทศ ” ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้น กรุงเทพมหำนคร โดยได้รับโล่เกียรติคุณ จำกนำย
สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

- นำงสำวศรัญญำ ชัยวงค์ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2 โรงเรียนกำวิละ
วิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกำสน ำเสนอผลงำนรอบชิงชนะเลิศ และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จำกผลงำน 1,200 ท่ัวประเทศ ตำมโครงกำรจินตนำกำรสืบสำนวรรณกรรม
อินทัช ปีท่ี 13 หัวข้อ “บ้ำน วัด โรงเรียน ควำมผูกพันของสังคมไทย” โดย บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ำกัด 
(มหำชน) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

- รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม กำรประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  รำงวัลในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) 
ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขัน กำรวำดภำพระบำยสี ประเภท 
ออ ทิส ติก  ม . 1 -ม . 3  ร ำ ง วั ล ในกำรแข่ ง ขั น ศิ ลปหั ตถกร รมนัก เ รี ยน  ( ร ะ ดับชำ ติ )  ครั้ ง ท่ี  6 9  
ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขัน เขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3 รำงวัลในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขัน เขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.4-ม.6 รำงวัลในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญทอง กำรประกวดวงดนตรีสตริง ม.1 -ม.3 รำงวัลในกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขัน ประติมำกรรม ม.1 -ม.3 รำงวัลในกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขัน เขียนภำพไทยประเพณี ม.4-ม.6 รำงวัลในกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
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- รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขัน เขียนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รำงวัลในกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขัน ศิลป์สร้ำงสรรค์ ม.4 -ม.6 รำงวัลในกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1 -ม.6 รำงวัลในกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันแสดงมำยำกล ม.1 -ม.6 รำงวัลในกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน   

- รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.1-ม.3 รำงวัลในกำร
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- รำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 
รำงวัลในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.พิชญำ  วงษ์อนันต์ ม.3/1 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง กำรประกวดกำรส่ือสำรเชิงสะเต็ม (STEM TALK) ในงำน STEM FESTIVAL 2019 

- รำงวัลเหรียญทอง กิจกรรม STEM TALK ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ในงำน 
STEM FESTIVAL 2019 

- รำงวัลเหรียญทอง กิจกรรม STEM Challenge ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ใน
งำน STEM FESTIVAL 2019 

- รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันกำรควบคุมแขนกลด้วยระบบอัตโนมัติ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำตอนปลำย ในงำน STEM FESTIVAL 2019 

- รำงวัลเหรียญเงิน กิจกรรม STEM Challenge ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ในงำน 
STEM FESTIVAL 2019 

- รำงวัลเหรียญเงิน กำรประกวดกำรแสดงสะเต็มศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ในงำน STEM FESTIVAL 2019 

- รำงวัลเหรียญเงิน กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอน
ปลำย ในงำน STEM FESTIVAL 2019 

- รำงวัลเหรียญเงิน รำงวัลระดับเหรียญทองแดง ในงำน STEM FESTIVAL 2019 
- รำงวัลเหรียญเงิน กำรประกวดโครงงำนสะเต็มศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ในงำน STEM FESTIVAL 2019 
- รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันหุ่นยนต์อย่ำงง่ำย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น ในงำน 

STEM FESTIVAL 2019 
- รำงวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ในงำนวันเด็กแห่งชำติ ด.ญ.ปรียำนุช บัวตอง ม.3/4 
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- นำงสำว เนตรชนก วำนิช ช้ัน ม.4/4 และนำงสำวเบญจมำศ วิลำส  ช้ัน ม.5/2   
สอบติด โครงกำรเยำวชน AFS เพื่อกำรศึกษำและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมนำนำชำติ ระยะ 1 ปี รุ่นท่ี 59  
(พ.ศ. 2563 – 2564)  

- ผลกำรน ำเสนอโครงงำน “งำนประชุมวิชำกำรห้องเรียนพิเศษ ภำคเหนือตอนบน  
ครั้งท่ี 11”  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัดเชียงใหม่  มีดังนี้ 

ท่ี  สาขา  ประเภท  ชื่อโครงงาน เหรียญ
รางวัล 

1 เคมี ปำกปล่ำ
ภำษำอังกฤษ 

A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF OZONE 
GAS TO INHIBIT THE GROWTH OF 
ASPERGILLUS 

เงิน 

2 ฟิสิกส์ ปำกเปล่ำ
ภำษำไทย 

แผ่นไม้อัดจำกใบล ำไยเพื่อเป็นวัสดุซับเสียง เงิน 

3 ชีววิทยำ ปำกเปล่ำ
ภำษำไทย 

กำรผลิตสไลด์กึ่งถำวรเพื่อกำรศึกษำกำยวิภำคพรรณ
ไม้ในโรงเรียน 

 ทองแดง 

4 คณิตศำสตร์ ปำกเปล่ำ
ภำษำไทย 

กำรหำพื้นท่ีปิดล้อมด้วยกรำฟในช่วง [a, b] บนแกน 
X โดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad 

ทองแดง 

5 ชีววิทยำ โปสเตอร์ กำรศึกษำและเตรียมอำหำรเล้ียงเช้ือรำ Aspergillus 
sp.จำกถั่วแระ 
 

ทอง 

6 เทคโนโลยี โปสเตอร์ ส่ือมัลติมีเดียเพื่อกำรศึกษำพรรณไม้ในโรงเรียนกำวิ
ละวิทยำลัย 

ทอง 

7 ฟิสิกส์ โปสเตอร์ Floral  foam จำกเปลือกมะพร้ำว เงิน 
8 คณิตศำสตร์ โปสเตอร์ กำรหำสูตรพื้นท่ีของรูปหลำยเหล่ียมด้ำนเท่ำมุมเท่ำท่ี

แนบในวงกลมรัศมีใดๆ 
เงิน 

จำกผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน รำงวัลสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตลอดจนผลงำนนักเรียนท ำให้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยมีช่ือเสียงและมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับสู่
สำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ จนส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย สำมำรถศึกษำต่อใน 
ระดับอุดมศึกษำ รอบ TCAS 1  ปีกำรศึกษำ 2562 ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ สถาบัน จ านวน 
1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 5 
2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 
3 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 1 
4 มหำวิทยำลัยนเรศวร 1 
5 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 1 
6 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2 
7 มหำวิทยำลัยพะเยำ 9 
8 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (เชียงใหม่) 4 
9 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 4 
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ล าดับ สถาบัน จ านวน 
10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 1 
11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 16 
12 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 3 
13 วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ 5 
14 วิทยำลัยโปลิเทคนิคลำนนำ 1 
15 โรงเรียนเชียงใหม่กำรบริบำล 2 
16 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ 1 

รวมทั้งสิ้น 57 
คิดเป็นร้อยละ (นักเรียน ม.6 ทั้งหมด 156 คน) 36.54 

จำกผลงำนท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่
โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model ส่งผลให้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภำพ มีช่ือเสียง เป็น
ท่ียอมรับจำกสำธำรณชน จนท ำให้คุณภำพด้ำนผู้เรียน คุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพจน
ส่งผลให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร และสถำนศึกษำได้รับรำงวัลต่ำงๆ มำกมำย  

5)  สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น   
ในฐำนะท่ีเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำเป้นต้องพัฒนำตนเองให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงและ

แนวโน้มท่ีจะเปลียนแปลงในอนำคตของสังคมและวิทยำกำร กำรพัฒนำตนเองท้ังในด้ำนวิชำชีพ วิสัยทัศน์ให้
ทันต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำอยู่เสมอ กำรมีควำมรักและศรัทธำในอำชีพครูและเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กร
วิชำชีพครูด้วยควำมเต็มใจควำมรักและเช่ือมั่นในอำชีพของตน  ยอมท ำให้ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและมุ่งมั่น 
ส่งผลให้ได้รับควำมร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยควำมเต็มใจ ตลอดจนได้รับควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ  ในทำงสร้ำงสรรค์ ท ำให้ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำนักเรียนให้เจริญ
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ จนเกิดผลอย่ำงแจ้งชัด และกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้ท ำกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อควำม
เจริญ งอกงำมอย่ำงไม่มีท่ีส้ินสุด ส่งผลให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มุ่งผลต่อกำรพัฒนำในตัวผู้เรียนอย่ำง
แท้จริง  

จำกกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่
โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model ท ำให้ทรำบถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน เพรำะข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยเป็นส่ิงท่ีจะท ำ
ให้กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำมีเป้ำหมำยและมีทิศทำงท่ีชัดเจน เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรและกำร
วำงแผน ตลอดจนกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนของข้อมูลสำรสนเทศท ำให้สำมำรถวำงแผนได้ถูกต้อง และสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นระบบชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำกระบวนกำรใดเกิดปัญหำ 
และต้องแก้ไขอย่ำงไร ปัญหำท่ีเกิดขึ้นท่ีท ำให้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยมีปัญหำด้ำนคุณภำพผู้เรียน เนื่องจำก
ไม่ได้มีกำรจัดระบบสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ จึงท ำให้แก้ปัญหำด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำไม่ตรงจุดตรง
ประเด็น จำกกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง รำยงำนผลประจ ำปี รำยงำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 
ท ำให้มีกำรสังเครำะห์เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้ทรำบถึงองค์ประกอบหลักท่ีต้องรีบ
ด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยได้ทันท่วงที และมีกำรพัฒนำต่อยอด
เพิ่มไปเรื่อยๆ โดยน ำข้อมูลสำรสนเทศของปีปัจจุบันไปวิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำและควำมส ำคัญท่ีต้อง
พัฒนำต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง  
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6)  การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา   
จำกกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่

โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model ได้ท ำกำรขยำยผลลงไปสู่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้ังแต่นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สมำคมผู้ปกครองครูโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย และ
สำธำรณชน  โดยมีกำรน ำกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่
โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model น ำเสนอผลกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในกำรประชุมคณะกรรมกำร
สภำนักเรียน คณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง และเผยแพร่ผ่ำนทำงสังคมออนไลน์ 
เวบไซต์ หนังสือพิมพ์ ส่ือมวลชนต่ำงๆ  ท ำให้ได้รับควำมช่ืนชมจำกหน่วยงำนและองค์กรต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี 
เป็นกำรสร้ำงช่ือเสียง ควำมเช่ือมั่น และควำมศรัทธำจำกผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำน องค์กรท้ังภำครัฐและ
เอกชนเป็นอย่ำงมำก 

 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง 

 กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ 
IQE-3M Model เนื่องจำกประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ในต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำหลำยแห่ง ท ำให้
ทรำบถึงสภำพบริบท ปัญหำ อุปสรรค วัฒนธรรมองค์กร ท่ีเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีมีผลกระทบต่อกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ ให้ได้รับควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและนโยบำยด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึง
ได้วิเครำะห์และตัดสินใจบนฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำ จึงได้ท ำกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ องค์ประกอบในกำร
บริหำรจัดกำรของนักวิชำกำรศึกษำหลำยท่ำน เพื่อสังเครำะห์จนได้องค์ประกอบท่ีส ำคัญในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดคุณภำพอย่ำงสูงสุด 
 จำกกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำโดยใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร ตำมรูปแบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model ดังกล่ำวส่งผลให้โรงเรียนกำวิละ
วิทยำลัยได้รับควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและนโยบำยด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิผลส่งผลให้องค์กรก้ำวหน้ำ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในทิศทำงท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริบทชุมชนท้องถิ่นและตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 

 กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำโดยใช้นวัตกรรมกำรบริหำร จัดกำร ตำมรูปแบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model มีจุดเด่นและลักษณะพิเศษของ
ผลงำนเป้ำหมำยท่ีชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงสูงสุด มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมส ำเร็จ สู่ควำมเป็นเลิศด้ำนต่ำงๆ และได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ ซึ่ง
จุดเด่นของกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำโดยใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร ตำมรูปแบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model นี้ คือ กำรบริหำรสถำนศึกษำท่ีมุ่งเน้น
กำรบริหำรจัดกำรตำมองค์ประกอบท่ีส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์กำรบริหำร
จัดกำรจำกเอกสำร ต ำรำ งำนวิชำกำรของนักวิชำกำรท่ีมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรท่ีชัดเจน มีกำรวิจัย
รองรับท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งได้มุ่งเน้นให้โรงเรียนมีคุณภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน จนท ำให้เกิดผลลัพธ์
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำท่ีมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ได้อย่ำงชัดเจน ท ำให้ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรศึกษำมองเห็นภำพแห่งควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งมีผลลัพธ์ท่ีเป็นจุดเด่นของกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model นี้ ได้แก่ ผลลัพธ์ของผู้เรียน 
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ครูและสถำนศึกษำ เกิดจำกควำมร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมสร้ำง ของภำคืเครือข่ำยเข้ำมำสร้ำงเสริม สนับสนุนใน
ส่ิงท่ีโรงเรียนมีข้อจ ำกัดให้เกิดประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ จนส่งผลให้นักเรียนเกิด
กำรเรียนรู้ได้อย่ำงแท้จริง สำมำรถศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำท่ีสูงขึ้นได้ นอกจำกนี้ยังสำมำรถส่งเสริมให้
ชุมชนเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำเพิ่มมำกขึ้น ผลส ำเร็จท่ีเกิดขึ้นนี้ท ำให้โรงเรียนได้รับค ำช่ืนชม กำร
ยอมรับในวงกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก และนอกจำกนี้ยังเป็นกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งควำมสุข กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยสู่โรงเรียนคุณภำพ IQE-3M Model ถือเป็น
ปัจจัยส ำคัญท่ีให้โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยประสบผลส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 
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องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 

 1. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ (Information System) 
 2. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Development Plan) 
 3. แหล่งเรียนรู้ (Edutainment Recourse) 
 4. กำรบริหำรอำคำรสถำนท่ี (Facility Management) 
 5. กำรบริหำรงบประมำณ (Budget Management) 
 6. กำรบริหำรบุคคล (Personnel Management) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรยีนกาวลิะวิทยาลยั IQE-3M Model 



 - 29 -  
 

ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

จัดท าเป็นสารสนเทศน าไปสู่การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลจากหน่วยงานเอกชน 

     
 

โปรแกรมรายงานผลการเรียนออนไลน์ส าหรับครูผู้สอน นักเรียนและผูป้กครอง 
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การตรวจสอบข้อมูล (Checking data)  

    
 

การจัดเก็บข้อมูล (Organizing or storage) มีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ แยกประเภทของข้อมูล 

 
 

น าข้อมูลของนักเรียนในระบบออนไลน์ไปใช้ในการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

 

การเผยแพร่ข้อมูล (Information dissemination) 
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การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

แต่งต้ังคณะท างาน ประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา 

   
 

น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบติังานตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยน าเสนอผลการประเมิน
เป็นรูปเล่มรายงานเสนอต่อต้นสังกัด และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

วิเคราะห์สภาพความพร้อมของแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   

    

     
 พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วน และมีการใช้อย่างคุ้มค่า  

    
พัฒนาสระว่ายน้ าขนาดมาตรฐาน และอาคารเรียนให้สวยงาม 
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จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพกาย อารมณ์ จิตใจอย่างเหมาะสม 

 

 
 

ก าหนดแหล่งการเรียนรู้ จัดระบบสารสนเทศ 

    

ฝึกปฏิบัติจริง ตามรูปแบบ Learning by Doing ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ 

    

    

สรุป รายงานผล และเผยแพร่พัฒนา 
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การให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
  

การจัดท าผังบริเวณโรงเรียน แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่  

 

   

โรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในสภาพทีส่ะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
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จัดเตรียมบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม 

  

   
 

ก ากับ ตรวจสอบและดูแล อาคารสถานที่ ทุกฝ่ายต่างมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อพื้นที่ของตนเอง  
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จัดระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่ใช้การได้และปลอดภัย 
 

    

     
 

การบริหารจัดการงบประมาณ 
การจัดหางบประมาณ  ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

    
 
ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภายในสถานศึกษา   
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การบริหารงานด้านบุคคล 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่งและทั่วถึง โดยการพัฒนาบุคลากร   
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ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ผลกำรประเมินมำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ
ผู้เรียน ตัวช้ีวัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ข้อ 1.  ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร 
และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน เป็นดังนี้   

มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ประจ าปีการศึกษา 2561  
(แยกตามระดับชั้น) 

 
ระดับชั้น 

 

 
ภำคเรียนที่ 

 
จ ำนวนนักเรียนที่

เรียน 

ผลกำรประเมิน 
3 2 1 0 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ม. 1 1 3648 1903 1290 445 10 
 2 3522 1924 1041 550 7 

ม. 2 1 3502 1831 1243 401 27 
 2 3276 1917 727 591 41 

ม.3 1 3105 1869 859 325 52 
 2 3002 2059 526 376 41 

ม. 4 1 2723 1649 794 269 11 
 2 2620 1264 936 392 28 

ม. 5 1 2340 1173 894 243 30 
 2 2340 1173 894 243 30 

ม.6 1 2405 1027 1235 124 19 
 2 2640 1364 931 273 72 

รวม  35123 19153 11370 4232 368 
ร้อยละ  100 54.53 32.37 12.05 1.05 

สรุป : นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออก เขียนได้ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 86.90 
 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมสำมำรถคิดเป็น ท ำเป็น โดยได้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำม
แผนกำรเรียนรู้ โดยจัดรำยวิชำ IS เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด นอกจำกนี้ยังมีโครงงำนวิทยำศำสตร์และโครงงำน
บูรณำกำร 8 กลุ่มสำระ ซึ่งมีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ แบบแผน ส่งผลให้นักเรียน มีควำมสำมำรถในกำร
คิดเป็น มีนักเรียนจ ำนวน 676 คน ได้ระดับ 3 ขึ้นไปจ ำนวน 660 คน คิดเป็นร้อยละ 97.63 ระดับคุณภำพดี
เย่ียม  

 
 
 

ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ตัวชี้วัด 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
ข้อ 2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา  ประจ าปีการศึกษา 2561 (แยกตามระดับชั้น)  
ช้ัน จ ำนวน ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ปรับปรุง รวม 
ม. 1 104 87 15 2 0 104 
ม. 2 101 78 19 4 0 101 
ม.3 81 74 4 3 0 81 
ม. 4 126 114 10 2 0 126 
ม. 5 145 125 18 2 0 145 
ม.6 119 97 19 3 0 119 
รวม 676 575 85 16 0 676 

ร้อยละ 100 85.06 12.57 2.37 0   
จำกรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี 2561 มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน ตัวช้ีวัด 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ข้อ 2 ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.63 
 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลกำรสอบ O-NET 4 วิชำ ระหว่ำงค่ำเฉล่ียระดับโรงเรียนกับ
ค่ำเฉล่ียระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

วิชา คะแนนเฉลี่ย ผลต่างระหว่างระดับ
โรงเรียนกับระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 56.39 54.42 +1.97 
คณิตศำสตร์ 30.80 30.04 +0.76 
วิทยำศำสตร์ 35.66 36.10 -0.44 
ภำษำอังกฤษ 27.65 29.45 -1.80 

สรุปได้ว่ำ คะแนนเฉล่ียของผลกำรสอบ O-NET 4 วิชำ ระหว่ำงค่ำเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกว่ำ
ค่ำเฉล่ียระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 มี 2 วิชำ คือ ภำษำไทย และคณิตศำสตร์ 

จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร ของนักเรียนโรงเรียนกำวิละ
วิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระดับดีขึ้นไป เป็นดังนี้ 

1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์    ร้อยละ  99.62 
2. ซื่อสัตย์สุจริต     ร้อยละ  99.56 
3. มีวินัย    ร้อยละ  99.07 
4. ใฝ่เรียนรู้     ร้อยละ  98.14 
5. อยู่อย่ำงพอเพียง    ร้อยละ  99.56 
6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน    ร้อยละ  99.52 
7. รักควำมเป็นไทย    ร้อยละ  99.60 
8. มีจิตสำธำรณะ    ร้อยละ  99.55 



 - 41 -  
 

 สรุปได้ว่ำ นักเรียนโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย ปีกำรศึกษำ 2561 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 8 รำยกำร 
  

โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
แนวทำงมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วม
กำรประกวดแข่งขันในระดับต่ำงๆ ท้ังในระดับโรงเรียน จังหวัด ระดับภำค ระดับประเทศ ซึ่ งนักเรียนประสบ
ควำมส ำเร็จได้รับรำงวัลต่ำงๆ เช่น   

 

 รางวัลระดับนานาชาติ 

   

   

   
 เด็กหญิงสิริจรรยำ  ไชยชนะ ช้ัน ม.3/1 , เด็กหญิงณัฐมน  จินดำธนภำคิน ช้ัน ม.3/4 และ เด็กชำยธน
พิพัฒน์  นรภัทรพิมล ช้ัน ม.1/1 ได้ร่วมเป็นตัวแทนของประเทศไทยในกำรแสดงศิลปพื้นบ้ำนนำนำชำติ จัดโดย 
Association of Indian Universities ในงำน 1st AIU International Youth Festival โดยมีประเทศท่ีเข้ำ
ร่วมทั้งหมด จ ำนวน 32 ประเทศ 
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 รางวัลระดับประเทศ 
  
 
 
 
 

      
 
 
  
2. คณะสภำนักเรียนโรงเรียนกำวิละวิทยำลัยร่วมมหกรรมวิชำกำร ” โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิ 

ระดับประเทศ ” ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้น กรุงเทพมหำนคร โดยได้รับโล่เกียรติคุณ จำกนำยสมศักด์ิ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

     
3. นำงสำวศรัญญำ ชัยวงค์ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2 โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย จังหวัด

เชียงใหม่ ในโอกำสน ำเสนอผลงำนรอบชิงชนะเลิศ และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย จำกผลงำน 1,200 ท่ัวประเทศ ตำมโครงกำรจินตนำกำรสืบสำนวรรณกรรมอินทัช ปีท่ี 13 หัวข้อ 
“บ้ำน วัด โรงเรียน ควำมผูกพันของสังคมไทย” โดย บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

     
 
 
 
 

      1. นำงสำวแพรพรรณ  คนสม  ช้ัน ม.5/1 
ได้เข้ำรับประทำนรำงวัลดีเด่น ระดับเยำวชน 
กลุ่มอำยุ 14-18 ปี จำกพระเจ้ำวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์ จำกกำรประกวด 
ศิลปกรรม ปตท. ครั้งท่ี 34  
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 รำงวัลระดับชำติ  
รำงวัลในกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชำติ) ครั้งท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขัน สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำร
ประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6   

2. รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขัน กำรวำดภำพระบำยสี ประเภท 
ออทิสติก ม.1-ม.3 

 
 
 
 
 
 
 

3. รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขนั เขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.1-ม.3  

4. รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขนั เขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
ม.4-ม.6 

 
 
 
 
 
 
5. รำงวัลเหรียญทอง กำรประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
6. รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขัน ประติมำกรรม ม.1-ม.3 
7. รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขัน เขียนภำพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
8. รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขัน เขียนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3 
9. รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขัน ศิลป์สร้ำงสรรค์ ม.4-ม.6 
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10. รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 
11. รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันแสดงมำยำกล ม.1-ม.6   
12. รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.1-ม.3 
13. รำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 

   

 รำงวัลระดับจังหวัด  มีดังนี้ 
- รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.พิชญำ  วงษ์อนันต์ ม.3/1 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 

เหรียญทอง กำรประกวดกำรส่ือสำรเชิงสะเต็ม (STEM TALK) ในงำน STEM FESTIVAL 
2019 

   

- กิจกรรม STEM TALK ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
- กิจกรรม STEM Challenge ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
- กำรแข่งขันกำรควบคุมแขนกลด้วยระบบอัตโนมัติ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 รำงวัลระดับเหรียญเงิน 
- กิจกรรม STEM Challenge ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
- กำรประกวดกำรแสดงสะเต็มศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
- กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์เชิงสะเต็มศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 รำงวัลระดับเหรียญทองแดง 
- กำรประกวดโครงงำนสะเต็มศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
- กำรแข่งขันหุ่นยนต์อย่ำงง่ำย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 
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- รำงวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ในงำนวันเด็กแห่งชำติ ด.ญ.ปรียำนุช บัวตอง ม.3/4 

   

   โรงเรียนกำวิละวิทยำลัยได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจนท ำให้นักเรียนได้รับรำงวัลต่ ำงๆ 
มำกมำยท้ังระดับนำนำชำติ ระดับชำติ และระดับอื่นๆ  
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สรุปผลนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS 1  ปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ สถาบัน จ านวน 
1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 5 
2 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 
3 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 1 
4 มหำวิทยำลัยนเรศวร 1 
5 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 1 
6 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 2 
7 มหำวิทยำลัยพะเยำ 9 
8 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (เชียงใหม่) 4 
9 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 4 
10 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 1 
11 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 16 
12 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 3 
13 วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ 5 
14 วิทยำลัยโปลิเทคนิคลำนนำ 1 
15 โรงเรียนเชียงใหม่กำรบริบำล 2 
16 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ 1 

รวมทั้งสิ้น 57 
คิดเป็นร้อยละ (นักเรียน ม.6 ทั้งหมด 156 คน) 36.54 

ข้อมูล ณ วันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2563 
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ผลการน าเสนอโครงงาน “งานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ ภาคเหนือตอนบน คร้ังที่ 11” 
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี  

สาขา  ประเภท  ชื่อโครงงาน เหรียญ
รางวัล 

1 เคมี ปำกปล่ำ
ภำษำอังกฤษ 

A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF 
OZONE GAS TO INHIBIT THE GROWTH 
OF ASPERGILLUS 

เงิน 

2 ฟิสิกส์ ปำกเปล่ำ
ภำษำไทย 

แผ่นไม้อัดจำกใบล ำไยเพื่อเป็นวัสดุซับเสียง เงิน 

3 ชีววิทยำ ปำกเปล่ำ
ภำษำไทย 

กำรผลิตสไลด์กึ่งถำวรเพื่อกำรศึกษำกำย
วิภำคพรรณไม้ในโรงเรียน 

 ทองแดง 

4 คณิตศำสตร์ ปำกเปล่ำ
ภำษำไทย 

กำรหำพื้นท่ีปิดล้อมด้วยกรำฟในช่วง [a, b] 
บนแกน X โดยใช้โปรแกรม Geometer’s 
Sketchpad 

ทองแดง 

5 ชีววิทยำ โปสเตอร์ กำรศึกษำและเตรียมอำหำรเล้ียงเช้ือรำ 
Aspergillus sp.จำกถั่วแระ 

ทอง 

6 เทคโนโลยี โปสเตอร์ ส่ือมัลติมีเดียเพื่อกำรศึกษำพรรณไม้ใน
โรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 

ทอง 

7 ฟิสิกส์ โปสเตอร์ Floral  foam จำกเปลือกมะพร้ำว เงิน 
8 คณิตศำสตร์ โปสเตอร์ กำรหำสูตรพื้นท่ีของรูปหลำยเหล่ียมด้ำนเท่ำ

มุมเท่ำท่ีแนบในวงกลมรัศมีใดๆ 
เงิน 

 
 
 
 
 
 

 


