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กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2563 – 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา 
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก) 
 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะ
และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก          
 

3. พฒันาการบรหิารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

 

พนัธกิจ 
Mission 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นองค์กรช้ันนำ  ก้าวล้ำสู่มาตรฐานสากล 

Kawilawittayalai School is the leading organization heading towards international standards  

1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ครูและบุคลากรมีทักษะและ
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
เพื่อใหผู้้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

วิสยัทศัน์ 

Vision   

เป้าประสงค์ 

Goals 

กลยุทธ์ 
Strategy 

1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วย
กระบวนการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

2. เร่งพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูในการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นพลโลกให้กับ
นักเรียน  
 

3. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
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คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด , ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2.  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
3.  การบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 
  เป้าหมาย 
  1. นักเรียนช้ัน ม.3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
  2. นักเรียนช้ัน ม.6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ สงูกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศต้ังแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
  3. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือ ได้รบัรางวัลเกี่ยวกบัด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปแบบต่างๆในงานทีจ่ัดโดยหน่วยงานภายนอก 
 4. นกัเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานการเขียนรายงาน เชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรอื สื่อออนไลน์วิชาการที่จัดทำโดยโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก 
 5.  นักเรียนช้ัน ม.1 - 3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบได้ มาตรฐานของ CEFR 
 6. นักเรียนช้ัน ม. 6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีโครงการคัดเลือกเข้า สอบวัดความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ 
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรอือื่น ๆ มีคะแนนผลการ
ทดสอบ เทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
 7. นักเรียนช้ัน ม.3 และม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มทีักษะการสือ่สาร ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ภาษาน้ัน ๆ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 8. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT , 
IoT, M2M ที่ได้เข้าร่วมหรอืแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงานทีจ่ัดโดย หน่วยงานภายนอก 
 9. นักเรียนช้ัน ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและ การอ่านภาษาไทยจากเครือ่งมอืกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ข้ึนไป 
 10. นักเรียนช้ัน ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ข้ึนไป 
 11. นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รบัการสุม่เข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบ ด้านการอ่าน ด้าน
คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่กว่าคะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนระดบัประเทศทีเ่ข้าร่วม โครงการ 
PISA ในปีเดียวกัน 
 12. นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รบัการสุม่เข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.4 และ ม. 2 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่กว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดบัประเทศที่เข้าร่วม 
โครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน 

1. ด้านผู้เรียน 
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 13. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานจาก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 
ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้รบัการประเมินจาก ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นผลงานทีม่ีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดง
ผลงาน ประจำปทีี่โรงเรียนจัดข้ึน 
 14. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานจาก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 
ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ ประกวด/แข่งขัน หรือได้รบัรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดบัต่างๆ 
 15. นักเรียนช้ัน ม.1-3 และ ม.4-6 มีผลงานทีจ่ัดทำข้ึนจาก ผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ที่
ได้รับการตพีิมพ์และ เผยแพรผ่่านสื่อดจิิตอลอย่างน้อย 2 แห่ง 
 16. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานทีเ่ป็น นวัตกรรมทางวิชาการหรอืวิชาชีพ ได้จากการออกแบบ 
ประดิษฐ์และ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 17. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการทำกจิกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสงัคม ที่ทำข้ึนด้วย ความริเริม่ของตนเอง ได้รับ
การประเมินในระดบัดีจากครู/ผูท้รงคุณวุฒิจาก การแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดข้ึน 
 18. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการทำกจิกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านสิง่แวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสงัคม ที่ทำข้ึนด้วย ความริเริม่ของตนเอง ที่ได้เข้า
ร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือไดร้ับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
 19. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกี่ยวกบั
กลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศอื่นที่นกัเรียนสนใจที่ได้เข้าร่วมหรือรบัคัดเลือกใหเ้ข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
หรือได้รบัรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
 
 
❖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นเลิศวิชาการ  
 1. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนน เฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ข้ึนไป 
สื่อสารได้อยา่งน้อย 2 ภาษา  
 2. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1–3 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรอืได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟงั/ พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  
 3. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1–3 ทีม่ีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการที่จัดท้าโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอก 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้เรียน 
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 4. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ทีเ่ข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ มาตรฐาน CEFR ที่
มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR  
 5. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มทีักษะการสื่อสารได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของภาษาน้ัน ๆ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ลำ้หนา้ทางความคิด  
 6.  ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1–3 ที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT,IoT, M2M ที่ได้
เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แขง่ขันหรือได้รับรางวัล จากงานทีจ่ัดโดย หน่วยงานภายนอก 
 7. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทยจาก เครื่องมือกลาง 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

8. ร้อยละของนักเรียนชั้นม.3ที่มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากเคร่ืองมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป  

9.  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเขา้สอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบด้านการอ่าน ด้าน
คณิตศาสตร์และดา้นวิทยาศาสตร์ เฉลีย่ไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลีย่ของนักเรียนระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปี
เดียวกัน 

10.  ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนการผลการ
สอบวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลีย่ไม่ตำ่กว่าคะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนระดบัประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปี
เดียวกัน 
ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค์  

11. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน ทัง้ด้าน
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวฒุิว่าเป็น ผลงานที่มีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจำปีที่
โรงเรียนจดัขึ้น  

12. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน ทัง้ด้าน
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีที่ไดเ้ข้าร่วมแสดง/ประกวด/แขง่ขัน หรือได้รับ รางวลัจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ 

13. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 ที่มีผลงานจัดทา้ขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจติอล อย่างน้อย 2 แหง่  

14. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 ที่เป็นนวตักรรมทางวชิาการหรือวิชาชีพได้จาก การออกแบบ ประดิษฐ ์และ
สร้างสรรค ์
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

15. ร้อยละของจ้านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับ การท้ากิจกรรมบำเพญ็
ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อม วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของ นักเรียนชั้น ม.1–3 ที่นักเรียนทำขึ้นด้วยความ
ริเร่ิมของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดจีากครู/ ผู้ทรงคุณวฒุิจากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจดัขึ้น  
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16. ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทีเ่ก่ียวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อม วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของ นักเรียนชั้น ม.1–3 ที่ได้ทำขึ้นด้วยความริเร่ิม
ของตนเอง ได้เขา้ร่วมหรือคดัเลือกร่วมแสดง/ประกวด/ แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก  

17. ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทีเ่ก่ียวกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน หรือ
ประเทศอ่ืนที่นักเรียนสนใจ ของนักเรียนชั้น ม.1–ม.3 ไดเ้ข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เขา้ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

❖ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป็นเลิศวิชาการ  

1. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงูกว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

สื่อสารได้อยา่งน้อย 2 ภาษา 
2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่ไดเ้ข้าร่วมให้แสดง หรือไดรั้บรางวัลเก่ียวกับด้านการ ฟงั/พดู/อ่าน/เขยีน

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
 3. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวชิาการที่จัดท้าโดย โรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก  

4. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีโครงการคดัเลือกเข้าสอบวดั ความสามารถ ดา้น
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆ มีคะแนนผล
การทดสอบเทยีบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  

5. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ทีเ่รียนภาษาต่างประเทศภาษาทีส่อง มีทักษะการสื่อสารได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษา
น้ันๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ลำ้หนา้ทางความคิด  

6. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–6 ที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT , IoT, M2M ที่ได้เขา้
ร่วมหรือแสดง/ประกวด/แขง่ขันและหรือได้รับรางวัล จากงานทีจ่ัด โดยหน่วยงานภายนอก 
ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค์  

7. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4-6 จากการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน ทัง้ด้านภาษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สขุศึกษาและพลศึกษา ศลิปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิวา่เป็นผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีจากงานแสดงผลงานประจำปีที่โรงเรียนจดัขึ้น  
 8. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4-6 จากการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง (Independent Study) ทุกด้านทัง้ด้านภาษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สขุศึกษาและพลศึกษา ศลิปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับตา่ง ๆ  
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9. ร้อยละของผลงาน ของนักเรียนชั้น ม .4-6 ที่จัดทำขึ้นจากผลงาน การศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพรผา่นสื่อดิจติอล อยา่งน้อย 2 แห่ง  

10. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4-6 ที่เป็นนวัตกรรมทางวชิาการหรือวิชาชีพได้จาก การออกแบบ ประดิษฐ์และ
สร้างสรรค ์
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

11. ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที ่เก่ียวกับการทำกิจกรรมบำเพญ็
ประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม วถิีชีวิต ศลิปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจและ สงัคม ของนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ที่นักเรียนทำขึ้นด้วย
ความริเร่ิมของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับ ดีจากครู/ ผู้ทรงคุณวฒุิจากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น  

12. ร้อยละของจ้านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เก่ียวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อม วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของ นักเรียน ชั้น ม.4 - 6 ซ่ึงได้ทำขึ้นด้วยความ
ริเร่ิมของตนเอง ได้เขา้ร่วม หรือคัดเลือก ร่วมแสดง / ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวลัจากหน่วยงานภายนอก  

13. ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทีเ่ก่ียวกับกลุ่ม ประเทศอาเซียนหรือประเทศ
อ่ืนที่นักเรียนสนใจ ของนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ได้เขา้ร่วมหรือรับคดัเลือก ใหเ้ข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล
จากหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
เป้าหมาย 

2.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 

1. โรงเรียนจัดหลกัสูตรทีส่่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพ ตามความต้องการของผ้เูรียน  
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ  
3. โรงเรียนพฒันาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)  
4. โรงเรียนพฒันาการใช้สือ่เทคโนโลยทีี่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษา ด้วยตนเองของ

นักเรียน  
5. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาการใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System)  
6. โรงเรียนใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมิน จากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า 

สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอน ผลการเรียนกบัสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่จดัหลักสตูรที่สง่เสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
2. ร้อยละของโรงเรียนที่จดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
3. ร้อยละของโรงเรียนที่พัฒนาการจดัการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ((Independent Study: IS) 
4. ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทัง้การจดักระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่จดัการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System) 

2. แนวทางการจัดการศึกษา 
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6. ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้ระบบการวดัและประเมินผลแบบมาตรฐานสากลโดยประเมินจากการสอบข้อเขยีน สอบปาก
เปล่า สอบสัมภาษณ์ และ สามารถเทยีบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทัง้ในและต่างประเทศ  

2.2 ด้านคุณภาพของครู  

1. ครผูู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/ อาชีพ และผ่านการประเมิน
ระดับชาติ  

2. ครสูามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสือ่สาร 
3. ครูใช้หนงัสือ ต้าราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเผยแพรผ่ลงานทั้งระบบ
ออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
5. ครสูามารถแลกเปลี่ยนเรียนร้ปูระสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 
6. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของครูทีผ่่านการประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ ระดับชาติ 
2. ร้อยละของครูทีส่ามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
3. ร้อยละของครูที่ใช้หนงัสอื ตำราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
4. ร้อยละของครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรยีนการสอนการวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน 
ทั้งระบบออนไลน ์(online) และออฟไลน ์(offline) 
5. ร้อยละของครสูามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดบัภาค/ชาติ/นานาชาติ 
6. ร้อยละของครูที่ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพฒันาผ้เูรียน  

2.3 ด้านการวิจัยและพัฒนา  

โรงเรียนดำเนินการจัดท้าวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาในภาพรวมของ โรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน และใช้ ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการบรหิารจัดการและการจัดการเรียน การ
สอน  

ตัวชี้วัด 

ร้อยละของโรงเรียนทีม่ีผลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
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3.1  ด้านคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
เป้าหมาย 

1. ผูบ้รหิารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน 
2. ผูบ้รหิารบรหิารจัดการด้วยเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) 
3. ผูบ้รหิารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มผีลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
4. ผูบ้รหิารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบรหิารจัดการ 
5. ผูบ้รหิารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
6. ผูบ้รหิารมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผูบ้รหิารโรงเรียนที่บริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
2. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนทีผ่่านเกณฑก์ารประเมินการบรหิารจัดการ 
3. ด้วยระบบคุณภาพแหง่ สพฐ. (OBECQA) และเกณฑร์างวัลคุณภาพ แห่งชาติ (TQA) 
4. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รบัรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
5. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
6. ร้อยละของผู้บริหารทีส่ามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
7. ร้อยละของผู้บริหารที่มปีระสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน 
8. เรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 

3.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 

1. โรงเรียนบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรบัรองมาตรฐาน คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

2. โรงเรียนมรีะบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. โรงเรียนน้าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอสิระและคล่องตวั 
5. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถ  
บรหิารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น 
6. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบรหิารจัดการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

3. ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
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ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโรงเรียนทีบ่รหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และ TQA 
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รบัรางวัลจากนวัตกรรม 
3. ร้อยละของโรงเรียนที่นำวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบรหิารจัดการของโรงเรียน 
4. ร้อยละของโรงเรียนที่มกีารบรหิารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว  
5. ร้อยละของโรงเรียนทีส่ามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบรหิารจัดการได้อย่างคลอ่งตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น 
6. ร้อยละของโรงเรียนที่มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบรหิารจัดการ 

3.3 ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานทีก่ำหนดทุกระดบัและมีอัตราครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 
คน  
2. โรงเรียนมจีำนวนนักเรียน 30-40 คน ต่อ ห้องเรียน 
3. ภาระงานสอนของครมูีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด  
4. โรงเรียนจัดให้มหีนังสือ ตำราเรียน สือ่เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ  
5. โรงเรียนมเีครอืข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสงู เช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน  
6. โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนกิสม์ัลติมเีดีย (Electronics Multi-Media Classroom) ห้องทดลอง 

ห้องปฏิบัติการและมอีุปกรณ์เทคโนโลยทีี่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนกัเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง  
7. โรงเรียนมหี้องสมุด แหลง่เรียนรู้ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มสีภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการใช้บรกิาร มสีื่อทีเ่พียงพอ เหมาะสม ทันสมัยมีกจิกรรมที่สง่เสรมิการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้า
อย่างหลากหลาย  

8. โรงเรียนดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรยีนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรงุ พ.ศ.2560) 
(เฉพาะมัธยมศึกษา)  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีขนาดช้ันเรียนเหมะสมตามมาตรฐานที่กำหนดทกุระดบั และอัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของโรงเรียนที่มจีำนวนนักเรียน 30 – 40 คน ต่อห้องเรียน 
3. ร้อยละของโรงเรียนที่ภาระงานสอนของครมูีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด 
4. ร้อยละของโรงเรียนทีจ่ัดให้มหีนังสือ ตำราเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ 
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มเีครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 
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6. ร้อยละของโรงเรียนที่มหี้องเรียนอีเล็กทรอนกิส์มลัติมเีดีย (ElectronicsMulti-Media Classroom) 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมอีุปกรณ์เทคโนโลยทีี่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนกัเรียนตามกลุ่มสาระอย่าง
พอเพียง 

7. ร้อยละของโรงเรียนที่มหี้องสมุด แหลง่เรียนร้ ูศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มสีภาพแวดล้อม/
บรรยากาศเอื้อตอ่การใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสม ทนัสมัย มีกจิกรรมที่สง่เสรมิการอ่านการเรียนรู้และการ
ค้นคว้าอย่าง หลากหลาย 

8. ร้อยละของโรงเรียนที่ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 
(ปรบัปรุง พ.ศ.2560) และผ่านเกณฑ์การประเมิน (เฉพาะมธัยมศึกษา) 
3.4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
เป้าหมาย 

1. โรงเรียนมสีถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดบัเดียวกันเปน็เครือข่าย ร่วมพฒันาทั้งในระดับท้องถ่ิน/ภาค/ชาติ/
นานาชาติ  

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากร ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพฒันา  
3. โรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  
4. นักเรียนและครูมเีครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบับุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มเีครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในระดับทอ้งถ่ิน/ภาค/ชาติ/ นานาชาติ 
2. ร้อยละของครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
3. ร้อยละของโรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ องค์กรอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลยั 
ปีการศึกษา 2563 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนท่ี 1 
บทนำ 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

ประวัติโรงเรียน  : 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งข้ึนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  16 มีนาคม 2521 เป็น

โรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านต้นขาม ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่
ทั้งหมด 67 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเดิม เป็นที่ดินของค่ายกาวิละ หรือจังหวัด ทหารบก
เชียงใหม่ นางสวาท รัตนวราผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองการมัธยมศึกษา กรม
สามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนดำเนินการเจรจา ขอที่ดินดังกล่าว จากพลตรีจวน  วรรณรัตน์ผู้บังคับ
การจังหวัดทหารบกเชียงใหม่  ในปีพ .ศ . 2518 ทางกระทรวงกลาโหม ก็ ได้  อนุญาตให้กรมสามัญ ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ยืมที่ดินนี้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่และปีพ.ศ.2519 กรมสามัญ
ศึกษาได้กำหนดแผนผังของโรงเรียน  เสนอกรมธนารักษ์   

สำหรับช่ือของโรงเรียน ได้ตั้งตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ คือพระเจ้ากาวิละจึงได้ช่ือว่า  
“โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย”   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 เปิด
สอนช้ัน ม.ศ.1 จำนวน4 ห้องเรียน โดยทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ และช้ัน ม.1 จำนวน 4 ห้องเรียน ทำ
การสอนอยู่ที่วัดท่าสะต๋อย มีครูทำการสอน 18 คน ภารโรง 2 คน ปัจจุบันโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดกลางตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา โรงเรียนได้มีการพัฒนาเยาวชนไปสู่สังคม ที่มีคุณภาพและเพื่อให้เป็น สถาบันการศึกษาหลักของจังหวัด
เชียงใหม่สมดังเจตนารมณ์ ที่ได้ตั้งไว้นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นต้นมา 

ภารกิจของโรงเรียน : 
       จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน : 
  1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1)   ช่ือ  สถานศึกษา  โรงเรียน กาวิละวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 451 ถนน  มหิดล ตำบล  ท่าศาลา  
อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์  (053) 244628  (053) 247724   
โทรสาร (053) 246166  e-mail kawila.chiangmai@gmail.com website  http://www.kwc.ac.th 
 1.2)  สังกัด สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขตที ่34     
 1.3)  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  
 1.4)  เขตพื้นที่บรกิารการศึกษา   
  ในเขตอำเภอเมอืง  ในตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองป่าครั่ง  ตำบลท่าศาลา  ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด
คือ บริเวณสะพานแม่คาว  ถนนเชียงใหม่- ดอยสะเก็ด ฟากทิศใต้ ถึงสี่แยกศาลเดก็ เลี้ยวขวาไปตามถนนสาย
เชียงใหม่ – ลำปาง ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปงิฝัง่ตะวันออก ครอบคลุมบรเิวณตำบลวัดเกตุตำบลหนองป่าครัง่  ผ่าน

mailto:kawila.chiangmai@gmail.com
http://www.kwc.ac.th/
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สะพานนครพิงค์ สะพานนวรฐัครอบคลุมตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดดเฉพาะด้านฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ำปิง 

ในเขตอำเภอสันกำแพง  ในตำบลสันกลาง หมู ่1 – 7      
ในเขตอำเภอสันทราย  ในตำบลสันทรายน้อย    ตำบลสันพระเนตร   ตำบลสันนาเม็ง  

     1.5)   แผนช้ันเรียนเต็มรูป      
             ห้องเรียน : ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6   =   5   :   6  :   6   :  7   :  7  : 7  
             นักเรียน  : ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6   =  200 : 240 : 240 : 280 : 280 : 280 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 2.1) ช่ือ-สกลุผู้บริหาร   นายมงคล กาเหว่า วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำรง
ตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันที่  11 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
 2.2)   ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รบัแต่งตั้ง) 3  คน 
      2.3)   ข้อมลูบุคลากรครูปีการศึกษา 2563     
    ตารางท่ี 1.1 ข้อมูลบคุลากรครูปีการศึกษา  2563 

 
ประเภท 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาย ุ
เฉลี่ย 

ประสบ
การณ ์
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตร ี
สูงกว่า 
ป.ตร ี

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 45 22 
รองผู้อำนวยการ 1 2 - - 3 47.33 23.33 
ครูประจำการ 15 46 - 35 26 55 30 
ครูช่วยราชการ - 1 - 1 - 33 8 
ครูลาศึกษาต่อ - - - - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 3 5 - 8 - 37.75 10.11 
นักการ / ภารโรง 3 - 3 - - 52.33 27 
งานสนับสนุน - 1 - - - 56 28 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน - 3 - 2 1 36.7 9.33 

รวม 27 58 5 49 31   
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2.4)  ข้อมูลนกัเรียนและห้องเรียนย้อนหลัง 2553 – 2563  
ตารางท่ี 1.2 ข้อมลูนักเรียนและห้องเรียนย้อนหลัง 2553 – 2563 

ปีการ 
ศึกษา 

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

2553 8 8 7 10 10 10 53 263 289 265 388 353 318 1,876 
2554 8 8 8 10 10 10 54 222 254 276 398 355 327 1,831 
2555 5 8 8 10 10 10 41 137 216 240 357 372 330 1,652 
2556 6 6 8 10 11 11 52 185 151 264 271 346 384 1,601 
2557 7 6 5 7 10 10 45 203 195 219 212 297 398 1,524 
2558 6 7 6 6 7 10 42 185 213 229 176 210 341 1,354 
2559 6 6 7 7 7 8 41 178 183 231 184 174 250 1,200 
2560 6 6 6 7 7 7 39 197 189 232 187 184 169 1,158 
2561 6 6 6 7 7 7 39 191 196 213 185 181 199 1,165 
2562 6 6 6 7 7 7 39 194 202 185 178 192 165 1,116 
2563 6 6 6 8 7 7 39 167 190 188 204 165 154 1,068 

 
อาคารเรยีน อาคารประกอบที่มีอยู่ปัจจุบัน : 
        1.    อาคารเรียน 3  หลัง   รวม  66  ห้อง 
 -    แบบ    318ค  สร้างปี  พ.ศ.  2522  จำนวน     18   ห้อง 
 -    แบบ    324ค  สร้างปี  พ.ศ.  2524  จำนวน     24   ห้อง 
 -    แบบ    324ค  สร้างปี  พ.ศ.  2527  จำนวน     24    ห้อง 
       2.    อาคารฝึกงาน  3  หลัง รวม  8  หน่วย 
 -    แบบ    100/27 (โรงยิม) สร้างปี  พ.ศ.  2524 จำนวน    1    หลัง 
 -    แบบ    ฝ 102  สร้างปี  พ.ศ.  2525 จำนวน    1    หน่วย 
 -    แบบ    102/27  สร้างปี  พ.ศ.  2529 จำนวน    2    หน่วย 
 -    แบบ    102/27  สร้างปี  พ.ศ.  2530 จำนวน    2    หน่วย 
 -    แบบ    102/27  สร้างปี  พ.ศ.  2534 จำนวน    2    หน่วย 
      3.    อาคารหอประชุมโรงอาหาร  1  หลงั         สร้างปี  พ.ศ. 2542 แบบ 101 ล./27 พิเศษ 
      4.    สระว่ายน้ำ  1  หลงั               สร้างปี  พ.ศ. 2535 
      5.    บ้านพักครู 4 หลัง              4      หน่วย 
      6.    บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 1 หลัง   6      หน่วย พ.ศ.2539 
      7.    ห้องน้ำ-หอ้งส้วม                                8      หลงั (50 ห้อง)       
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      8.    สนามกีฬา 6 สนาม ได้แก่ สนามฟุตบอล, สนามฟุตซอล, สนามวอลเล่ย์บอล, สนามตระก้อ, สนามเปตอง
,สนามบาสเกตบอล 
 9.    ห้องประกอบการเรียนการสอน 
       -  ห้องทดลองวิทยาศาสตร ์  6 ห้อง   
       -  ห้องคอมพิวเตอร ์             3 ห้อง   
       -  ห้องดนตร-ีนาฏศิลป ์             2 ห้อง   
       -  ห้องกจิกรรมอื่น ๆ  3 ห้อง (ห้องเรียนสีเขียว, ห้องคหกรรม, ห้องสภานักเรียน) 
       -  ห้องพยาบาล   1 ห้อง  
       -  ห้องสมุด              1        ห้อง   
       -  ห้องปฏิบัตกิารคณิตศาสตร ์ 2 ห้อง 
       -  ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ  4 ห้อง 
       -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง   
       -  ห้องศูนย์ภาษาไทย    1 ห้อง  
       -  ห้องศูนย์สงัคมศึกษา   2 ห้อง  
 10.  สื่อ  อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก 
         จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  ทั้งหมด   201   เครื่อง  เช่ือมต่อระบบ internet ทุกเครื่อง 
     - ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จำนวน   120   เครื่อง 
     - ใช้ในงานบริหาร  จำนวน     71    เครื่อง 
  จำนวนเครื่องเล่น  วิดีโอ/ซีดี       1 เครื่อง 
  จำนวนเครื่องโทรสาร        1 เครื่อง 
  จำนวนโทรทัศน์      18 เครื่อง 
 11.   ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู ้
  จำนวนหนังสือในหอ้งสมุด                       18,323   เล่ม 
  มีแหลง่ข้อมลูทีส่ืบค้นทาง internet ได ้          9  เครื่อง 
  หนังสือในห้องสมุดสบืค้นด้วยระบบ E-Library    6,133   เล่ม 
     การเข้าร่วมโครงการตา่ง ๆ 
 -    โรงเรียนมาตรฐานสากล 
      -    สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -    โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมอันเนื่องจากพระราชดำรสิมเดจ็ 
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     -    โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. (Enrichment Science Classroom)  
      -    คนดีศรีเชียงใหม ่
      -    โครงการโรงเรียนแกนนำ 46 ICT โรงเรียนในฝัน 

https://sites.google.com/site/enrichmentscienceclassroom/
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      -    โครงการห้องเรียนสเีขียว 
      -    โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ 

  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถาน-ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน 
ชุมชน ท้องถ่ิน มีการจัดสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ป ี 2555 เปิดการสอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้า 
(IS 1) การสื่อสารและการนำเสนอ (IS 2) และการบริการสังคม (IS 3) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 หลักสูตร
ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและระเบียบการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดห้องเรียนพเิศษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความ 
สนใจประกอบด้วย 

- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
- ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ห้องเรียนเตรียมทหาร/ตำรวจ 
- ห้องเรียนมาตรฐาน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดแผนการเรียน 
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
- แผนวิทย์ – คณิต (เน้นวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
- แผนวิทย์ – คณิต (เน้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี) 
- แผนศิลป์ – คำนวณ (เน้นบรหิารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์) 
- แผนศิลป์ – ไทย – สังคม (เน้นภาษาศาสตร์ นิติศาสตร์ รฐัศาสตร์) 
- ห้องเรียนพิเศษจีน 
- ห้องเรียนพิเศษญีปุ่่น 
- ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนข้างต้น โรงเรียนได้สำรวจความต้องการและความคิดเห็นจาก 

นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน โดยมีการบริหารจดัการหลักสูตร ผ่านคณะกรรมการงานพัฒนาหลกัสูตร 
คณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความยืดหยุ่นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผู้เรียน ทำให้
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทีได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
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รูปของพระเจ้ากาวิละ ประทบัยืนบนแท่นภายในเรือนแก้ว 

 
 
 
 
 
 

   
 พวงแสด ซึ่งมีดอกสีแสด 

 
 
         
  
     มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม                โรงเรียนผู้นำด้านสิง่แวดล้อม 
 
  
 
 
ปญญา โลกสุมิ ปุขโชโต    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก          ลูกกาวิละ รักศักด์ิศรี สามัคคี เสียสละ 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

ปรัชญาของสถานศึกษา 

 
คติพจน ์

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรยีน 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
 
 
  

  

นายธนวัฒน์  ยอดใจ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐานโรงเรยีนกาวิละวิทยาลัย 

นายมงคล  กาเหว่า 
คณะกรรมการและเลขานุการ 

นางนงนชุ  เครือศรี 
คณะกรรมการ 

นางบุญทิวา  ธรรมโม 
คณะกรรมการ 

นางวิไลพร  พุทธิศรี 
คณะกรรมการ 

นายณรงค์  วิบูลย์มา 
คณะกรรมการ 

พ.ต.อ.สายัณห์  จนัทร์แจ่มกระจ่าง 
คณะกรรมการ 

พระครูสิริปริยัติยาภิรัต ผศ. 
คณะกรรมการ 

พ.อ.วีรสิฎฐ  จันแดง 
คณะกรรมการ 

นายปรีชา  วรกุล 
คณะกรรมการ 

นายสมคิด  เสิศเกียรติดำรง 
คณะกรรมการ 

นายนิยม  กัณสุทธิ ์
คณะกรรมการ 

นายพิทักษ์  พรรณา 
คณะกรรมการ 

นายถนัด  บุญชัย 
คณะกรรมการ 

นางสาววราภรณ์  สมบุญ 
คณะกรรมการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลยั 

ปี  2563 - 2566 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
การศึกษาสถานภาพ  
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การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนกาวลิะวทิยาลยั 

 
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาน้ันจำเป็นอย่างยิ่ง  

ที่จะต้องวิเคราะห์ภารกจิ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของ
สถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการพฒันาใหส้อดคล้องเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคำนึงถึงบรบิททีส่ำคัญทีส่่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  1.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  มาตรฐานการศึกษาชาติ 
  3.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  4.  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
  5.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 

  6.  ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
  7.  จุดเน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

8.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเปา้หมาย 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน ดี 

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดี 
     2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
     และแก้ปัญหา 

ดี 

     3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
     5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน ดีเลิศ 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
      2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
      3) การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

    2.1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
    2.2. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
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เกณฑ์การตัดสินคณุภาพมาตรฐานมี 5 ระดับ 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับกำลังพัฒนา น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 –  59.99 
ระดับด ี ร้อยละ 60.00 –  69.99 

ระดับดเีลิศ ร้อยละ 70.00 –  79.99 

ระดับยอดเยี่ยม        ร้อยละ 80.00  ข้ึนไป 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กาหนดกรอบและแนวทางการพฒันาใหห้น่วยงานของ
รัฐทุกภาคส่วนต้องทาตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง" หรือตาม    คติพจน์ "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" โดยมรีะยะเวลา
บังคับใช้ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2580 แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
(1) การรกัษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพฒันาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ่ความมั่นคง     ของชาติ  
(4) การบรูณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพฒันากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหปุัญญาของมนุษย์ทีห่ลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสงัคมและพฒันาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(3) การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกจิสเีขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมทีเ่ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นทีเ่มือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมอืงที่ 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลงังาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดบักระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว 

โปรง่ใส 
(2) ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียทุธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการ พัฒนาในทกุระดบั 

ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่
(3) ภาครัฐมีขนาดเลก็ลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนมี     ส่วนร่วม ในการ

พัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มจีิตสำนึก มีความสามารถสงู มุ่งมั่น และ

เป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
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(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาต ิ
แนวทางการดำเนินงาน 

1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักชาติ 
4. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความมั่นคง 
5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบชายแดน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การพัฒนาทกัษะกำลังคนให้มโีอกาส  มีงานทำตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3. การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
4. การจัดการศึกษาเพื่อความเช่ียวชาญเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
5. การส่งเสริมการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 
6. การประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. การวัดและประเมินผล 
4. การผลิตและพฒันาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
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5. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมอืง 
6. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้ความรูส้ำหรับคนทกุช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสรา้งโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การบรหิารจัดการสถานศึกษาเพื่อโอกาสและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
2. การจัดการศึกษาสำหรบักลุม่ที่มีความต้องการพิเศษ 
3. โครงการด้านการศึกษาทีเ่กี่ยวข้องกบัพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
4. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พเิศษและเพื่อคุณภาพชีวิต 
5. การขับเคลื่อนแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
6. การสนบัสนุนทุนและอปุกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและ 
   สภาพแวดล้อมและการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิง่แวดล้อม 
2. การบรหิารจัดการขยะพลงังานและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. การปรบัปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องการบริหารการศึกษาและสง่เสรมิ สนับสนุน 
    ให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา มีความคล่องตัว 
3. การปรบัโครงสร้างการบรหิารราชการส่วนกลางและภูมิภาค 

 
 
 
 

 

    สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สงัคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
 

 
1. จัดการศึกษาเพือ่เสรมิสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นโยบายส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ปีงบประมาณ 2563 

 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
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2. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะตามหลกัสูตรและคุณลกัษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผู้้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพื่อพฒันามุง่สู่ Thailand 4.0 
 

 
 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอ้ง และเป็นพลเมืองด ี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สจุริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพเิศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมสีมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึง่พา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสูส่ากล 
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พกิาร) กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุม่ที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามสีมดุลในการ
บรหิารจัดการเชิงบรูณาการ มีการกำกบั ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าหมาย 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยยึด

หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี ้

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันท่ี  6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
แต่ละมาตรฐานมรีายละเอียด  ดังนี ้
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
 3.1  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพฒันาผูเ้รียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

ภายในปี 2565 พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
 

1. สง่เสรมิการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 
2. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้มีทกัษะตามหลักสูตรและทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5. สง่เสรมิและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. พัฒนาการบรหิารการจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและหลกัธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
 



~ 33 ~ 

 

                                                                                 
 
     แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาโรงเรยีนกาวลิะวทิยาลยั  ปี  2563 - 2566             

 

 
 

 
1. ผูเ้รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข มทีัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มหีลกัคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมอืงดีของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พงึประสงค์ มีจิตสาธารณะ รบัผิดชอบตอ่สงัคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สจุริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบออ้มอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเ้รียนที่มีความสามารถพเิศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่นๆ ได้รับการ
พัฒนา อย่างเตม็ตามศักยภาพ  

3. ผูเ้รียนเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มสีมรรถนะ ตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 มสีุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผูเ้รียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พกิาร) กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทรุกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการเชิง           
บูรณาการ มกีารกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผู้เรียนและของชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา  
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 

 



~ 34 ~ 

 

                                                                                 
 
     แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาโรงเรยีนกาวลิะวทิยาลยั  ปี  2563 - 2566             

 

 
 
 

 
จุดเน้นที่ 1  คุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 
จุดเน้นที่ 2  นักเรียนมีสมรรถนะ มีความสามารถและมีทักษะอย่างหลากหลาย 
จุดเน้นที่ 3  นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 
จุดเน้นที่ 4  นักเรียนที่มีความต้องการพเิศษได้รับการสง่เสรมิและพัฒนา 
จุดเน้นที่ 5  นักเรียนมีทักษะอาชีพ 
จุดเน้นที่ 6  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ 
                     สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ 7  การเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
จุดเน้นที่ 8  การพัฒนาการเรียนการสอนสูป่ระชาคมอาเซียน 
จุดเน้นที่ 9  ศาสตร์พระราชา กับการพฒันาที่ยั่งยืน 
จุดเน้นที่ 10  การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
จุดเน้นที่ 11  ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเน้นที่ 12  เอกลักษณ์ของโรงเรียน : 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
จุดเน้นที่ 13  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 
จุดเน้นที่ 14  ระบบการบรหิารงบประมาณ  
จุดเน้นที่ 15  ระบบเทคโนโลยเีพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรยีนการสอน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 จุดเน้น การพฒันาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ปีงบประมาณ 2563 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
    
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ปรากฏว่ามี  “อุปสรรค”  มากว่า  “โอกาส”  โดยสรุป  ดังนี ้
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) 
1. ชุมชนให้การยอมรับ เช่ือถือ ศรัทธาและให้ความ
ร่วมมือในการสนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลใหผู้้เรียนมีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
3. ท้องถ่ินและชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนรุักษ์
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Social – cultural) 
1. รายได้ผู้ปกครองส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
2. สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่
แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใสลู่กอย่างใกล้ชิดทำ
ให้ลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาและพฒันาผู้เรียน 
3. ผู้ปกครองมทีางเลือกสถานศึกษาในการศึกษาต่อ 
4. การคุมกำเนิด สง่ผลใหป้ระชากรวัยเรียนลดลง 

ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
1. ความเจริญทางเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับหลกัสูตรให้
สอดคล้องกบัความต้องการบริโภคของนักเรียน ทำให้
การจัดการเรียนรู้มีรปูแบบทีห่ลากหลายและทันสมัย 
นักเรียนสมารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ได ้
2. ความเจริญของเทคโนโลยสี่งเสริมให้ผูเ้รียนสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างบุคคล องค์กร และ
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและนอกประเทศ 
 

ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแตข่าด
มาตรการที่เด็ดขาดในการควบคุมสง่ผลต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน  
 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
1. หน่วยงานภายนอกเปิดโอกาสให้นักเรียนหา

รายได้ระหว่างเรียนและให้การสนับสนุน

ทุนการศึกษา แก่นักเรียนอย่างตอ่เนื่อง 

 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic )  
1. ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทำใหผู้้ปกครองมรีายได้
น้อยและว่างงาน จงึไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาบุตร  
2. ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ 
3. ภาระหนี้สินของผูป้กครอง เช่น ธกส. กองทุนหมู่บ้าน 
การกู้เงินนอกระบบ การผ่อนชำระ 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Law & Policy)   
1. รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาและมีนโยบายที่ช่วยเหลือทางด้าน
การศึกษาสง่ผลใหทุ้กคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Law & Policy)   
1. สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทำให้
นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องและไมเ่อื้อต่อ
การเรียนการสอนในสภาพปจัจบุันสง่ผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. รัฐบาลใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาไม่เพียงพอ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ปรากฏว่ามี  “จุดแข็ง”  มากกว่า  “จุดอ่อน”  โดยสรปุดังนี ้
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ด้านโครงสรา้งและนโยบาย (S1) 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายการทำงานที่ชัดเจน
ปฏิบัติได้จรงิ 
2. โรงเรียนมีนโยบายสง่เสรมิ พัฒนา บุคลากรและนักเรียน
ให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดบัดีมาก 

ด้านโครงสรา้งและนโยบาย (S1) 
1. บุคลากรขาดความทุ่มเท เสียสละในการทำงาน 

ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 
1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม รม่รื่น เอือ้แก่การ

เรียนรู ้

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

เสริมทางด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 
1. แหล่งการเรียนรู้บางแห่งภายในโรงเรียนขาดความพร้อม

ในการใหบ้ริการ สง่ผลต่อกระบวนการเรียนการสอน 

กระบวนคิดวิเคราะหเ์พื่อสร้างนวัตกรรมทางการเรียน

ของนักเรียน 

2. นักเรียนบางส่วนมีวินัยในตนเองนอ้ยขาดความรับผิดชอบ 

ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การจบของนกัเรียนไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

ด้านครูและบุคลากร  (M1)  
1. โรงเรียนมบีุคลากรที่มีความรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 

ด้านครูและบุคลากร (M1) 
1. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนมากส่งผล

กระทบต่อการจัดการเรียนรู้ และประสิทธิภาพของงาน

ลดลง 

2. ครูจำนวนน้อยที่นำเทคโนโลยี  อปุกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ใน

การเรียนการสอน 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)    
1. โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุดในการบรหิารจัดการและพฒันา

การศึกษาสามารถติดตามตรวจสอบได้ 

2. การใช้งบประมาณโรงเรียนโปร่งใส สามารถติดตาม

ตรวจสอบได ้

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)  
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรมไม่

เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 

2. ระบบการเบกิจ่ายเงินไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนทำ

ให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ 



~ 38 ~ 

 

                                                                                 
 
     แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาโรงเรยีนกาวลิะวทิยาลยั  ปี  2563 - 2566             

 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)      
1. โรงเรียนมอีาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

เพียงพอ 

2. มีการพฒันาปรับปรงุอาคาร สถานทีบ่รเิวณภายนอก

อย่างสม่ำเสมอ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)      
1. โรงเรียนขาดการตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

ทำให้การใช้วัสดุ อุปกรณ์บางอย่างไม่คุ้มค่า 

2. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 

ด้านการจัดการ  ( M4)     
1. โรงเรียนมหีลกัการบรหิารจัดการโดยใช้หลกั
ประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดกจิกรรม 
2. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน การ
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์การ
ในท้องถ่ิน อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับความร่วมมือในด้าน
ต่าง ๆ เป็นจุดแข็ง 
3. บุคลากรให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของโรงเรียน 

ด้านการจัดการ  ( M4) 
1. มาตรการ การกำกับ ติดตามการทำงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่เข้มงวด และไม่ต่อเนือ่ง 
2. ระบบสารสนเทศมหีลายระบบแต่ไม่เช่ือมโยงกันทำให้เกดิ
ภาระงานซ้ำซอ้น และไม่เป็นปจัจุบัน  
3.ผู้รบัผิดชอบงานบุคลากรของโรงเรียนไม่ชัดเจนสง่ผลต่อ
การสง่เสรมิ สนับสนุนให้ครูจัดทำวิทยฐานะเพือ่พัฒนาตนเอง
เป็นไปไม่ต่อเนื่อง 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากการพิจารณากราฟ ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ 
สำรวจโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนทีม่ีผลต่อการดำเนินการ (SWOT) แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีสภาพ ปจัจบุัน
เป็นอย่างไร ซึ่งพจิารณาจากพื้นที่วงรี วงใน (สีแดง) คือพื้นทีท่ี่โรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญในการกำหนด 
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นั้นอยูใ่นตำแหน่งวัวแมลู่กอ่อน (CASH 
COWS) หมายถึง มีสภาพแวดล้อมภายในที่เข้มแข็ง แต่ขาดการสนบัสนุนในการดำเนินงาน สรุปเป็นทิศทางได้ว่า
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ควรกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพฒันาสรรถนะภายในองค์กรเพื่อรอโอกาส
ที่เหมาะสมในการดำเนินงานต่อไป 
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การสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโดยภาพรวม 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัย 
สรุปคา่น้ำหนัก

คะแนน 
ปัจจัย 

สรุปคา่น้ำหนัก
คะแนน 

1. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) -0.03 1. ด้านบุคลากร  (M1) 0.12 

2. ด้านสงัคม-วัฒนธรรม (S) -0.05 2. ด้านผลผลิตและการบรกิาร (S2) 0.06 

3. ด้านเศรษฐกิจ  (E) -0.23 3. ด้านการบรหิารจัดการ (M4) 0.01 

4. ด้านเทคโนโลยี (T) -0.31 4. ด้านประสทิธิทางการเงิน  (M2) -0.01 

   5. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) -0.02 

   6. ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (M3) -0.05 

สรปุปจัจัยภายนอก 3.69 -4.32 สรปุปจัจัยภายใน 3.94 -3.83 

เฉลี่ยปจัจัยภายนอก -0.63 เฉลี่ยปจัจัยภายใน 0.11 
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ตารางการสรปุผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโดยภาพรวม 
 

ตาราง  1  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ประเด็นตัวชี้วัด 

น้ำหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห์ 

โอกาส อุปสรรค 
โอกาส อุปสรรค คะแนนเต็ม  

1  1-5  1-5 

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.20 3.81 -4.07 0.76 -0.81 -0.05 

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.35 3.70 -4.58 1.30 -1.60 -0.31 

3.  ด้านเศรษฐกจิ  ( Economic = E ) 0.30 3.47 -4.26 1.04 -1.28 -0.23 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.15 3.95 -4.17 0.59 -0.63 -0.03 

ค่าเฉลีย่คะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  

3.69 -4.32 -0.63 0.39 -0.44 -0.05 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยั
สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

4.01  -3.80 0.96 -0.95 0.01 

ค่าเฉลีย่คะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 3.94 -3.83 0.11 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 3.88  
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลยั 

 
 
ตาราง  2  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)   

ประเด็นตัวชี้วัด 

น้ำหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง  
( + ) 

จุดอ่อน  
( - ) จุดแข็ง 

 ( + ) 
จุดอ่อน 
 ( - ) คะแนน

เต็ม  1 
 1-5  1-5 

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure =S1 ) 

0.10 3.92 -4.10 0.39 -0.41 -0.02 

2.   ด้านผลผลิตและการบริการ  
(Service and Products  = S2 ) 

0.18 3.99 -3.68 0.72 -0.66 0.06 

3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.25 4.29 -3.83 1.07 -0.96 0.12 

4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  
(Money = M2) 

0.11 3.63 -3.71 0.40 -0.41 -0.01 

5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ ( 
Materials = M3 ) 

0.11 3.58 -4.03 0.39 -0.44 -0.05 

6.  ด้านการบริหารจัดการ  
( Mannagement  = M4 ) 

0.25 3.85 -3.80 0.96 -0.95 0.01 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
(2S4M) 

3.94 -3.83 
0.11 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 3.88 
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ปี  2563 - 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนท่ี 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
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 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนกาวลิะวิทยาลัย 
 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะหส์ภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยผูบ้รหิาร 
ครู นักเรียน ผูป้กครองและชุมชนต่างมสี่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2563 -2566 สรุปเป็นทิศทางการดำเนินการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนดงันี ้

 
 
 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นองค์กรชัน้นำ  กา้วล้ำสู่มาตรฐานสากล 
Kawilawittayalai School is the leading organization heading towards international standards 
 
 
 

1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงาน 
สร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก) 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก          
3. พัฒนาการบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
1. To enhance students to become global citizens ( smart, communication, thinker, 
innovator and global citizenship ) 

2. To enhance teachers and staffs’ to empower the students for global citizenship 
3. To enhance school management with quality system 

 
 

1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก     
2. ครูและบุคลากรมีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

   1. The students become global citizen 
2. The teachers and staffs can be able to empower the students for global  citizenship 

          3.  The school run by quality system 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (Vision) 
 

พันธกิจโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (Mission)  

เป้าประสงค์ (Goals)  
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มารยาทด ี   มีวินัย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
well-mannered       disciplined      care for the environment   

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มุง่เน้นการบรหิารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อพฒันานักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน ใหเ้ป็นผู้มีมารยาทดี มีวินัย  มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข พัฒนา
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม  ให้มีคุณภาพดี  อนุรักษ์พลงังานสิ่งแวดล้อม  และสามารถใหบ้ริการชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 

โรงเรียนผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  
           Leader school of environment 

 
 

 

 เป็นคนดี  มีมารยาท สุภาพอ่อนน้อม  เป็นผู้นำและผู้ตามทีด่ี  มีทักษะชีวิต กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ เป็นผู้นำด้านกจิกรรม  รักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

 เป็นผู้นำ มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูเ้ฉพาะด้าน  ศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน  พัฒนาตนเอง เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู ทุ่มเทต่อการสอน รัก ดูแล และเมตตานักเรียนเรียนอย่างทั่วถึง 
 

 มีภาวะผู้นำ คิดแล้วทำอย่างมีเป้าหมายชัดเจน บนกรอบเวลาที่วางแผนไว้ ตัดสินใจเด็ดขาด ฉับไว    
บรหิารงานแบบมีส่วนร่วม  
 

 
 เป็นองค์กรช้ันนำด้านการเรียนรู้ มสีภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการจัดการศึกษา เป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจาก
นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  (Identity)  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness) 
รื 

ภาพความสำเร็จโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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1. มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ 
พฤติกรรมบง่ช้ี 

1.1 แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และทำหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ 
1.2 ปฏิบัติตนตามหลกัคำสอนในหลกัศาสนาที่ตนนับถือ 

  1.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผูม้ีพระคุณ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 พฤติกรรมบ่งช้ี 
  2.1 มีความซื่อสัตย์สจุริตต่อตนเองและผู้อื่น 
  2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น 

2.3 มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รบัมอบหมาย 
3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีท้ังในสถาบันของตน และสถาบันในเครือฯ  
พฤติกรรมบง่ช้ี 
  3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน  เช่น การแต่งกาย การเดินแถวเข้าโรงเรียน ห้องเรียน ซื้อ
อาหาร การเดินข้ึนลงบันไดชิดขวา 
  3.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ 
  3.3 มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อน พี่ และน้องในโรงเรียนของตนเองและ
โรงเรียนในเครือฯ 
4. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรปุความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมี
การคิดแบบองค์รวม 
พฤติกรรมบง่ช้ี 
  4.1 มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ รกัการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเองในการทำงาน 
  4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  4.3 สามารถจำแนกประเภทข้อมลู เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 
5. อยู่อย่างพอเพียง  
พฤติกรรมบง่ช้ี 
  5.1 สมถะ พอเพียง รู้จกัประมาณตน 
  5.2 ไม่แสวงหาอำนาจ ช่ือเสียง เกียรติยศ และไมลุ่่มหลงกับสิ่งมัวเมา อบายมุขต่าง ๆ 
  5.3 มีจิตใจทีง่ดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
พฤติกรรมบง่ช้ี 
  6.1 มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการทำงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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  6.2 รับผิดชอบตอ่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
  6.3 ยอมรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
7. รักความเปน็ไทย 
พฤติกรรมบง่ช้ี 
  7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ 
  7.2 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมสี่วนร่วมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม เช่น ช่วยลดขยะ รักษาความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน  
  7.3 รักษ์ ภูมิใจ และสบืสานการอนรุักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
เช่น มารยาทการไหว้ การยิ้ม 
8. มีจิตสาธารณะ  เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน  
พฤติกรรมบง่ช้ี 
  8.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
  8.2 เคารพและรับฟงัคำแนะนำสัง่สอนของพ่อแม่และครู 

8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ป ี2563 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
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 กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 จากวิสัยทัศนท์ี่ว่า “โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นองค์กรช้ันนำ  ก้าวล้ำสู่มาตรฐานสากล ” โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย จึงได้กำหนดประเด็นกลยุทธ์หลักระดบัองค์กร  จำนวน 3 ประเด็น กลยุทธ์ระดับแผนงาน 6 ประเด็นตาม
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาที่มปีระสทิธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 2 เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพล 

โลกใหก้ับนกัเรียน  
 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 1.พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.พัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลเพือ่ใหผู้้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 4.พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรสิมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
 5.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 6.พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ : 
กลยุทธ์หลักท่ี  1  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
กิจกรรมสนบัสนุน  
      1. พัฒนานกัเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

2. พัฒนานกัเรียนด้านสุขนสิัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ี 
3. พัฒนานกัเรียนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 4. พัฒนานกัเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 2  พัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมสนบัสนุน  
 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล 

2.พัฒนาหลักสูตรที่สง่เสรมิความเป็นเลิศตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของนกัเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
3.ใช้ระบบวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
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4.พัฒนาหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหลง่เรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สู ่
สากล 

 5.ปรบัปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อใหเ้อื้อต่อการพฒันาการเรียนการสอนสูส่ากล 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลเพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กิจกรรมสนบัสนุน  
  1. พัฒนาการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ผลการประเมินระดับชาติ (O-Net) ให้อยู่ในระดับดี  
          3. พัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาในระดับ 

สากล 
 4. จัดการเรียนรู้ กจิกรรม โครงงานเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 4 พัฒนางานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
กิจกรรมสนบัสนุน 
 1. จัดการศึกษาแบบบรูณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2. จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนงานสวนพฤกษศาสตร์   
กลยุทธ์หลักท่ี  2 เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูข้องครูในการเสรมิสรา้งศักยภาพความเป็นพลโลกให้กับ
นักเรียน  
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 5 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
กิจกรรมสนบัสนุน 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ  
2. สนบัสนุนการทำวิจัยในช้ันเรียนหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
3. สนบัสนุนการใช้หนงัสือ สื่อ ตำรา เอกสาร เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาทักษะการใช้สื่อ ICT และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้

 5. สง่เสรมิและสนับสนุนครสูร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกองค์กร 

กลยุทธ์หลักท่ี  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพ 

กิจกรรมสนบัสนุน 

  5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถา 

 1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นองค์กรช้ันนำ 
 2. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหโ้รงเรียนมีปจัจัยพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. พัฒนาเครือข่ายเพื่อความเป็นเลิศทางการจัดการศึกษา 

  4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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     แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   
ปี  2563 - 2566             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5 
แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

1.  การบริหารแผน 

               โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยใช้หลักบรหิารตามแบบ “KAWILA WIT MODEL” ในการบรหิารแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมอีงค์ประกอบทีส่ำคัญ ดงันี้  
                K = Knowledge & Kind behavior  มีความรู้และประพฤติด ี

A = Assignment &  Authority   มอบหน้าท่ีและให้อำนาจในการตัดสินใจ 
 W = World-class standard & World  Citizen  มาตรฐานสากล และ พลโลกท่ีดี 
 I =  Integration & Identity  บูรณาการอยา่งมีเอกลักษณ ์
 L =  Learning  & leader   เรียนรู้ สู่การเป็นผู้นำ  
 A = Activity & Association กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงประสานกัน 

W =  Wisdom & Well-sacrifice  รอบรู้ และ เสยีสละ 
I =   Initiative & Innovation  ความคิดริเริม่ สู่ นวัตกรรม       
T =  Teamwork  & Technology   ทำงานเป็นทีม เสรมิด้วยเทคโนโลย ี
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2. การกำกับติดตาม  

               โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕9-๒๕62  โดยยึดหลัก PDCA ดังนี้  
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การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ระบบการติดตามประเมินผล 
    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้กำหนดให้มรีะบบการติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 2563 - 2566  ดังนี ้
             1)  มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบ 
             2) จัดทำคำสั่งแต่งตัง้ผูร้ับผิดชอบ   
             3)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
             4)  ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัตงิานและการติดตามประเมินผล 
             5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบง่เป็น 2 ระยะ คือ      
                5.1) ระยะที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
                5.2) ระยะที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว               

  6) นำข้อมลูที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลการศึกษากา้วไปพฒันาการ
บรหิารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีข้ึนต่อไป 
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1.  การนำอย่างมีวิสยัทัศน์  องค์กรมเีป้าหมายดำเนินงานอย่างชัดเจน มีทิศทางกระบวนการทีจ่ะเดินไปสูเ่ป้าหมาย
นั้น และบุคคลากรในองค์กรทุกคนร่วมทำงานงานไปพร้อม ๆ กัน เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
2.  มุ่งเน้นท่ีผู้เรียน คำนึงถึงความสำคัญ ในการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียนอย่าง
หลากหลาย ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข โดยมีการจัดกจิกรรมทีส่่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม่ ขณะเดียวกัน
ก็สะทอ้นข้อมลูของนักเรียนผ่านกจิกรรมต่างๆ   
3.  ได้การเรยีนรู้ขององค์กร  ทุกคนในองค์กรจะตอ้งมกีารปรับปรงุพฒันาตนเองให้เป็นคนใฝรู่้ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อทีจ่ะนำ
ความรู้มาแก้ปญัหาใหม่ ๆ ขององค์กรใหล้ลุ่วงไปได้ ตลอดจนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) Knowledge 
Management 
4.   เห็นคุณคา่ของผู้ปฏิบัติ คูค่วามร่วมมือ  บุคลากรในองค์กรจะต้องคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงาน 
ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักสามัคคี มจีิตใจบริการและเต็มใจที่จะให้บริการโดยคำนึงถึงความพงึ
พอใจของผู้รบับริการคือนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
5.   มุ่งความคล่องตัว  ทุกคนในองค์กรยอมรบัการเปลี่ยนแปลง สามารถปรบัตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆพร้อมทั้งลด
กฎระเบียบ ข้ันตอนการทำงานทีซ่้ำซ้อนที่ไม่จำเป็นลงเพื่อการบรหิารจัดการที่ดีข้ึน 
6.   มุ่งเน้นอนาคต  บุคลากรในองค์กรมองเป้าหมายขององค์กรไปข้างหน้า โดยร่วมกันทำงานเพื่อใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
7.   สร้างนวัตกรรม  มีการสร้างวัตกรรมใหม่ใหอ้งค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น มีวิธีการปรบัปรุงการทำงานขององค์กรให้ดี
ข้ึน หาแนวทางใหม่ ๆ มาปรับปรงุแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.   บริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง องค์กรมีข้อมลูที่ถูกต้อง แม่นยำและเป็นปจัจบุัน เพื่อประกอบการตัดสินใจที่
ถูกต้องของผู้บริหารและไมบ่ิดเบือนข้อมลู 
9.   รับผิดชอบต่อสังคมในมุมกว้าง  บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมเสมอ สร้างเสริม
ให้บุคลากรในองค์กรมจีิตเป็นสาธารณะ    

K -  Knowledge  ได้การเรียนรู้ขององค์กร 
W -  Worth   เน้นการสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ 
C - Creativity    สร้างนวัตกรรม 
V - Vision   การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน ์
A - Achievement  มุ่งผลสำเรจ็ ผลสมัฤทธ์ิ 
L - Learner   มุ่งเน้นที่ผูเ้รียน 
U - Unity   บนความเป็นเอกภาพ 
E - Environment  ใส่ใจในสิง่แวดล้อม  รบัผิดชอบตอ่สงัคมในมุมกว้าง 
S - System   มุมมองเชิงบูรณาการของระบบ 

ค่านิยมหลกัขององคก์รสู่ความเป็นเลิศท่ีสร้างความแตกต่าง 
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10.  เน้นการสร้างคณุค่าและผลลัพธ์   องค์กรมกีารสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัผลผลิตตลอดเวลา และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
11. มุมมองเชิงบูรณาการของระบบ  ทุกฝ่ายขององค์กรมกีารเช่ือมโยงและการประสานงานที่ดี และร่วมมือกัน
ทำงาน 
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ภาคผนวก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ 8.48 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ๑๐.๐๐ 9.44 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ 8.59 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ 9.60 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการสง่เสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 4.00 ดี 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑๐.๐๐ 8.00 ดี 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๔ ว่าด้วยการประกันคณุภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ 4.86 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด ๑๐๐.00  ดี 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ 8.48 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ๑๐.๐๐ 9.44 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ 8.59 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ๒๐.๐๐ 9.60 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสทิธิผลทางการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็น   
              สำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ         
                ต้นสังกัด 

5.00 4.86 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ    
                สถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการสง่เสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 82.32 ดี 
สถานศึกษามีผลคะนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป  ใช่   ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดบัดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งช้ี จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มรีะดับคุณภาพต้องปรบัปรุง หรอื ต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
สรปุผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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การให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาโรงเรยีนกาวิละวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2563 – 2566 

 
  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครั้งที ่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 17  
กรกฎาคม 2563  ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งไดจ้ัดทำข้ึนตามนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 
คณะกรรมการสถานศึกษา    มีมติเห็นชอบให้นำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563 – 2566 ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบรหิารจัดการและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในช่วงระยะเวลา 4 ปีของโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้จงึลงลายมือช่ือไว้
เป็นสำคัญ 
 
  
 
        
                                                                  (นายธนวัฒน์    ยอดใจ)                             
                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 


