
 
 1 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
  



 
 2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ส่วนที่ 1  บทนำ 
สถานภาพการจัดการศึกษา 

 
ประวัติโรงเรียน : 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2521 เป็น
โรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านต้นขาม ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี
พ้ืนที่ทั้งหมด 67 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเดิม เป็นที่ดินของค่ายกาวิละ หรือจังหวัด 
ทหารบกเชียงใหม่ นางสวาท รัตนวราผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองการ
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนดำเนินการเจรจา ขอที่ดินดังกล่าว จากพลตรี
จวน  วรรณรัตน์ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2518 ทางกระทรวงกลาโหม ก็ได้ อนุญาตให้
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยืมที่ดินนี้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่และปี
พ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาได้กำหนดแผนผังของโรงเรียน  เสนอกรมธนารักษ์   

สำหรับชื่อของโรงเรียน ได้ตั้งตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ คือพระเจ้ากาวิละจึงได้ชื่อว่า  
“โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย”   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 
เปิดสอนชั้น ม.ศ.1 จำนวน4 ห้องเรียน โดยทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ และชั้น ม .1 จำนวน 4 
ห้องเรียน ทำการสอนอยู่ที่วัดท่าสะต๋อย มีครูทำการสอน 18 คน ภารโรง 2 คน ปัจจุบันโรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัยเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษา
ขนาดกลางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีการพัฒนาเยาวชนไปสู่สังคม ที่มีคุณภาพและเพ่ือให้เป็น 
สถาบันการศึกษาหลักของจังหวัดเชียงใหม่สมดังเจตนารมณ์ ที่ได้ตั้งไว้นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นต้นมา 
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ 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 
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 34  
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  
 เขตพื้นที่บริการการศึกษา   
  ในเขตอำเภอเมือง  ในตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองป่าครั่ง  ตำบลท่าศาลา  ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด
คือ บริเวณสะพานแม่คาว  ถนนเชียงใหม่- ดอยสะเก็ด ฟากทิศใต้ ถึงสี่แยกศาลเด็ก เลี้ยวขวาไปตามถนนสาย
เชียงใหม่ – ลำปาง ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก ครอบคลุมบริเวณตำบลวัดเกตุตำบลหนองป่าครั่ง  
ผ่านสะพานนครพิงค์ สะพานนวรัฐครอบคลุมตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดดเฉพาะด้านฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ำปิง 

mailto:kawila.chiangmai@gmail.com
http://www.kwc.ac.th/
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ในเขตอำเภอสันกำแพง  ในตำบลสันกลาง หมู่ 1 – 7      
ในเขตอำเภอสันทราย  ในตำบลสันทรายน้อย    ตำบลสันพระเนตร   ตำบลสันนาเม็ง  
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
   

 
ประเภท 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
เฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี สูงกว่า 

ป.ตรี 
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   

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 1,095 คน 

ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวม
ทั้งหมด 

จำนวนห้อง  6 6 6 18 7 7 7 21 39 

เพศ 
ชาย 91 105 98 294 63 64 60 214 481 
หญิง 102 90 87 279 114 119 102 336 614 

รวม  193 195 185 573 177 183 162 522 1,095 
เฉลี่ยต่อห้อง  32.17 32.50 30.83 31.83 25.29 26.14 23.14 24.86  
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 

 
จากแผนภมูิพบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6  มีผลการเรียนเกรด 3  ขึ้นไป สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

จำนวน  7  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ ภาษาไทย  คณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพ 

 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
1.) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ประจำปีการศึกษา 2561 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

0
100
200
300

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ปีการศึกษา 2560 193 180 209 186 180 172

ปีการศึกษา 2561 193 180 185 180 181 189

ปีการศึกษา 2562 193 195 185 177 183 162

แผนภูมิการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.3 - ม.6
ปีการศึกษา 2560 - 2562

0

50

100

ไทย คณิต วิทย สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ภาษา

ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรด 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2561-2562

2561 2562
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58.96

26.6

29.83

32.66

57.44

28.62

30.95

35.92

55.91

26.98

30.22

32.98

55.14

26.73

30.07

33.25

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )
ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าระดับประเทศ  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ 

 
 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

41.19

24.55

27.97

35.93

25.81

44.51

28.3

31.2

37.38

32.77

43.02

25.62

29.4

36.1

28.97

42.21

25.41

29.2

35.7

29.2

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )
ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน
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จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สูงกว่าระดับประเทศ  1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET)  

ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 
 จากแผนภูมิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET) นักเรียนชั้น ม.3 ทั้ง 4 กลุ่มสาระหลักได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 
2561 พบว่ากลุ่มสาระที่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน มี 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ลดลงมี 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ลดลง 4.20  และวิทยาศาสตร์ ลดลง 5.83 

56.39

30.8

35.66

27.65

58.96

26.6

29.83

32.66

2.57

-4.2

-5.83

5.01

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

การเปรียบเทียบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผลต่าง (+,-) 2562 2561
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ตาราง เปรียบเทียบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

จากแผนภูมิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET) นักเรียนชั้น ม.6 ทั้ง 5 กลุ่มสาระหลักได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่ากลุ่มสาระที่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน มี 1 กลุ่มสาระ ได้แก่ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระท่ีมีผลสัมฤทธิ์ลดลงมี 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย ลดลง 6.97 คณิตศาสตร์ 
ลดลง 3.8 วิทยาศาสตร์ ลดลง 1.1 และภาษาอังกฤษ ลดลง 3.36 
 

1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562 

48.16

28.35

29.07

33.38

29.17

41.19

24.55

27.97

35.93

25.81

-6.97

-3.8

-1.1

2.55

-3.36

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาลัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

การเปรียบเทียบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ผลต่าง (+,-) 2562 2561
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193 191 193 182 191
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180 183 185 170 184
169 138 177 155 169
177 174 183 139 112
132 123

162
122 121

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

191 174 184 184 174 153

193 195 185 177 183
162

103 96 127 101
165

153

112 134
148 184

174

153

แหลง่เรียนรูน้ิทรรศการในหลวง ทศันศกึษาดา้นวิชาการ แหลง่เรียนรูร้ะบบนิเวศ แหลง่เรียนรูภ้มูิปัญญาทอ้งถิ่น
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ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562  
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดี ด ี ✓  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ด ี ✓  

          1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

ดี ดี ✓  

          2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี ดี ✓  

         3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี ✓  
         4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  

         5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี ✓  
         6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 

กำหนด 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓  
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 

หลากหลาย 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓  

    4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ✓  

      2.1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ✓  

      2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ✓  
    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนรอบ 

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ✓  

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ✓  

         2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ✓  

         2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ✓  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  

       3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  

       3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  

        3.3 มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  
        3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ 

ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  

        3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ✓  

 
สรุประดับคุณภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ 
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• สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
      ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินโดยภาพรวมสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ทั้งนี ้เพราะ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับด ี 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  
ทั้งนี้ โรงเรียนยังต้องดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดของหลักสูตรของโรงเรียน ชุมชน และคุณภาพการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาจำนวน  7  กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  สุขศึกษาพลศึกษา  และศิลปะ  อีกทั้งผู้เรียนมีผลการสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
สูงกว่าระดับประเทศในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถ อ่าน เขียน สื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  คิดคำนวณ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม โรงเรียนได้มีกระบวรการจัดการ โดยเปิดโอกาสให้คณะครู กรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศมาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนมีการจัดการ
ระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เป็นระบบ อีกทั้งมีรูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

โรงเรียนสนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเลิศ มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
ศักยภาพและความสมารถของผู้เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ครูนำ
ผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา และการประเมินผลจากสภาพจริง  
 
3. สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (ปีการศึกษา 2559-2562) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น 
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้
ดังนี้ 

1. จุดเด่น 2. จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
-ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
-ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตและสุข
นิสัยที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ ์เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) เป็น
หนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด เพ่ือสร้างค่านิยมและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด ให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่เชื่อม่ันและภาคภูมิใจใน
ตนเอง โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของ
ตนเองได้เต็มที่ เช่น การแสดงออกทางด้านดนตรี กีฬา 
และศิลปะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลาง และหลักสูตรโรงเรียนโดยเฉพาะในเรื่อง ด้าน
การอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีระเบียบวินัย รักเพ่ือน เคารพพ่ี ดูแลน้อง 
และเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“มารยาทดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ผลการ
ดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น
หนึ่งในโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  
 

  ด้านคุณภาพผู้เรียน   
-โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ให้มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ให้มีผลการสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา พัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 และพัฒนาทางด้านการงาน
อาชีพเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ  
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1. จุดเด่น  2. จุดควรพัฒนา  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  -โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจได้
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
- มีระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน เช่น นำผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามาวิเคราะห์สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาท้ัง 4 ด้าน  
- จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้เรียน ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคมปัจจุบัน จัดกิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนเรียนรวมให้เหมาะสมตามศักยภาพ พัฒนา
ฝึกฝนนักเรียนเรียนรวมที่มีความสามารถด้านต่างๆ ให้
เข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งระดับโรงเรียน ระดับ  เขต
พ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ   
- ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งด้านการเรียนและ
ด้านพฤติกรรมของนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม
อย่างสม่ำเสมอทำให้นักเรียนสามารถเรียนจนจบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
-พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความเหมาะสม
สะอาดร่มรื่นที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

-โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยี
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

-ให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒ นา
ศักยภาพด้านงานวิจัยการสร้างนวัตกรรม และการทำ 
PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

-ครูทุกคนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
เพ่ือที่จะได้ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
   -โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้
สวยงาม และมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อการ
จัดการเรียนการสอน เช่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ ใช้ ในห้องเรียนเช่น โต๊ะ เก้า อ้ี ตกแต่ง
ห้องเรียนให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้ 
  - โรงเรียนควรพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการระดมทุน
และทรัพยากรในการจัดการศึกษา สร้างเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา สร้างเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ของนักเรียน และสร้าง
เครือข่ายวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน 
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1. จุดเด่น  2. จุดควรพัฒนา  
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     - โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
     -  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
     -  มีการนิเทศติดตามการสอนของครูทุกคนโดยการ
นิเทศแบบจับคู่นิเทศ ตลอดจนตั้งคณะกรรมการนิเทศ
การสอนเพ่ือให้เกิดสังคมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   - การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่มีความหลากหลายในการที่
จะสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    - ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนยังไม่กล้าแสดงออกในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ให้มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้มีผลการสอบสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา พัฒนา
นักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 และพัฒนาทางด้านการงานอาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ จดัทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

2.  โรงเรียนกำหนดให้ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้ออกแบบการเรียนรู้ให้ 
เหมาะสมกับผู้เรียน บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความ
กล้าแสดงออกและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

3.  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา เพ่ือเป็น
การกระตุ้นให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจัยการสร้างนวัตกรรม และการทำ PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

4.  โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้สวยงาม และมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อการ 
จัดการเรียนการสอน เช่น พัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนาวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียนเช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้   

5.  โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการระดม
ทุนและทรัพยากรในการจัดการศึกษา สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
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สร้างเครือข่ายฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน และสร้างเครือข่ายวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน           
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 
 
 


