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ส่วนที ่๑  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  

    ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  
  ที่อยู่ เลขที่ 451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000  
  โทรศัพท์   (053) 244628  (053) 247724   

โทรสาร   (053) 246166  
  e-mail   kawila34@gmail.com  
  website   http://www.kwc.ac.th 
  Facebook  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ 
     https://www.facebook.com/KawilawittayalaiSchoolChiangmai 
    สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่   
    เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  
  เขตพื้นที่บริการการศึกษา   
  ในเขตอำเภอเมือง  ในตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองป่าครั่ง  ตำบลท่าศาลา  ตำบลหนองหอย ตำบล 
ป่าแดดคือ บริเวณสะพานแม่คาว  ถนนเชียงใหม่- ดอยสะเก็ด ฟากทิศใต้ ถึงสี่แยกศาลเด็ก เลี้ยวขวาไปตาม
ถนนสายเชียงใหม่ – ลำปาง ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก ครอบคลุมบริเวณตำบลวัดเกตุตำบลหนอง
ป่าครั่ง  ผ่านสะพานนครพิงค์ สะพานนวรัฐครอบคลุมตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดดเฉพาะ
ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง 
  ในเขตอำเภอสันกำแพง  ในตำบลสันกลาง หมู่ 1 – 7      
  ในเขตอำเภอสันทราย  ในตำบลสันทรายน้อย    ตำบลสันพระเนตร   ตำบลสันนาเม็ง  

1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19  
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้รับคำรับรองการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การปริมนคุณภาพภายนอกของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนอ่าน เขียนภาษาไทยถูกต้องและรู้ความหมาย 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน  ปรับปรุง (0 – 3 ข้อ) 

 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 
 
 
 

 

 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้าน

ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

mailto:kawila34@gmail.com
http://www.kwc.ac.th/
https://www.facebook.com/KawilawittayalaiSchoolChiangmai
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น 
สถานศึกษาควรเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองปีถัดไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

โดยมีข้อมูลรายละเอียดตามจุดเน้น ผู้เรียนอ่านเขียนภาษาไทยถูกต้องและรู้ความหมาย สถานศึกษาควร
ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาด้านการอ่าน การเขียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐาน รวมเป็น
สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลของผู้เรียน นำมาใช้เป็นฐานในการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมาย             
ควรแสดงข้อมูลวิธีการหาผลการประเมินการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย จะทำให้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความเชื่อถือได้ มีข้อมูลการนำค่าเป้าหมายมาใช้
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียนให้ถูกต้องและรู้ความหมาย โดยสถานศึกษาดำเนินการ
วางแผนพัฒนาตัวชี้วัดโดยการวิเคราะห์ผลการอ่าน การเขียนเป็นรายบุคคล จัดเตรียมสื่อหรือนวัตกรรม           
ที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียน เช่น จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรูปแบบต่าง ๆ การใช้ สื ่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีช่วยการอ่าน การเขียน การทำแบบฝึกเติมคำหรือประโยคสั้นๆ เพื่อให้มีความหมาย เป็นตัน และ
จัดทำแผนงาน โครงกรส่งเสริมการอ่าน การเขียน เช่นโครงการส่เสริมทักษะการอ่านออกเสียง โครงการพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย เป็นต้น 
สถานศึกษาควรระบุวิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ต้องการยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้นร้อยละ ๓ เพื่อให้
ได้ผลตามเป้าหมายสถานศึกษาควรมอบหมายให้ครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด เช่น กิจกรรมการ
อ่าน การเขียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน การฝึกอ่านและเขียนตามรูปแบบ PISA การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น 
รวมทั้งควรแสดงข้อมูลการเผยแพร่ผลการพัฒนาตามจุดเน้นผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารจัดการคณุภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (0 – 3 ข้อ) 

 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา

ต่อไป 
 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรเพิ่มข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองในปีต่อไปเพ่ือให้มีความสมบูรณ์และ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนโดยควรแสดงให้เห็นรายละเอียดกระบวนการบริหารจัดการตามจุดเน้นของสถานศึกษาใน
ประเด็นการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยวางแผนกำหนดให้มีโครงการหรือกิจกรรม
ที่เชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสถานศึกษา เช่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย 
ICT เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครูหรือกิจกรรมส่งสริมครู 
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 สถานศึกษาควรเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองปีถัดไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
โดยมีข้อมูลรายละเอียดตามจุดเน้น ผู้เรียนอ่านเขียนภาษาไทยถูกต้องและรู้ความหมาย สถานศึกษาควร
ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาด้านการอ่าน การเขียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ผลการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐาน รวมเป็น
สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลของผู้เรียน นำมาใช้เป็นฐานในการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมาย             
ควรแสดงข้อมูลวิธีการหาผลการประเมินการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย จะทำให้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความเชื่อถือได้ มีข้อมูลการนำค่าเป้าหมายมาใช้
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียนให้ถูกต้องและรู้ความหมาย โดยสถานศึกษาดำเนินการ
วางแผนพัฒนาตัวชี้วัดโดยการวิเคราะห์ผลการอ่าน การเขียนเป็นรายบุคคล จัดเตรียมสื่อหรือนวัตกรรม           
ที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียน เช่น จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรูปแบบต่าง ๆ การใช้สื ่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีช่วยการอ่าน การเขียน การทำแบบฝึกเติมคำหรือประโยคสั้นๆ เพื่อให้มีความหมาย เป็นตัน และ
จัดทำแผนงาน โครงกรส่งเสริมการอ่าน การเขียน เช่นโครงการส่เสริมทักษะการอ่านออกเสียง โครงการพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย เป็นต้น 
สถานศึกษาควรระบุวิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ต้องการยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้นร้อยละ ๓ เพื่อให้
ได้ผลตามเป้าหมายสถานศึกษาควรมอบหมายให้ครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด เช่ น กิจกรรมการ
อ่าน การเขียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน การฝึกอ่านและเขียนตามรูปแบบ PISA การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น 
รวมทั้งควรแสดงข้อมูลการเผยแพร่ผลการพัฒนาตามจุดเน้นผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารจัดการคณุภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ปรับปรุง (0 – 3 ข้อ) 

 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา

ต่อไป 
 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรเพิ่มข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองในปีต่อไปเพ่ือให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน
มากยิ่งขึ้นโดยควรแสดงให้เห็นรายละเอียดกระบวนการบริหารจัดการตามจุดเน้นของสถานศึกษาในประเด็น
การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยวางแผนกำหนดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่
เชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาสถานศึกษา เช่น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย 
ICT เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาครูหรือกิจกรรมส่งสริมครู
ให้มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการมี
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ส่วนร่วมของเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมดำเนินการ 
ร่วมประเมินตลอดจนร่วมระดมทรัพยากร เป็นต้น พร้อมทั้งระบุวิธีการนำแผนไปดำเนินการ มีวิธีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดอย่างไร มีการรายงานผลการดำเนินงาน เช่น สรุปผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ มีผลการดำเนินการอย่างไร วิธีดำเนินการเหมาะสมหรือไม่ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด
งบประมาณเพียงพอหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เป็นต้น แล้วนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางต่าง ๆ เช่น แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้น
พ้ืนฐานและผู้ปกครอง การจัดทำเป็นวารสาร QR Code การเผยแพร่ทาง Social Media และ Application 
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี  ปรับปรุง (0 – 3 ข้อ) 

 พอใช้ (4 ข้อ) 
 ดี (5 ข้อ) 

 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างเป็นระบบ 

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนหลับเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR ปีถัดไป ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Leaning ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของผู้เรียน
ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงในรูปแบบโครงงาน มีการวางแผนการใช้
กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง การใช้กระบวนการ Active Learning การให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบออนไลน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน เช่น สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องสมุดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ท่องเที่ยว สถาน
ประกอบการชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างอาชีพ เป็นต้น และทำรายงานนำเสนอด้วยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ หรือการจัดป้ายนิเทศ จัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของผู้เรียนในรูปแบบโครงงาน และ
ควรระบุข้อมูลการใช้เครื่องมือในการประเมินผู้เรียน การบันทึกหลังการสอนแล้วนำข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน 
แก้ปัญหาในการเรียนรู้ โดยการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และปรับปรุง พัฒนางาน
วิชาชีพของตนเองให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรสรุปผลการดำเนินงานหลังจากการจัดการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้นทุกครั้ง หรือเมื่อจบโครงการหรือกิจกรรม และนำข้อมูลกระบวนการจัดชุมชนแห่งการ
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เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สื่อ หรือกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประเมินตนเองในส่วนของบทสรุปผู้บริหาร ได้แก่ 
แสดงผลการดำเนินงาน หลักฐานสนับสนุน และแผนพัฒนามาตรฐานที่สูงขึ้น ด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ควรระบุ
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาควรกำหนดจุดเน้นในแต่ละมาตรฐาน 1 - ๒ จุดเน้น เมื่อพัฒนาจุดเน้นดังกล่าวสำเร็จ
เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องจึงกำหนดจุดเน้นด้านอ่ืน ๆ ต่อไป ควรระบุแผนงานจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไร
ให้ได้มาตรฐานที่ดีข้ึนกว่าเดิม ๑ ระดับ โดยแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และระดับมัธยมศึกษาปีที่             
๔ - ๖ และควรมีการกำหนดจำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริงในปีการศึกษาท่ีประเมิน 
 

1.3 การนำเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนกาวิ

ละวิทยาลัย พบว่า มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีการบริหารงานแบบประสาน
ความร่วมมือกันทั้ง 6 ฝ่าย โดยเน้นการบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุด มีผลการประเมินมาตรฐานแต่
ละมาตรฐาน ดังนี้ 

           มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ    
หลักฐานสนับสนุน 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

ผ่านระบบ  Online ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19 จึงจำเป็นต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
ซึ่งทางโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้ดำเนินการ โดยใช้ “กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model) เพื่อให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบ Online และรูปแบบผสมผสาน เป็นระยะ 8 สัปดาห์ (27 
ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งผลการดำเนินงานตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานที่ 1 
พบว่าอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีหลักฐานสนับสนุน ดังนี้ 

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามที่โรงเรียน
กำหนด  

2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยี และคิดสร้างนวัตกรรมในแต่ละรายวิชา 
เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และโครงงานคณิตศาสตร์ ผลจากการเรียน IS เป็นต้น   

3) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จในการเรียน  
Online ผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น Google classroom, Google meet, Facebook live, 
YouTube live  เป็นต้น  

4) นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นผู้มีมารยาทดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจากการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โครงการ/กิจกรรม
ด้านสิ ่งแวดล้อม ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความรู ้ มีคุณธรรม มีความ
พอประมาณ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีเหตุผล และนำไปสู่ 4 มิติ คือ ตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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และการส่งเสริมวินัยเชิงบวก  และนักเรียนยังมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นความถึงความภูมิใจในความเป็นไทย 
โดยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

5) นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายมีผลการประเมินของ
นักเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.64 ซึ่งเห็นได้จากการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่าง
รุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีการช่วยเหลือกันในทุกด้านระหว่างการเรียนการสอนผ่านระบบ Online  สอดคล้องกับ
ข้อมูลของการประเมิน SDQ และEQ  ระดับสถานศึกษา 

 
แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น 

1)  จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ควรให้มีการมุ่งเน้นในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสร้างรูปแบบใน
การเรียนอย่างหลากหลายทั้ง Online และ On Site เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและ
เข้าถึงการเปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความเป็นเลิศ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ    
หลักฐานสนับสนุน 

1) โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID–19 โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ประกอบกับมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการจัดอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอนตรงตามความสามารถและเหมาะสม และมีงาน
สนับสนุนการสอนที่เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

3) ครูทุกคนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบ Online 
และ ON Site มีการขับเคลื่อนการบวนการ PLC ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือการร่วมกัน
แก้ปัญหาและพัฒนางาน 

4) มีการพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรอบการบริหารจัดการในทุกฝ่าย
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับครูและบุคลากรทุกคนให้
สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำ แพตฟอร์ม 
เว็บไซต์ (Website)  ส่งผลให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพตามวงจร 
PDCA และ “กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model) เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

 
แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น 

1) การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกฝ่ายบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน 
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2) โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการระดมทุน
และทรัพยากรในการจัดการศึกษา สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู ้ภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  
สร้างเครือข่ายฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน และสร้างเครือข่ายวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน           
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
หลักฐานสนับสนุน 
1) ภายใตส้ถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19  ที่มีการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในรูปแบบ 

Online ซึ่งครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active learning ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ Application  ที่หลากหลาย มีการ
สร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถของผู ้เรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี เช่น การตัดต่อคลิป  การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ Canva และการเผยแพร่ผลงานผ่าน YouTube   เป็นต้น 

2) ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้และได้รับการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้โดย
คณะกรรมการ ก่อนนำไปใช้จริง และระหว่างการจัดการเรียนการสอนจะมีคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อครูและนักเรียน 

3) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

4) ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
มีการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือ

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 
แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น 

1) การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลงานทางวิชาการ หรือวิธีปฏบิตัิ
ที่เป็นเลิศเพื่อการเผยแพร่ผลงานระดับประเทศให้มากขึ้น  

 
จุดเด่น 

 
1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียน เป็นไปตามที่โรงเรียน

กำหนด  
2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยี และคิดสร้างนวัตกรรมในแต่ละรายวิชา 

ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ได้อย่างหลากหลาย 
3. โรงเรียนใช้ “กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้

เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบท 
4. มีการพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรอบการบริหารจัดการในทุกฝ่าย

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ
เผยแพร่ผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำ แพตฟอร์ม เว็บไซต์ (Website)  ส่งผลให้การบริหาร
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จัดการและการจัดการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพตามวงจร PDCA และ “กาวิละวิท โมเดล” 
(KAWILAWIT Model) เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

5. มีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปิดเรียนแบบ On Site ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID–19  
โดยการจัดทำคู่มือ ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเฝ้าระวัง และแผนเผชิญเหตุ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
และปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT–RC) และ  6 
มาตรการเสริม (SSET–CQ) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทั้ง
รูปแบบ Online , On Site และผสมผสาน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเท่ากับเป้าหมาย พบว่า ร้อยละของ

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งอาจมาจากผลกระทบจาก 
สถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19  ดังนั้นจึงความมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อย่างเร่งด่วน 

2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนด้วยโครงการดีเด่นเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่
สูงขึ้น เช่น โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นต้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกฝ่ายงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกันทั้งระบบ และเผยแพร่
ผลการดำเนินงาน ให้หลายหลายมากยิ่งขึ้น 

4. ส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการเผยแพร่
ผลงานระดับประเทศให้มากขึ้น 

5. ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ประจำปีการศึกษา 2565 
แผนปฏิบัติการที่ 1  ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนปฏิบัติการที่ 2  ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
แผนปฏิบัติการที่ 3  ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติการที่ 4  ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยง

กันทั้งโรงเรียน 
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ส่วนที ่๒  ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   

   1)  สภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย Kawilawittayalai School 

 ที่ตั้ง 451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
 หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 247724 หมายเลขโทรสาร 053 – 246166 
 E – mail kawila34@gmail.com 
 Website http://www.kwc.ac.th 
 Facebook page https://www.facebook.com/KawilawittayalaiSchoolChiangmai 

     2)  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2521 

เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านต้นขาม ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 67 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเดิม เป็นที่ดินของค่ายกาวิละ หรือ
จังหวัด ทหารบกเชียงใหม่ นางสวาท รัตนวราห ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกอง
การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนดำเนินการเจรจาขอที่ดินดังกล่าว จากพล
ตรีจวน วรรณรัตน์ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2518 ทางกระทรวงกลาโหม ก็ได้ อนุญาต
ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยืมที่ดินนี้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งที่  3 ของจังหวัดเชียงใหม่          
และ ปีพ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาได้กำหนดแผนผังของโรงเรียน  เสนอกรมธนารักษ์   

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kawila34@gmail.com
http://www.kwc.ac.th/
https://www.facebook.com/KawilawittayalaiSchoolChiangmai
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     4)  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ประจำโรงเรียน  
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      5)  คำขวัญ  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม    Leader school of environment 

 ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม  
 เลิศล้ำปัญญา     พัฒนาสังคม  
 ชื่นชมพูมิปัญญาไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

คำขวัญ 

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” 

ปรัชญา 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นองค์กรชั้นนำ  ก้าวล้ำสู่มาตรฐานสากล  
 Kawilawittayalai School is the leading organization heading towards  
 international standards 

วิสัยทัศน์ 

• พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  
ผลิตงานสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก) To enhance students to become global 
citizens ( smart, communication, thinker, innovator and global citizenship ) 

• พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็น  
To enhance teachers and staffs’ to empower the students for global citizenship 

• พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ To enhance school management with  
quality system 

พันธกิจ 

• นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก    The students become global citizen 

• ครูและบุคลากรมีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
The teachers and staffs can be able to empower the students for global  citizenship 

• โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ The school run by quality system 

เป้าประสงค์ 

    มารยาทดี      มีวินัย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม                        
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียน ให้เป็นผู้มีมารยาทดี มีวินัย  มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  ให้มีคุณภาพดี  อนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม  และสามารถ
ให้บริการชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

อัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์ 
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     6)  แผนผังสถานที่ของสถานศึกษา 

 
         7) ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
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  8) ข้อมูลครูและบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2565)    
   
ประเภทของบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด รวม 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.
ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า ป.
ตรี 

ผู้อำนวยการ 1 0 0 0 1 1 
รองผู้อำนวยการ 1 2 0 0 3 3 
ครูประจำการ 15 38 0 29 24 53 
ครูอัตราจ้าง 2 3 0 5 0 5 
นักการ / พนักงานขับรถ 1 0 1 0 0 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 0 3 3 0 0 3 
พนักงานราชการ 0 0 0 0 0 0 
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0 1 0 0 1 1 
ครูชาวต่างชาติ 0 1 0 1 0 1 
เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน 0 4 1 2 1 4 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 0 2 0 0 2 
บุคลากรสนับสนุน 0 1 0 1 0 1 
ลูกจ้างประจำ 3 0 3 0 0 3 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 0 1 0 1 0 1 
รวมทั้งสิ้น 25 54 10 39 30 79 

           
 9) ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,200 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 6 95 129 224 38 

ม.๒ 6 81 96 177 30 

ม.๓ 6 88 105 193 33 

รวม ม.ต้น 18 264 330 594 33 

ม.๔ 9 100 142 242 27 

ม.๕ 8 82 122 204 26 

ม.๖ 7 54 106 160 23 

รวม ม.ปลาย 24 236 370 606 26 

รวมทั้งหมด 42 500 700 1,200 30 
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      2.2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา       
 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาภาพรวมของโรงเรียน ดีเลิศ  

 
 2.2.1 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  1) ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
  2) กระบวนการพัฒนา 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบ  Online ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19 จึงจำเป็นต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวธิี
สอนซึ่งทางโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้ดำเนินการ โดยใช้ “กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model) เพื่อให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ โดยได้ดำเนินการผ่านกิจกรรม และโครงการ ดังนี้ 

ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19 โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบ ICT 
และสื่ออุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจากปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็น
แบบ Online และในรูปแบบผสมผสานเป็นระยะ 8 สัปดาห์ (27 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565) 
จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ท่ีอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน 
และนักเรียนที่เรียนทั้ง Online และ On Site   

สำหรับการดูแลนักเรียนภายใต้การจัดการเรียนการสอน แบบ Online และในรูปแบบผสมผสาน 
โรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ และทักษะชีวิต โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพื ่อให้
นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนผ่านการเยี่ยมบ้านแบบ Online  การดูแลติดตามนักเรียน  การคัดกรองผู้เรียน  การประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน (SDQ) ผ่านระบบ Student Care (SDC)   กิจกรรมแนะ
แนวออนไลน์ กิจกรรมอบรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา การประชุมผู้ปกครองผ่านระบบ Online  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีในการดูแล ป้องกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน  เป็นต้น 

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางโรงเรียนได้มี
การปรับรูปแบบเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรยีนรู้
กับวิทยากรภายนอกผ่านระบบ Online  ซึ่งสามารถเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมติวเสริม
ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบแข่งขันเวทีต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาภายใต้โครงการ
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ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนโครงการ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน  โครงการห้องสมุด   กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
 
  3) ผลการพัฒนา 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ 
ผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

ตารางท่ี 1   แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                  
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ           

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
(89.64) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย จากผลการเรียน
รายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ละ
ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 

75 87.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะในการ 
อ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ จากผลการ 
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลางในแต่ 
ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 

70 93.54 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 ผู้เรียนร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะในการ 
คิดคำนวณ วัดผลการเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์ ตาม 
หลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 

70 91.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 ผู้เรียนร้อยละ 70 ของผู้เรียนได้รับการ 
จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น  
มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร จากผลการเรียน 
ตาม หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ ๒ ขึ้นไป 

70 86.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ 
(70) 

ดีเลิศ 
(72.59) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 

          2.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการ 
นำเสนอการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการแก้ปัญหาจาก 
กิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมการ 
เรียนรู้ด้วย STEM Education หน้าที่พลเมือง 

70 72.59 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรมโครงงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ด ี

(65) 
ดีเลิศ 

(70.14) 
สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.1 ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการ 
สร้างชิ้นงาน โครงการ โครงงาน หรือ ผลผลิต ตามที่ 
ปรากฏในโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาในทุกระดับชั้น  
อย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ชิ้นงาน 

65 70.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
(82.34) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการใช้อีเมล์  
การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ การตรวจสอบ 
ผลการเรียนออนไลน์ การตรวจสอบตารางเรียน และ 
ตารางสอบออนไลน์ 

75 82.34 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.2 ผู้เรียนร้อยละ 7๐ สามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ จากผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ระดับ ๒    
ขึ้นไป 

70 73.94 เป็นไปตามเป้าหมาย 

         4.3 ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถสร้างชิ้นงานที่ 
เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเหมาะสม
ตามระดับชั้น ได้มากกว่า ๑ ชิ้นงาน 

75 90.75 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
          5.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในรายวิชา 5 กลุ่มสาระหลัก  
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม) และ ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในรายวิชากลุ่มสาระท่ีเหลือ  
(ศิลปศึกษา, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพ) 

70 
 

80 

54.14 
 

65.57 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            5.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35 ขึ้นไป ของ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พ้ืนฐาน (O–NET) ระดับโรงเรียน จำนวน ๔ รายวชิา  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

35 32.95 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

            5.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป ของ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พ้ืนฐาน (O–NET) ระดับโรงเรียน จำนวน ๕ รายวชิา  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

30 32.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
(84.29) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพที่ตนเองสนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

(70.00) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

     6.2  ผู้เรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ร้อยละ 75 เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่ สูงขึ้น 

70 98.58 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพ

ผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  พบว่า  ผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา และ เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 
1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2               
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
(92.01) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 ผู้เรียนร้อยละ 75 ของผู้เรียนผ่านการ 
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่
ระดับ ดี ขึ้นไป 

75 98.01 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีคุณลักษณะตามอัต 
ลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม  
ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา กำหนด 

75 89.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 ผู้เรียนร้อยละ 75 เข้าร่วมโครงการค่านิยม  
๑๒ ประการ และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก ขึ้นไป 
 

75 88.05 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2               
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย 
        2.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญ
ทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 

85 87.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
93.65 

สูงกว่าเป้าหมาย 

        3.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีส่วนในกิจกรรมกีฬา  
กรีฑาสี ของสถานศึกษา งานเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรม 
วันอาเซียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวัน 
สำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทัศนศึกษาใน 
ระดับชั้น อย่างน้อย ๒ กิจกรรมขึ้นไป 

75 88.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

       3.2 ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน
พิเศษเรียนรวมได้ 

75 98.46 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
(87.19) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง 
อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตามช่วงวัย  
ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

75 83.24 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.2 ผู้เรียนร้อยละ 75  มีสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม  
และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมกีฬาแต่ละ 
ระดับชั้น โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
 

75 91.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 
  

จากตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  พบว่า ผลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 



รงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หน้า 20 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมินราย

ประเด็น 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นไปตามเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผล
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย  จำนวน 3 ประเด็นพิจารณา  สูงกว่าเป้าหมาย 
จำนวน 7  ประเด็นพิจารณา  เพื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย ดังจะเห็นได้
จากรางวันความสำเร็จของนักเรียนในเวทีศักยภาพ ทั้งการแข่งขันทั้งแบบ Online และ On Site เช่น 
นักเรียนได้รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่, โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ  เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร เยาวสตรี
ศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2564 ผู้สืบสานพระราชปณิธาน "แม่ของแผ่นดิน", ได้รับคัดเลือกเยาวชน
ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่, ได้รับการ
คัดเลือกจากกรมเด็กและเยาวชน เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ, ไดร้ับรางวัล 1 เหรียญทอง (อันดับ 4) 2 เหรียญเงิน 

(อันดับ 8 ,12 ) การคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน งาน STEM Innovation. E-Forum 2021, รางวลัรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการ
ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” เพื่อชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ครั้งท่ี 12, รางวัลชนะเลศิการประกวดคลปิสั้น TikTok  หัวข้อ : Human Rights for all สิทธิมนษุยชนเป็นเรื่องของทุก

คน,  เป็นต้น 
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   4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
- รายงานการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เอกสารการวัดและประเมินผล

ผู้เรียนทุกระดับชั้น  
- แบบบันทึกการอ่าน 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ชิ้นงานของนักเรียนจากการคิด วิเคราะห์จาก 8 กลุ่มสาระฯ 
- รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- รายงานกิจกรรมรักการอ่าน 
- รายงานกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
- สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 
- การนำเสนองาน/โครงการ IS/รูปภาพการนำเสนองาน 
- รายงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- บันทึกการทำงาน/ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน : เช่น VDO Clip, โปสเตอร์โครงงาน / หนังสือนิทาน

คุณธรรมภาษาอังกฤษ 
- โครงการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
- สรุป/รายงานการการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของผู้เรียน 
- สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนกลุ่มเทคโนโลยี 
- เอกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น (ปพ.5) 
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
- รายงานโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ 
- รายงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- รายงานผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 
- สรุปผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) 
- ภาพการพัฒนา/ส่งเสริม ศักยภาพด้านวิชาการ 
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
- รายงานกิจกรรมแนะแนว  
- สรุปผลการจัดกิจกรรมวัดแววความถนัด ทางด้านสายอาชีพ 
- ภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพในชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียนเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ 
- รายงานสถิติการศึกษาต่อ และการมีงานทำ หลังเรียนจบ ของนักเรียนหลังจบ ม.3 และ ม. 6 
- บันทึกการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพทางการแพทย์ ช่วงปิดภาคเรียน 
- แบบรายงานทัศนศึกษาและฝึกอาชีพในท้องถิ่น 
- ผลงานนักเรียนจากการสำรวจความสนใจ อาชีพนักเรียน 
- หนังสือเชิญศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จด้านอาชีพเพ่ือแนะแนวให้ความรู้ผู้เรียน 
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      5) จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  แบ่งเป็น 2 ประเด็นพิจารณา  โดยแต่ละประเด็นพิจารณา มีจุดเด่น

ดังนี้ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยี และคิดสร้างนวัตกรรมในแต่ละรายวิชา เช่น 
โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และโครงงานคณิตศาสตร์ ผลจากการเรียน IS เป็นต้น  ที่สำคัญนักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จในการเรียน  Online ผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น Google classroom, Google meet, Facebook live, YouTube live  เป็นต้น  

ประเด็นพิจารณาท่ี 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  พบว่า 
นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นผู้มีมารยาทดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจากการ

ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โครงการ/กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความรู้ มีคุณธรรม มีความ
พอประมาณ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีเหตุผล และนำไปสู่ 4 มิติ คือ ตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมวินัยเชิงบวก  และนักเรียนยังมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นความถึงความภูมิใจในความเป็นไทย 
โดยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายมีผลการประเมินของ
นักเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.64 ซึ่งเห็นได้จากการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่าง
รุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีการช่วยเหลือกันในทุกด้านระหว่างการเรียนการสอนผ่านระบบ Online  สอดคล้องกับ
ข้อมูลของการประเมิน SDQ และEQ  ระดับสถานศึกษา  

      6) จุดควรพัฒนา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเท่ากับเป้าหมาย พบว่า ร้อยละของผู้เรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งอาจมาจากผลกระทบจาก สถานการณ์ของโรค
ระบาด COVID–19  ดังนั้นจึงความมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน 

     7) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
       ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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   2.2.2 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1) ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
   2) กระบวนการพัฒนา 

การบริหารและจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19 โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย มีกระบวนการดำเนินงานผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรชั้นนำ และโครงการพัฒนากระบวนการบริการจัดการด้วย
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ โดยเฉพาะนโยบาย MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการ “ป้องกัน ปลูกฝัง 
ปราบปราม” และแนวทางปฏิบัติเฝ้าระวัง แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site โดยปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด และ
ปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มขัน  ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT–RC) และ  6 มาตรการเสริม (SSET–
CQ) ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศจากผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือ
การวางแผนในการพัฒนาทั ้งด้านการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน การบวนการบริหารและการจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังแสดงตามประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นที่ 2.1  การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง โรงเรียนใช้กระบวนการของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศจากผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และผลการ
ประเมินของสถานศึกษา เพื่อการจัดทำวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19 ที่ต้องบริหาร
อย่างมีหลักคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการบริหารโดยใช้ 
“กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model)  
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เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความเสมอภาคทางการเรียนรู้ภายใต้ความพร้อมที่แตกต่างกัน และทุก
คนในโรงเรียนสามารถอยู่ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างทันทีและถูกต้อง โดยการ
ใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online ตลอดจน
การบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

ประเด็นที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้  โรงเรียนได้มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ และ “กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model) อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้ระบบประกันคุณภาพเชื่อมโยงกับ
หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานตามแผน ตลอดจนการ
ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลการดำเนินงานเป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นที่ 2.3  การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนดำเนินการบริหารโดยใช้ “กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT 
Model) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับความเสมอภาคทางการเรียนรู้และทุกคนในโรงเรียนสามารถอยู่ในโรงเรียน
อย่างปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ Online 
และในรูปแบบผสมผสานเป็นระยะ 8 สัปดาห์ (27 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565) จึงเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน และ
นักเรียนที ่เร ียนทั ้ง Online และ On Site ให้ได้ร ับความเท่าเทียมกันในการเรียนรู ้ โดยมีการติดตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ตรวนสอบแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการวัดและประเมินผลของ
ครูผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้  โดยให้มีการมอบหมายงานที่
เหมาะสม ตลอดจนการบูรณาการชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนครบทุกคนในรูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนการร่วมมือของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการแก้ปัญหานักเรียนให้
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของโรงเรียน  นอกจากนี้
ยังมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19 ที่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้
อย่างหลากหลาย ทั้งจากวิทยากรภายในประเทศ และนอกประเทศ มีการพัฒนานักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การให้ความรู้ในการสมัครเรียน
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาส  การสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ หรือการประกอบ
อาชีพ เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยทางโรงเรียนได้
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะการอบรม
พัฒนาผ่านระบบ Online  ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการอบรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ได้มีโอกาสในการรับความรู้และพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เมื่อผ่านการพัฒนาจากหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ได้มีการส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรจัดทำสารสนเทศการอบรมให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้มีการนิเทศ กำกับ ติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการประกวด Best Practices  และดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือร่วมสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลให้กับคุณครูเพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้มีครูได้รับการเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น และมีครูได้รับรางวัลเพ่ือพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพต่อไป เช่น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น, รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2564 
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ระดับภาคเหนือ, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน รางวัล
คนดีศรีเชียงใหม่  เป็นต้น 

ประเด็นที่ 2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เนื่องจากโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบ Online จึงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพรองรับการ
จัดการเรียนการสอนในระบบ Online และสนับสนุนการสืบคันแหล่งเรียนรู ้ของห้องสมุดผ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E–book) ผ่านระบบ Bookdose path ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปอ่านหนังสือที่สนใจทางเว็บไซต์ 
Bookdose path และทาง Application บนมือถือ ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้อย่างมี
คุณภาพ เช่น โครงการพัฒนางานห้องสมุด, โครงการรักการอ่านโดยมีการจัดกิจกรรมบันทึกการอ่านออนไลน์, 
กิจกรรม SMU English Camp Online เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ให้นักเรียน กับ Singapore 
Management University ประเทศสิงคโปร์ สนับสนุนและประสานงานโดย YMCA เชียงใหม่ กิจกรรมแนะ
แนวอาชีพ Online เป็นต้น 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้นำนโยบาย MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการ 
“ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” ลงสู่การปฏิบัติผ่านคณะกรรมการเพื่อบูรณาการลงสู่แผนการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้มีการวางแผนเพื่อรองรับการเปิดเรียน
แบบ On Site โดยการจัดทำคู่มือ ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเฝ้าระวัง และแผนเผชิญเหตุ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติ
สุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT–RC) และ  6 มาตรการเสริม (SSET–CQ) 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทั้งรูปแบบ Online , On Site และผสมผสาน 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู ้อย่างมีความสุขและเกิดคุณภาพภายใต้
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ของโรค
ระบาด COVID–19  

  ประเด็นที่ 2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  การพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริหารจัดการทุกด้าน 
โรงเรียนได้ใช้ แอพพลิเคชั่น Google Classroom  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น โดยให้
หนึ่งห้องเรียนต่อหนึ่ง Classroom  จัดตลอดจนส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เช่น งาน
บุคลากรการใช้โปรแกรม HIP Premium Time งานการเงินพัสดุได้นำโปรแกรม School MAM 2560 งาน
สารบรรณ ใช้โปรแกรม SMART OFFICE  งานนักเรียนเรียนรวม ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียน
รวม (Special Education Technology : SET) และ IEP Online : ฐานข้อมูล IEP  โรงเร ียนใช ้ระบบ 
Education Management Information System : EMIS ในการจัดเก็บข้อมูลผู ้เรียนรายบุคคล  เป็นตัน 
และการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโดยการจัดทำ แพตฟอร์ม เว็บไซต์ KWCEMS ระบบบริหารจัดการ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
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   3) ผลการพัฒนา 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย 

       1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
        1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้ระบบการ บริหาร 
จัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  OBECQA 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

      2.  สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม  
คลอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนา 
ครู บุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๑. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาทุกปีการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๒. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลักสูตร 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความทันต่อทิศทางการศึกษา 
ในอนาคต 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๓. สถานศึกษาเปิดกิจกรรมชุมนุม ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มากกว่า 5๐  
ชุมนุมต่อปีการศึกษา โดยครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๔. สถานศึกษาเปิดแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้ 
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

      ๑. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสริมครู 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความสนใจและ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม PLC เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๓. ครูร้อยละ 80 มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ 
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

      ๑. สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์  โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของห้องเรียน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

      ๒. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และ 
รักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ และ 
สิ่งแวดล้อม 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

      ๓. สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้  
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
อย่างหลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ เท่ากับเป้าหมาย 

      ๔. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครู บุคลากร 
ทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้และดูแลรักษา  
ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๖ จัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

      ๑. สถานศึกษามีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
แบบไร้สาย มากกว่า 3๐ ตำแหน่ง เพ่ือการสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

      ๒. สถานศึกษามีเช่าซื้อ และติดตั้งระบบ 
อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ Mbps  
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

     ๓. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการและ  
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ 
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จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 
พบว่า  ผลการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน  2 ประเด็นพิจารณา  
เท่ากับเป้าหมาย จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา ซึ่งประสิทธิผลของการดำเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการ
สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยกำหนดแผนการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพอย่างรอบด้านให้กับนักเรียน เป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ระบบ Online  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับความเสมอภาคทางการเรียนรู้ และพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน ตลอดจนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางาน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และปลอดภัย และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม  ส่งผลให้ทุกคนสามารถอยู่ในโรงเรียนอย่างปลอดภัยและมีความสุขภายในโรงเรียนที่มี
คุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด รางวัลระดับประเทศ “อาคารเรียนเบอร์ 5 ในสถานศึกษา” จากการไฟฟ้าฝา่ยผลิตเเห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.), รางวัลโรงเรยีนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรยีน) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติเเห่งประเทศไทย 

(กฟผ.), รางวัลคาร์บอนตำ่สู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีบ้านนกัเรียน)  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
และได้รับการประกันคุณภาพนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
   4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
- รายงานการพัฒนาตนเองโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
- สมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
- สมุดบันทึกการประชุมครู 
- แฟ้มรูปภาพกิจกรรม ร่วมงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
- มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
- รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563 
- เว็บไซด์โรงเรียน www.kwc.ac.th  
- Facebookโรงเรียน https://www.facebook.com/KawilawittayalaiSchoolChiangmai 
- ไลน์กลุ่มครูและบุคลากร 
- ไลน์กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมครู 
- บันทึกการประชุมฝ่ายบริหาร 
- คำสั่งมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรพ.ศ.2563 
- สมุดบันทึกการนิเทศ 
- สมุดเยี่ยมโรงเรียน 
- สมุดหมายเหตุรายวัน 

http://www.kwc.ac.th/
https://www.facebook.com/KawilawittayalaiSchoolChiangmai
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- รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ประกาศ/คำสั่งต่างๆ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
- โครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมนิเทศภายใน กิจกรรมพัฒนาครู  
- โครงการพัฒนานักเรียนตามโครงการพิเศษ กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการและบริหารงานทั่วไป กิจกรรมพัฒนา 
ศักยภาพการปฏิบัติงานของงานสำนักงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานบุคลากร 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  
กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ 
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจการนักเรียน กิจรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจการ

นักเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพงานแผนงานโรงเรียน กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี กิจกรรม 
สารสนเทศโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพโรงเรียน กิจกรรมควบคุมภายใน กิจกรรมตรวจสอบ

ภายใน 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน  
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน 
- โครงการตามนโยบายพิเศษ กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
- โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กิจกรรมการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   
- รายงานการใช้หลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรับปรุง2563) 
- หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2564) 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- เอกสารประกอบหลักสูตร 
- คำสั่งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2563 และ คำสั่งสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 
- สรุปการใช้หลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
- โครงการส่งเสริมวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาครู 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการใช้สื่อ  
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- แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- บันทึกการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- SAR รายบุคคล ปีการศึกษา 2563 
- คำสั่งการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
- สรุปโครงการพัฒนาอาคารสถานที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยปีการศึกษา 2563 
- กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมโสตทัศนศึกษา 
- รูปการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
- สถิติการแจ้งซ่อมและการซ่อมบำรุงที่มีการแจ้งผ่านระบบออนไลน์ 
- รูปการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน  
- รูปการซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
- รูปการติดตั้งกล้องวงจรปิดในระยะที่ 1 ในพ้ืนที่โรงเรียน 
- สรุปโครงการพัฒนาห้องสมุด 
- รูปแหล่งเรียนเรียนรู้และห้องปฏิบัติการตามสาระการเรียนรู้ 
- รูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามห้องศูนย์การเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาด 
- สรุปโครงการห้องเรียนสีเขียว 
- รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับ 

มัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน 
- รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีโรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา  

ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน 
- รูปการพัฒนาพ้ืนที่ของนักเรียนจิตอาสาและการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้และดูแล  

รักษา ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- รูปการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสนับสนุนในการดูแลพ้ืนที่ในโรงเรียน 
- เอกสารคำขอใช้บริการ CAT corporate internet 
รวมใบเสร็จค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
 
      5) จุดเด่น 
โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID–19 โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ประกอบกับมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอนตรงตามความสามารถและเหมาะสม และมีงาน
สนับสนุนการสอนที่เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
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ครูทุกคนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบ Online 
และ ON Site มีการขับเคลื่อนการบวนการ PLC ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือการร่วมกัน
แก้ปัญหาและพัฒนางาน 

มีการพัฒนาระบบสัณญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรอบการบริหารจัดการในทุกฝ่าย
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับครูและบุคลากรทุกคนให้
สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำ แพตฟอร์ม 
เว็บไซต์ (Website)  ส่งผลให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพตามวงจร 
PDCA และ “กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model) เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

มีการวางแผนเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ On Site ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID–19  โดย
การจัดทำคู่มือ ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเฝ้าระวัง และแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคล
อย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT–RC) และ  6 มาตรการเสริม (SSET–CQ) ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทั้งรูปแบบ Online , On Site และผสมผสาน ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
      6) จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนด้วยโครงการดีเด่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่

สูงขึ้น เช่น โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นต้น 
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกฝ่ายงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ และเผยแพร่ผล

การดำเนินงาน ให้หลายหลายมากยิ่งขึ้น 
 
      7) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงขึ้น 

   ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
     ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง

โรงเรียน 
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   2.2.2 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   1) ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
   2) กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนการวิละวิทยาลัย ได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญผ่านโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมงานพัฒนาครู ด้วยวิธีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองโดย
การเข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนากับหน่วยงานภายนอกตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความสามารถ และมี
ความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ และโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการดูและ ติดตาม นิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
ตลอดจนกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีขั้นตอนโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องเมือ วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียน ก่อนการให้ข้อมูลย้อนกลับ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง ตลอดจนการ
เรียนการสอน ทั้งรูปแบบ Online และ On Site นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC อย่างเต็ม
รูปแบบ และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือรวมสังเกตชั้นเรียน และส่งเสริมให้มีการจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเสนอวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพ่ือเป็นแนวทางให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนมีการเผยแพร่ผลงานสู่
สังคมภายนอกผ่านรูปแบบต่าง ๆ  

 
   3) ผลการพัฒนา 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 
 
 
 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

(90.91) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๑. ครูร้อยละ 75 มีการวิเคราะห์มาตรฐานการ 
เรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพ่ือจัดทำโครงการ 
จัดการเรียนรู้ 

75 75.76 เป็นไปตามเป้าหมาย 

       ๒. ครูร้อยละ 75 มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่ 
สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการ 
เรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา มี 
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning)  
และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

75 75.76 เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๓. ครูร้อยละ 75 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือรู้จัก 75 96.97 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำผลการศึกษามาวาง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 
(97.98) 

สูงกว่าเป้าหมาย 

       ๑. ครูร้อยละ 75 มีวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  
เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลาย 

75 96.97 สูงกว่าเป้าหมาย 

       ๒. ครูร้อยละ 75 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

75 96.97 สูงกว่าเป้าหมาย 

       ๓. ครูร้อยละ 7๕ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย 
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในหรือภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

75 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

(75.21) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๑. ครูร้อยละ 75 มีผลการประเมินความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใน 
ระดับ มาก ขึ้นไป 

75 75.05 เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๒. ครูร้อยละ 75 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศชั้นเรียน 

75 75.36 เป็นไปตามเป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๑. ครูร้อยละ 75 มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง อย่างหลากหลาย 

75 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

       ๒. ครูร้อยละ 70 ทำการบันทึกหลังแผนการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้และนำผลจากการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

70 75.76 เป็นไปตามเป้าหมาย 

      ๓. ครูร้อยละ 75 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และนำผลพัฒนาผู้เรียน 
    - ใช้แผนการประเมินผลรายวิชา จำแนกเป็น K+P+A 
    - ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด และประเมินผลที่ตรงกับ

ตัวชี้วัดนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75 75.76 เป็นไปตามเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 

๑. มีชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ 
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุง และ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๒. ครูร้อยละ 75 มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

(75.76) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 

 
 จากตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564  พบว่า ผลการดำเนินการกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน  4  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 1 ประเด็น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว เป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีภาพความสำเร็จจาก
การที่นักเรียนมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ระดับ มากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 
4.45 มีครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น จำนวน 2  ท่าน และมีผู้บริหารและครูได้รับรางวัลอย่าง
หลากหลาย เช่น รางวัลเกยีรตยิศวันครูประจำปี 2565 จาก ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, โล่รางวลั "รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบตัิหน้าที่ดีเด่น จาก สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นต้น 
 
   4) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารที่สนับสนุนการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 

- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
- หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน 
- แฟ้มสะสมงาน 
- สื่อการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานกิจกรรมการนิเทศภายใน 
- รายงานกิจกรรมพัฒนาครู 
- แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
- ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯ 
- ห้องปฏิบัติการแต่ละกลุ่มสาระฯ 
- ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ 
- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- แบบประเมินและรายงานการใช้สื่อ 
- รายงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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- บันทึก/สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา 
- รายงานการจัดกิจกรรมและภาพประกอบ 
- นักเรียนได้เรียนรู้จากชุมชนในเรื่อง พานไม้ไผ่คด จากชุมชนศรีปันครัว และการทำโคมล้านนา  

จากชุมชนบ้านเมืองสาตร 
- รายงานโครงการส่งเสริมวิชาการ 
- แบบประเมินการสอนของครูผู้สอนปีการศึกษา2563             
- การวัดและประเมินผล 
- เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- สมุดการบ้านที่แสดงให้เห็นข้อมูลย้อนกลับ 
- ชิ้นงาน/ผลงานของผู้เรียน 
- แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 
- เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- รายงาน สรุปโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องชุมชนแหล่งเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเครือข่ายสหวิชาชีพที่มาร่วมงาน 
- บันทึกการมาแนะแนวของศิษย์เก่า 
- บันทึกการทำ PLC กลุ่มสาระต่างๆ /รูปภาพประกอบเกี่ยวกับการ PLC ของคณะครู 
- บันทึกการนิเทศ 
- ภาพการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- การสัมภาษณ์ครูบุคลากรและนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
      5) จุดเด่น 
ภายใตส้ถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19  ที่มีการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในรูปแบบ 

Online ซึ่งครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active learning ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ Application  ที่หลากหลาย มีการ
สร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี เช่น การตัดต่อคลิป  การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ Canva และการเผยแพร่ผลงานผ่าน YouTube   เป็นต้น 

ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้และได้รับการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดย
คณะกรรมการ ก่อนนำไปใช้จริง และระหว่างการจัดการเรียนการสอนจะมีคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อครูและนักเรียน 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก

เพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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      6) จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน

ระดับประเทศให้มากขึ้น 
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนให้มีทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 
      7) แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงขึ้น 
จัดทำแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลงานทางวิชาการ หรือวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศเพื่อการเผยแพร่ผลงานระดับประเทศให้มากข้ึน  
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      2.3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 
    2.3.1 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕64       
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ  ดีเลิศ ✓ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ  ดีเลิศ ✓ 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสาร และการคิดคำนวณ 
ดีเลิศ 89.64 ยอดเยี่ยม ✓ 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 72.59 ดีเลิศ ✓ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 70.14 ดีเลิศ ✓ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดีเลิศ 82.34 ยอดเยี่ยม ✓ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
วิชาชีพ  

ดีเลิศ 84.29 ยอดเยี่ยม ✓ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม ✓ 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด  
ดีเลิศ 92.01 ยอดเยี่ยม ✓ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 90.00 ยอดเยี่ยม ✓ 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

ดีเลิศ 93.65 ยอดเยี่ยม ✓ 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ดีเลิศ 87.19 ยอดเยี่ยม ✓ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  ดีเลิศ ✓ 
 2.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน  
ยอดเยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม ✓ 

2.๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

๒.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

๒.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม ✓ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๒.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ✓ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ  ดีเลิศ ✓ 

  3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 90.91 ดีเลิศ ✓ 

3.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 97.98 ยอดเยี่ยม ✓ 

๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 75.21 ดีเลิศ ✓ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ✓ 

สรุปภาพรวม ดีเลิศ  ดีเลิศ ✓ 
 

  2.3.2 จุดเด่น   
6) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามที่โรงเรียน

กำหนด  
7) นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยี และคิดสร้างนวัตกรรมในแต่ละรายวิชา 

เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และโครงงานคณิตศาสตร์ ผลจากการเรียน IS เป็นต้น   
8) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จในการเรียน  

Online ผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น Google classroom, Google meet, Facebook live, 
YouTube live  เป็นต้น  

9) นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นผู้มีมารยาทดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจากการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โครงการ/กิจกรรม
ด้านสิ ่งแวดล้อม ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความรู ้ มีคุณธรรม มีความ
พอประมาณ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีเหตุผล และนำไปสู่ 4 มิติ คือ ตนเอง สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมวินัยเชิงบวก  และนักเรียนยังมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นความถึงความภูมิใจในความเป็นไทย 
โดยร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความเป็นไทย 

10) นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายมีผลการประเมิน
ของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.64 ซึ่งเห็นได้จากการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง มีการช่วยเหลือกันในทุกด้านระหว่างการเรียนการสอนผ่านระบบ Online  สอดคล้อง
กับข้อมูลของการประเมิน SDQ และEQ  ระดับสถานศึกษา  

11) โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โรคระบาด 
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COVID–19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ประกอบกับมีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

12) มีการจัดอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอนตรงตามความสามารถและเหมาะสม และมี
งานสนับสนุนการสอนที่เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

13) ครูทุกคนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบ 
Online และ ON Site มีการขับเคลื่อนการบวนการ PLC ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือ
การร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

14) มีการพัฒนาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรอบการบริหารจัดการใน
ทุกฝ่ายงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับครูและบุคลากรทุก
คนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำ แพตฟอร์ม 
เว็บไซต์ (Website)  ส่งผลให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพตามวงจร 
PDCA และ “กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model) เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

15) ภายใตส้ถานการณ์ของโรคระบาด COVID–19  ที่มีการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในรูปแบบ 
Online ซึ่งครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active learning ที่เน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ Application  ที่หลากหลาย มีการ
สร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถของผู ้เรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี เช่น การตัดต่อคลิป  การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ Canva และการเผยแพร่ผลงานผ่าน YouTube   เป็นต้น 

16) ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้และได้รับการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้โ ดย
คณะกรรมการ ก่อนนำไปใช้จริง และระหว่างการจัดการเรียนการสอนจะมีคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อครูและนักเรียน 

17) ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

18) ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
19) มีการดำเนินงานเพื ่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี ่ยวชาญ

ภายนอกเพ่ือการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
20) มีการวางแผนเพ่ือรองรับการเปิดเรียนแบบ On Site ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID–19  

โดยการจัดทำคู่มือ ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเฝ้าระวัง และแผนเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติ
สุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT–RC) และ  6 มาตรการเสริม (SSET–CQ) 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทั้งรูปแบบ Online , On Site และผสมผสาน 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.3.3 จุดควรพัฒนา  
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเท่ากับเป้าหมาย พบว่า ร้อยละของ

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งอาจมาจากผลกระทบจาก สถานการณ์ของ
โรคระบาด COVID–19  ดังนั้นจึงความมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเร่งด่วน 

2) ส่งเสริมการขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนด้วยโครงการดีเด่นเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่
สูงขึ้น เช่น โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นต้น 

3) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกฝ่ายงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ และเผยแพร่
ผลการดำเนินงาน ให้หลายหลายมากยิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการเผยแพร่
ผลงานระดับประเทศให้มากขึ้น 

5) ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนให้มีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 
       
  2.3.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีระดับสูงขึ้น 

1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ควรให้มีการมุ่งเน้นในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสร้าง
รูปแบบในการเรียนอย่างหลากหลายทั้ง Online และ On Site เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้อย่าง
หลากหลายและเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความเป็น
เลิศ 

2. การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ผลงานทางวิชาการ หรือวิธีปฏิบตัิ
ที่เป็นเลิศเพื่อการเผยแพร่ผลงานระดับประเทศให้มากขึ้น  

3. โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการระดมทุน
และทรัพยากรในการจัดการศึกษา สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู ้ภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  
สร้างเครือข่ายฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน และสร้างเครือข่ ายวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน           
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4. การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื ่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกฝ่ายบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน 
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สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คำนำ 

              รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)  โรงเรียน        
กาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑          
ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓ มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐานที ๑ คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการ          
ที่จะสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคม ว่าโรงเรียนสามารถผลิตผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครบถ้วนตามความคาดหวังของสังคม ตลอดจนพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษาในโรงเรียน ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ    
   โรงเรียนได้รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                   
(Self Assessment Report  : SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และ
การประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ข้อมูลในการ
รายงานการประเมินตนเองครั้งนี้เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 25๖4 เป็นการ
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบท
ของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ รายละเอียดผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย  2.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  2.2 ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 2.3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และ 2.4 ภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
           ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รวมทั้งภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนางานของโรงเรียน  และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 จนสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     (นายมงคล กาเหว่า) 
                                                                    ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา 
                                                                    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 ตามที่โรงเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจำปีแล้ว 
ปรากฏว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 จึงมีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และขอให้ทาง
โรงเรียนได้นำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีกำหนดไว้ต่อไป 

 

 

 
                          (นายธนวัฒน์  ยอดใจ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                            โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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