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1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา 
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก) 
 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะ
และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก          
 

3. พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

 

พันธกิจ 
Mission 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลยัเป็นองค์กรชั้นนำ  ก้าวลำ้สู่มาตรฐานสากล 

Kawilawittayalai School is the leading organization heading towards international standards  

1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ครูและบุคลากรมีทักษะและ
สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 

3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
Vision   

เป้าประสงค ์

Goals 

กลยุทธ ์
Strategy 

1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วย
กระบวนการจัดการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ 
 

2. เร่งพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูในการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นพลโลกให้กับ
นักเรียน  
 

3. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
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คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

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

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

 
 
  เป้าหมาย 
  1. นักเรียนช้ัน ม.3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
  2. นักเรียนช้ัน ม.6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
  3. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปแบบต่างๆในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
 4. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานการเขียนรายงาน เชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือ ส่ือออนไลน์วิชาการท่ีจัดทำโดยโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก 
 5.  นักเรียนช้ัน ม.1 - 3 ท่ีเข้าสอบวัดความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ท่ีมีคะแนน
ผลการทดสอบได้ มาตรฐานของ CEFR 
 6. นักเรียนช้ัน ม. 6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีโครงการคัดเลือกเข้า สอบวัดความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ 
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่น ๆ มีคะแนนผลการ
ทดสอบ เทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
 7. นักเรียนช้ัน ม.3 และม.6 ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง มีทักษะการส่ือสาร ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 8. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT , 
IoT, M2M ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงานท่ีจัดโดย หน่วยงานภายนอก 
 9. นักเรียนช้ัน ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและ การอ่านภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ต้ังแต่ร้อยละ 50 
ขึน้ไป 
 10. นักเรียนช้ัน ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง ต้ังแต่ร้อยละ 50 
ขึน้ไป 
 11. นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบ ด้านการอ่าน ด้าน
คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วม โครงการ 
PISA ในปีเดียวกัน 
 12. นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.4 และ ม. 2 มีคะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วม 
โครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน 

1. ด้านผู้เรียน 
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 13. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานจาก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 
ท้ังด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ท่ีได้รับการประเมินจาก ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดง
ผลงาน ประจำปีท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 14. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานจาก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน 
ท้ังด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ท่ีได้เข้าร่วมแสดง/ ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ 
 15. นักเรียนช้ัน ม.1-3 และ ม.4-6 มีผลงานท่ีจัดทำขึ้นจาก ผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์และ เผยแพร่ผ่านส่ือดิจิตอลอย่างน้อย 2 แห่ง 
 16. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานท่ีเป็น นวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ได้จากการออกแบบ 
ประดิษฐ์และ สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 17. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ท่ีทำขึ้นด้วย ความริเริ่มของตนเอง ได้รับ
การประเมินในระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจาก การแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 18. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ท่ีทำขึ้นด้วย ความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้เข้า
ร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
 19. นักเรียนช้ัน ม.1 – 3 และ ม.4 – 6 มีผลงานการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศอื่นท่ีนักเรียนสนใจท่ีได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
 
 
❖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เป็นเลิศวิชาการ  
 1. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนน เฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 
50 ข้ึนไป 
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
 2. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1–3 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/ พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก  
 3. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1–3 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารส่ือออนไลน์ทางวิชาการท่ีจัดท้าโดยโรงเรียน หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอก 

ตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้เรียน 
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 4. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ท่ีเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ มาตรฐาน CEFR ท่ี
มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR  
 5. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง มีทักษะการส่ือสารได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ล้ำหน้าทางความคิด  
 6.  ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1–3 ท่ีมีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT,IoT, M2M ท่ีได้
เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดย หน่วยงานภายนอก 
 7. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทยจาก เครื่องมือกลาง 
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

8. ร้อยละของนักเรียนชั้นม.3ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง ต้ังแต่ร้อยละ 
50 ข้ึนไป  

9.  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบด้านการอ่าน ด้าน
คณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ PISA ในปี
เดียวกัน 

10.  ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนการผลการ
สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปี
เดียวกัน 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  

11. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน ท้ังด้าน
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชพีและ
เทคโนโลยีท่ีได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็น ผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจำปีท่ี
โรงเรียนจัดข้ึน  

12. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน ท้ังด้าน
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชพีและ
เทคโนโลยีท่ีได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับ รางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ 

13. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 ท่ีมีผลงานจัดท้าข้ึนจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล อย่างน้อย 2 แห่ง  

14. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1–3 ท่ีเป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จาก การออกแบบ ประดิษฐ์ และ
สร้างสรรค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

15. ร้อยละของจ้านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับ การท้ากิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของ นักเรียนชั้น ม.1–3 ท่ีนักเรียนทำข้ึนด้วยความ
ริเริ่มของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดีจากครู/ ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจัดข้ึน  
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16. ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของ นักเรียนชั้น ม.1–3 ท่ีได้ทำข้ึนด้วยความริเร่ิม
ของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/ แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก  

17. ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน หรือ
ประเทศอื่นท่ีนักเรียนสนใจ ของนักเรียนชัน้ ม.1–ม.3 ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

❖ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เป็นเลิศวิชาการ  

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

การเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าคะแนน

เฉล่ียระดับประเทศ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ท่ีได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รูปแบบต่าง ๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 
 3. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวชิาการ/บทความ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการท่ีจดัท้าโดย โรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก  

4. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัด ความสามารถ ด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆ มีคะแนนผล
การทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  

5. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง มีทักษะการสื่อสารได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษา
นั้นๆ ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ล้ำหน้าทางความคิด  

6. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4–6 ท่ีมีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT , IoT, M2M ท่ีได้เข้า
ร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันและหรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัด โดยหน่วยงานภายนอก 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  

7. ร้อยละของผลงานนักเรียนชัน้ ม.4-6 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน ท้ังด้านภาษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ีได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับดีจากงานแสดงผลงานประจำปท่ีีโรงเรียนจัดข้ึน  
 8. ร้อยละของผลงานนักเรียนชัน้ ม.4-6 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้านท้ังด้านภาษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ีได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ  

9. ร้อยละของผลงาน ของนักเรียนชั้น ม .4-6 ท่ีจัดทำข้ึนจากผลงาน การศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพรผา่นสื่อดิจิตอล อย่างน้อย 2 แห่ง  
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10. ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4-6 ท่ีเป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จาก การออกแบบ ประดิษฐ์และ
สร้างสรรค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  

11. ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ี เกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ สังคม ของนักเรียนชั้น ม.4 - 6 ท่ีนักเรียนทำข้ึนด้วย
ความริเร่ิมของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับ ดีจากครู/ ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานท่ีโรงเรียนจดัข้ึน  

12. ร้อยละของจ้านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับการทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของ นักเรียน ชั้น ม.4 - 6 ซึ่งได้ทำข้ึนด้วยความ
ริเริ่มของตนเอง ได้เข้าร่วม หรือคัดเลือก ร่วมแสดง / ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก  

13. ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ท่ีเกี่ยวกับกลุ่ม ประเทศอาเซียนหรือประเทศ
อื่นท่ีนักเรียนสนใจ ของนักเรียนชัน้ ม.4 - 6 ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือก ให้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล
จากหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
เป้าหมาย 

2.1 ด้านคุณภาพวิชาการ 

1. โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพ ตามความต้องการของผู้เรียน  
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ  
3. โรงเรียนพฒันาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study: IS)  
4. โรงเรียนพฒันาการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษา ด้วยตนเองของ

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

สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอน ผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ((Independent Study: IS) 
4. ร้อยละของโรงเรียนท่ีใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ละการศึกษาด้วยตนเอง 
5. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน โดยใชร้ะบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System) 
6. ร้อยละของโรงเรียนท่ีใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากลโดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปาก
เปล่า สอบสัมภาษณ์ และ สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆท้ังในและต่างประเทศ  

 

2. แนวทางการจัดการศึกษา 
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2.2 ด้านคุณภาพของครู  

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/ อาชีพ และผ่านการประเมิน
ระดับชาติ  

2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
3. ครูใช้หนังสือ ต้าราเรียนและส่ือภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงานท้ังระบบ
ออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
5. ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 
6. ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของครูท่ีผ่านการประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ ระดับชาติ 
2. ร้อยละของครูท่ีสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
3. ร้อยละของครูท่ีใช้หนังสือ ตำราเรียนและส่ือภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
4. ร้อยละของครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน 
ท้ังระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
5. ร้อยละของครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 
6. ร้อยละของครูท่ีใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

2.3 ด้านการวิจัยและพัฒนา  
โรงเรียนดำเนินการจัดท้าวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของ โรงเรียนท้ังด้านการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอน และใช้ ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน การ
สอน  

ตัวชี้วัด 

ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีผลการวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
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3.1  ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน 
2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) 
3. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ (Academic Leadership) ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ 
4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการบริหารจัดการ 
5. ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
6. ผู้บริหารมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนท่ีบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
2. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการ 
3. ด้วยระบบคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (TQA) 
4. ร้อยละของผู้บริหารท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
5. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
6. ร้อยละของผู้บริหารท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
7. ร้อยละของผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน 
8. เรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ 

3.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 

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

2. โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3. โรงเรียนน้าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
4. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว 
5. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถ  
บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น 
6. โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 

3. ด้านการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
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ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และ TQA 
2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลจากนวัตกรรม 
3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีนำวธิีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน 
4. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว  
5. ร้อยละของโรงเรียนท่ีสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจำเป็น 
6. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ 

3.3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
เป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกำหนดทุกระดับและมีอัตราครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 
คน  
2. โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน 30-40 คน ต่อ ห้องเรียน 
3. ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ี กคศ.กำหนด  
4. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ตำราเรียน ส่ือเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ  
5. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เช่ือมโยงครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน  
6. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multi-Media Classroom) ห้องทดลอง 

ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง  
7. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ท่ีมีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศท่ีเอื้อ

ต่อการใช้บริการ มีส่ือท่ีเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้า
อย่างหลากหลาย  

8. โรงเรียนดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมธัยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
(เฉพาะมัธยมศึกษา)  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีขนาดช้ันเรียนเหมะสมตามมาตรฐานท่ีกำหนดทุกระดับ และอัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีจำนวนนักเรียน 30 – 40 คน ต่อห้องเรียน 
3. ร้อยละของโรงเรียนท่ีภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ี กคศ.กำหนด 
4. ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดให้มีหนังสือ ตำราเรียน ส่ือเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ 
5. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เช่ือมโยงครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน 
6. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีห้องเรียนอีเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (ElectronicsMulti-Media Classroom) 

ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่าง
พอเพียง 
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7. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ท่ีมีสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศเอือ้ต่อการใช้บริการ มีส่ือท่ีเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการ
ค้นคว้าอย่าง หลากหลาย 

8. ร้อยละของโรงเรียนท่ีดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) และผ่านเกณฑ์การประเมิน (เฉพาะมัธยมศึกษา) 

 

3.4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
เป้าหมาย 

1. โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่าย ร่วมพัฒนาท้ังในระดับท้องถิน่/ภาค/ชาติ/
นานาชาติ  

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ และทรัพยากร ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพฒันา  
3. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ  
4. นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีเครือข่ายร่วมพัฒนาท้ังในระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/ นานาชาติ 
2. ร้อยละของครู/นักเรียนท่ีมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอื่นท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3. ร้อยละของโรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ องค์กรอื่นๆท่ีเกีย่วข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2563 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

ประวัติโรงเรียน  : 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2521 

เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านต้นขาม ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีพื้นท่ีท้ังหมด 67 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนเดิม เป็นท่ีดินของค่ายกาวิ
ละ หรือจังหวัด ทหารบกเชียงใหม่ นางสวาท รัตนวราผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับ
มอบหมายจากกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนดำเนินการเจรจา 
ขอที่ดินดังกล่าว จากพลตรีจวน  วรรณรัตน์ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ในปีพ .ศ. 2518 ทาง
กระทรวงกลาโหม ก็ได้ อนุญาตให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยืมท่ีดินนี้ต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษา 
แห่งท่ี 3 ของจังหวัดเชียงใหม่และปีพ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาได้กำหนดแผนผังของโรงเรียน  เสนอ
กรมธนารักษ์   

สำหรับช่ือของโรงเรียน ได้ต้ังตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ คือพระเจ้ากาวิละจึงได้ช่ือ
ว่า“โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย”   โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2521 เปิดสอนช้ัน ม.ศ.1 จำนวน4 ห้องเรียน โดยทำการสอนอยู่ท่ีโรงเรียนคำเท่ียงอนุสรณ์ และช้ัน ม.1 
จำนวน 4 ห้องเรียน ทำการสอนอยู่ท่ีวัดท่าสะต๋อย มีครูทำการสอน 18 คน ภารโรง 2 คน ปัจจุบันโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัยเปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเป็นโรงเรียน
สหศึกษาขนาดกลางตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โรงเรียนได้มีการพัฒนาเยาวชนไปสู่สังคม ท่ีมีคุณภาพและ
เพื่อให้เป็น สถาบันการศึกษาหลักของจังหวัดเชียงใหม่สมดังเจตนารมณ์ ท่ีได้ต้ังไว้นับต้ังแต่ได้ก่อตั้ง
โรงเรียนเป็นต้นมา 

ภารกิจของโรงเรียน : 
       จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน : 
  1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1)   ช่ือ  สถานศึกษา  โรงเรียน กาวิละวิทยาลัย ต้ังอยู่เลขท่ี 451 ถนน  มหิดล ตำบล  ท่าศาลา  
อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์  (053) 244628  (053) 247724   
โทรสาร (053) 246166  e-mail kawila.chiangmai@gmail.com website  http://www.kwc.ac.th 
 1.2)  สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขตท่ี 34     
 1.3)  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6  
 1.4)  เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา   

mailto:kawila.chiangmai@gmail.com
http://www.kwc.ac.th/
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  ในเขตอำเภอเมือง  ในตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองป่าครั่ง  ตำบลท่าศาลา  ตำบลหนองหอย 
ตำบลป่าแดดคือ บริเวณสะพานแม่คาว  ถนนเชียงใหม่- ดอยสะเก็ด ฟากทิศใต้ ถึงส่ีแยกศาลเด็ก เล้ียวขวา
ไปตามถนนสายเชียงใหม่ – ลำปาง ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิงฝ่ังตะวันออก ครอบคลุมบริเวณตำบลวัดเกตุ
ตำบลหนองป่าครั่ง  ผ่านสะพานนครพิงค์ สะพานนวรัฐครอบคลุมตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบล
ป่าแดดเฉพาะด้านฝ่ังตะวันออกของแม่น้ำปิง 

ในเขตอำเภอสันกำแพง  ในตำบลสันกลาง หมู่ 1 – 7      
ในเขตอำเภอสันทราย  ในตำบลสันทรายน้อย    ตำบลสันพระเนตร   ตำบลสันนาเม็ง  

     1.5)   แผนช้ันเรียนเต็มรูป      
             ห้องเรียน : ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6   =   5   :   6  :   8   :  7   :  7  : 7  
             นักเรียน  : ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 : ม.5 : ม.6   =  240 : 240 : 240 : 320 : 280 : 280 
 

2. สภาพภูมิศาสตร์/ทำเลที่ต้ัง 
 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งท่ี 3 ต้ังอยู่ ณ หมู่บ้านต้นขาม ตำบล
หนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นท่ีท้ังหมด 67 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวาท่ีดินท่ีเป็นท่ีต้ังของ
โรงเรียนเดิม เป็นท่ีดินของค่ายกาวิละ หรือจังหวัด ทหารบกเชียงใหม่ นางสวาท รัตนวรา  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวฒัโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นตัวแทนดำเนินการเจรจา ขอท่ีดินดังกล่าว จากพลตรีจวน  วรรณรัตน์ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก
เชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2518 ทางกระทรวงกลาโหม ก็ได้ อนุญาตให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยืม
ท่ีดินนี้ต้ังโรงเรียนมธัยมศึกษา แห่งท่ี 3 ของจังหวัดเชียงใหม่และปีพ.ศ.2519 กรมสามัญศึกษาได้กำหนด
แผนผังของโรงเรียน  เสนอกรมธนารักษ์  ปัจจุบันต้ังอยู่เลขท่ี 451 ถนน  มหิดลตำบล  ท่าศาลา อำเภอ
เมืองจังหวัด เชียงใหม่ 

3. ขนาดพื้นที่ที่รองรับสิ่งปลูกสร้าง  พื้นท่ีท้ังหมด 67 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา 
4. ระบบสาธารณูปโภค 

4.1 ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4.2 ระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค 
4.3 ระบบน้ำบาดาล 
4.4 ระบบเครือข่าย Internet   

4.4.1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาขน) 
4.4.2 บริษัทริบเบิลที อินเทอร์เน็ต (มหาขน) 
4.4.3 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด 
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5. การคมนาคม ความสะดวกในการเดินทาง   การเดินทางมาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยใช้เส้นทาง ถนน
มหิดล โดยรถส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทาง 

 
6. อาคารสถานที่/อาคารเรียน/อาคารประกอบ 
    6.1    อาคารเรียน 3  หลัง   รวม  66  ห้อง 
 -    แบบ    318ค  สร้างปี  พ.ศ.  2522  จำนวน     18   ห้อง 
 -    แบบ    324ค  สร้างปี  พ.ศ.  2524  จำนวน     24   ห้อง 
 -    แบบ    324ค  สร้างปี  พ.ศ.  2527  จำนวน     24    ห้อง 
     6.2    อาคารฝึกงาน  3  หลัง รวม  8  หน่วย 
 -    แบบ    100/27 (โรงยิม) สร้างปี  พ.ศ.  2524 จำนวน    1    หลัง 
 -    แบบ    ฝ 102  สร้างปี  พ.ศ.  2525 จำนวน    1    หน่วย 
 -    แบบ    102/27  สร้างปี  พ.ศ.  2529 จำนวน    2    หน่วย 
 -    แบบ    102/27  สร้างปี  พ.ศ.  2530 จำนวน    2    หน่วย 
 -    แบบ    102/27  สร้างปี  พ.ศ.  2534 จำนวน    2    หน่วย 
      6.3    อาคารหอประชุมโรงอาหาร  1  หลัง         สร้างปี  พ.ศ. 2542 แบบ 101 ล./27 พิเศษ 
      6.4    สระว่ายน้ำ  1  หลัง               สร้างปี  พ.ศ. 2535 
      6.5    บ้านพักครู 4 หลัง              4      หน่วย 
      6.6    บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 1 หลัง   6      หน่วย พ.ศ.2539 
      6.7    ห้องน้ำ-ห้องส้วม                               8      หลัง (50 ห้อง)       
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      6.8    สนามกีฬา 6 สนาม ได้แก่ สนามฟุตบอล, สนามฟุตซอล, สนามวอลเล่ย์บอล, สนามตะกร้อ, 
สนามเปตอง,สนามบาสเกตบอล 
 6.9    ห้องประกอบการเรียนการสอน 
       -  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  6 ห้อง   
       -  ห้องคอมพิวเตอร์             3 ห้อง   
       -  ห้องดนตรี-นาฏศิลป์             2 ห้อง   
       -  ห้องกิจกรรมอื่น ๆ   3 ห้อง    (ห้องเรียนสีเขียว, ห้องคหกรรม, ห้องสภานักเรียน) 
       -  ห้องพยาบาล   1 ห้อง  
       -  ห้องสมุด              1        ห้อง   
       -  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 ห้อง 
       -  ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ  4 ห้อง 
       -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง   
       -  ห้องศูนย์ภาษาไทย    1 ห้อง  
       -  ห้องศูนย์สังคมศึกษา   2 ห้อง  
7.  สื่อ  อุปกรณ์ เคร่ืองอำนวยความสะดวก 
       จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  ท้ังหมด   201   เครื่อง  เช่ือมต่อระบบ internet ทุกเครื่อง 
     - ใช้เพื่อการเรียนการสอน  จำนวน   120   เครื่อง 
     - ใช้ในงานบริหาร  จำนวน     71    เครื่อง 
  จำนวนเครื่องเล่น  วิดีโอ/ซีดี       1 เครื่อง 
  จำนวนเครื่องโทรสาร        1 เครื่อง 
  จำนวนโทรทัศน์      18 เครื่อง 
8.  ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ 
  จำนวนหนังสือในห้องสมุด                       18,323   เล่ม 
  มีแหล่งข้อมูลท่ีสืบค้นทาง internet ได้          9  เครื่อง 
  หนังสือในห้องสมุดสืบค้นด้วยระบบ E-Library    6,133   เล่ม 
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9. แผนผังโรงเรียนปัจจุบัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อาคาร 1 
2. อาคาร 2 
3. อาคาร 3 
4. โรงอาหาร 
5. อาคารสวนพฤกษศาสตร์/ 

คหกรรม 

6. อาคารห้องเรียนสีเขียว/ศิลปะ    
7. ลานอเนกประสงค์ เสาธง 
8. อาคารอเนกประสงค์      
9. ศูนย์สระว่ายน้ำ 
10. อาคารดนตรี 
11. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

12. สนามฟุตบอล 
13. ลานกีฬา 
14. อาคารพลศึกษา 
15. อาคารเกษตร 
16. บ้านพักครู 
17. อาคารร่มเกล้า 

18. อาคารสมาคมผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า 

19. ศาลารวมฝัน 
20. ป้อมยาม 
21. เรือนพยาบาล 
 

1
8 
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10. รายชื่อโรงเรียน/จำนวนนักเรียน ในเขตบริการ 

10.1 โรงเรียนวัดป่าแดด   จำนวนนักเรียน   206 คน 
10.2 โรงเรียนวัดเสาหิน   จำนวนนักเรียน   187 คน 
10.3 โรงเรียนวัดเมืองสาตร  จำนวนนักเรียน   129 คน 
10.4 โรงเรียนคำเท่ียงอนุสรณ์  จำนวนนักเรียน   577 คน 
10.5 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง  จำนวนนักเรียน    61 คน 
10.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครก จำนวนนักเรียน   535 คน 
10.7 โรงเรียนท่าศาลา   จำนวนนักเรียน   203 คน 
10.8 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ  จำนวนนักเรียน   144 คน 
10.9 โรงเรียนวัดดอนจ่ัน  จำนวนนักเรียน   424 คน 
10.10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน  จำนวนนักเรียน 1,723 คน 

 

11. แผนที่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 12.1) ช่ือ-สกุลผู้บริหาร   นายมงคล กาเหว่า วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศนียบัตร สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำรง
ตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี  11 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
 12.2)  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  3  คน 
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      12.3)  ข้อมูลบุคลากรครูปีการศึกษา 2563     
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรครูปีการศึกษา  2563 

 
ประเภท 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาย ุ
เฉลี่ย 

ประสบ
การณ์ 
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 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน - 3 - 2 1 36.7 9.33 

รวม 27 58 5 49 31   
 

12.4)  ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียนย้อนหลัง 2553 – 2563  
ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนและห้องเรียนย้อนหลงั 2553 – 2563 

ปีการ 
ศึกษา 

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

2553 8 8 7 10 10 10 53 263 289 265 388 353 318 1,876 
2554 8 8 8 10 10 10 54 222 254 276 398 355 327 1,831 
2555 5 8 8 10 10 10 41 137 216 240 357 372 330 1,652 
2556 6 6 8 10 11 11 52 185 151 264 271 346 384 1,601 
2557 7 6 5 7 10 10 45 203 195 219 212 297 398 1,524 
2558 6 7 6 6 7 10 42 185 213 229 176 210 341 1,354 
2559 6 6 7 7 7 8 41 178 183 231 184 174 250 1,200 
2560 6 6 6 7 7 7 39 197 189 232 187 184 169 1,158 
2561 6 6 6 7 7 7 39 191 196 213 185 181 199 1,165 
2562 6 6 6 7 7 7 39 194 202 185 178 192 165 1,116 
2563 6 6 6 8 7 7 39 171 193 189 213 165 152 1,083 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
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  13.  การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
13.1   โรงเรียนมาตรฐานสากล 
13.2   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. (Enrichment Science Classroom)  
13.3   สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13.4  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมอนัเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จ 

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
13.5 คนดีศรีเชียงใหม่ 
13.6 โครงการโรงเรียนแกนนำ 46 ICT โรงเรียนในฝัน 
13.7 โครงการห้องเรียนสีเขียว 
13.8 โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ 

  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถาน-ศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น มีการจัดสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลต้ังแต่ป ี 2555 เปิดการสอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้า 
(IS 1) การส่ือสารและการนำเสนอ (IS 2) และการบริการสังคม (IS 3) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 5 หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระเบียบการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความ 
สนใจประกอบด้วย 

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

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดแผนการเรียน 
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม  
- แผนวิทย์ – คณิต (เน้นวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
- แผนวิทย์ – คณิต (เน้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี) 
- แผนศิลป ์– คำนวณ (เน้นบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์) 
- แผนศิลป ์– ไทย – สังคม (เน้นภาษาศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์) 
- ห้องเรียนพิเศษจีน 
- ห้องเรียนพิเศษญี่ปุ่น 
- ห้องเรียนพิเศษศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนข้างต้น โรงเรียนได้สำรวจความต้องการและความคิดเห็นจาก 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตร ผ่านคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละ

https://sites.google.com/site/enrichmentscienceclassroom/
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วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทำให้
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทีได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
           
 
 
 

 
รูปของพระเจ้ากาวิละ ประทับยืนบนแท่นภายในเรือนแก้ว 

 
 
 
 
 
 

   
 พวงแสด ซึ่งมีดอกสีแสด 

 
 
         
 
     มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม                โรงเรียนผู้นำด้านส่ิงแวดล้อม 
 
  
 
 
ปญญา โลกสุมิ ปุขโชโต    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก          ลูกกาวิละ รักศักดิ์ศรี สามัคคี เสียสละ 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

ปรัชญาของสถานศึกษา 

 
คติพจน์ 

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนกาวิละวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
 
 
  

  

นายธนวัฒน์  ยอดใจ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

นายมงคล  กาเหว่า 
คณะกรรมการและเลขานุการ 

นางศุภมาศ  วงษ์แก้วจันทร ์
คณะกรรมการ 

นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์ 
คณะกรรมการ 

นางวิไลพร  พุทธิศร ี
คณะกรรมการ 

นายศิริพัฒน์  กาวิละ 
คณะกรรมการ 

พ.ต.ต.ธีระดล  ดาวเงิน 
คณะกรรมการ 

พระครูสิริปริยัติยาภิรัต ผศ. 
คณะกรรมการ 

พ.อ.วีรสิฎฐ  จันแดง 
คณะกรรมการ 

นางรัชณีย์  นริุตติพงษ์ 
คณะกรรมการ 

นางอรพินธ์  โพธ์ิแก้ว 
คณะกรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักด์ิ  พันธุ์โพธิ ์
คณะกรรมการ 

นายสมศักด์ิ  ก้อนทอง 
คณะกรรมการ 

นายธนารักษ์  โตไพบูลย์ 
คณะกรรมการ 

นางสาววราภรณ์  สมบุญ 
คณะกรรมการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ป ี 2563 - 2566 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพ  
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การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

 
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่ง  

ท่ีจะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ัวไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของ
สถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคำนึงถึงบริบทท่ีสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 
  1.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

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

  6.  ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
  7.  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

8.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2563 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ดี 
     2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
     และแก้ปัญหา 

ดี 

     3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

    2.1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
    2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพมาตรฐานมี 5 ระดับ 
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ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
ระดับกำลังพัฒนา น้อยกว่า ร้อยละ 50.00 
ระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 –  59.99 
ระดับดี ร้อยละ 60.00 –  69.99 

ระดับดีเลิศ ร้อยละ 70.00 –  79.99 

ระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 80.00  ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ท่ีกาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของ
รัฐทุกภาคส่วนต้องทาตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตาม    คติพจน์ "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลา
บังคับใช้ 20 ปี ต้ังแต่ปี 2561 - 2580 แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง     ของชาติ  
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหล่ือมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว 

โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการ พัฒนาในทุกระดับ 

ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี     ส่วนร่วม ในการ

พัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ

เป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 
แนวทางการดำเนินงาน 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาส  มีงานทำตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
3. การขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
4. การจัดการศึกษาเพื่อความเช่ียวชาญเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
5. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
6. การประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. การวัดและประเมินผล 
4. การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมือง 
6. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้ความรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนือ่งตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อโอกาสและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
2. การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ 
3. โครงการด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
4. การพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษและเพื่อคุณภาพชีวิต 
5. การขับเคล่ือนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
6. การสนับสนุนทุนและอุปกรณ์ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 



31 
 

                                แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ปี  2563 - 2566 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและ 
   สภาพแวดล้อมและการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการขยะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องการบริหารการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุน 
    ให้สถานศึกษา สถาบันการศึกษา มีความคล่องตัว 
3. การปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางและภูมิภาค 

 
 
 
 

 

    สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 
 

 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ

เท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
 

นโยบายส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ปีงบประมาณ 2563 

 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
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1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 

 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 

ภายในปี 2565 พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 
 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะตามหลักสูตรและทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเล่ือมล้ำทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
7. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและหลักธรรมาภิบาล  

 
 

ทิศทางการพัฒนาการจดัการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
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1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่นๆ ได้รับการ
พัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ ตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกล ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการเชิง           
บูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผู้เรียนและของชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
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จุดเน้นท่ี 1  คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 
จุดเน้นท่ี 2  นักเรียนมีสมรรถนะ มีความสามารถและมีทักษะอย่างหลากหลาย 
จุดเน้นท่ี 3  นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต 
จุดเน้นท่ี 4  นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
จุดเน้นท่ี 5  นักเรียนมีทักษะอาชีพ 
จุดเน้นท่ี 6  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ 
                     สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จุดเน้นท่ี 7  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
จุดเน้นท่ี 8  การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน 
จุดเน้นท่ี 9  ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
จุดเน้นท่ี 10  การสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
จุดเน้นท่ี 11  ระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเน้นท่ี 12  เอกลักษณ์ของโรงเรียน : 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
จุดเน้นท่ี 13  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 
จุดเน้นท่ี 14  ระบบการบริหารงบประมาณ  
จุดเน้นท่ี 15  ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 จดุเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34  ปีงบประมาณ 2563 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนกาวลิะวิทยาลยั 

 
    
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ปรากฏว่ามี  “อุปสรรค”  มากกว่า  “โอกาส”  โดยสรุป  ดังนี้ 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) 
1. ชุมชนให้การยอมรับ เช่ือถือ ศรัทธาและให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของ
โรงเรียน 
2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย 
3. ท้องถิ่นและชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Social – cultural) 
1. รายได้ผู้ปกครองส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง ครอบครัวที่
แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดทำ
ให้ลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 
3. ผู้ปกครองมีทางเลือกสถานศึกษาในการศึกษาต่อ 
4. การคุมกำเนิด ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
1. ความเจริญทางเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการบริโภคของนักเรียน ทำให้
การจัดการเรียนรู้มีรูปแบบท่ีหลากหลายและทันสมัย 
นักเรียนสมารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรูไ้ด้ 
2. ความเจริญของเทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างบุคคล องค์กร และ
สถาบันการศึกษาท้ังภายในและนอกประเทศ 

ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ขาด
มาตรการท่ีเด็ดขาดในการควบคุมส่งผลต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน  
 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
1. หน่วยงานภายนอกเปิดโอกาสให้นักเรียนหา

รายได้ระหว่างเรียนและให้การสนับสนุน

ทุนการศึกษา แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic )  
1. ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ปกครองมีรายได้
น้อยและว่างงาน จึงไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาบุตร  
2. ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ 
3. ภาระหนี้สินของผู้ปกครอง เช่น ธกส. กองทุนหมู่บ้าน 
การกู้เงินนอกระบบ การผ่อนชำระ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Law & Policy)   
1. รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษาและมีนโยบายท่ีช่วยเหลือทางด้าน
การศึกษาส่งผลให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย  (Law & Policy)   
1. สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปล่ียนแปลงทำให้
นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องและไม่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาไม่เพียงพอ 
 
 
 

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

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายการทำงานท่ีชัดเจนปฏิบัติ
ได้จริง 
2. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริม พัฒนา บุคลากรและนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
1. บุคลากรขาดความทุ่มเท เสียสละในการทำงาน 

ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 
1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแก่การเรียนรู ้

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริม

ทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 
1. แหล่งการเรียนรู้บางแห่งภายในโรงเรียนขาดความ

พร้อมในการให้บริการ ส่งผลต่อกระบวนการเรียนการ

สอน กระบวนคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างนวัตกรรม

ทางการเรียนของนักเรียน 

2. นักเรียนบางส่วนมีวนิัยในตนเองน้อยขาดความ

รับผิดชอบ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจบ

ของนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 



39 
 

                                แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ปี  2563 - 2566 
 

 

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

ด้านครูและบุคลากร  (M1)  
1. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ด้านครูและบุคลากร (M1) 
1. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนมากส่งผล

กระทบต่อการจัดการเรียนรู้ และประสิทธิภาพของ

งานลดลง 

2. ครูจำนวนน้อยท่ีนำเทคโนโลยี  อุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้

ในการเรียนการสอน 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)    
1. โรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา

สามารถติดตามตรวจสอบได้ 

2. การใช้งบประมาณโรงเรียนโปร่งใส สามารถติดตาม

ตรวจสอบได้ 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)  
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรมไม่

เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 

2. ระบบการเบิกจ่ายเงินไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามข้ันตอน

ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่ทันต่อความ

ต้องการ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)      
1. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก

เพียงพอ 

2. มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ีบริเวณภายนอกอย่าง

สม่ำเสมอ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)      
1. โรงเรียนขาดการตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเป็น

ปัจจุบันทำให้การใช้วัสดุ อุปกรณ์บางอย่างไม่คุ้มค่า 

2. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 

ด้านการจัดการ  ( M4)     
1. โรงเรียนมีหลักการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตย 
โดยเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้เพื่อ
นำมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
2. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์การในท้องถิ่น อย่าง
สม่ำเสมอ ทำให้ได้รับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เป็นจุดแข็ง 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
โรงเรียน 

ด้านการจัดการ  ( M4) 
1. มาตรการ การกำกับ ติดตามการทำงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่เข้มงวด และไม่ต่อเนื่อง 
2. ระบบสารสนเทศมีหลายระบบแต่ไม่เช่ือมโยงกันทำให้
เกิดภาระงานซ้ำซ้อน และไม่เป็นปัจจุบัน  
3.ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรของโรงเรียนไม่ชัดเจนส่งผลต่อ
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำวิทยฐานะเพื่อพฒันา
ตนเองเป็นไปไม่ต่อเนื่อง 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรยีนกาวิละวิทยาลัย 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากการพิจารณากราฟ ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ 
สำรวจโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีมีผลต่อการดำเนินการ (SWOT) แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีสภาพ ปัจจุบัน
เป็นอย่างไร ซึ่งพิจารณาจากพื้นท่ีวงรี วงใน (สีแดง) คือพื้นท่ีท่ีโรงเรียนจะต้องให้ความสำคัญในการกำหนด 
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นั้นอยู่ในตำแหน่งวัวแม่ลูกอ่อน (CASH 
COWS) หมายถึง มีสภาพแวดล้อมภายในท่ีเข้มแข็ง แต่ขาดการสนับสนุนในการดำเนินงาน สรุปเป็นทิศทางได้ว่า
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ควรกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาสรรถนะภายในองค์กรเพื่อรอโอกาส
ท่ีเหมาะสมในการดำเนินงานต่อไป 
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การสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโดยภาพรวม 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัย 
สรุปค่าน้ำหนัก

คะแนน 
ปัจจัย 

สรุปค่าน้ำหนัก
คะแนน 

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

2. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (S) -0.05 2. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.06 

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

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

   5. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) -0.02 

   6. ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (M3) -0.05 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.69 -4.32 สรุปปัจจัยภายใน 3.94 -3.83 

เฉล่ียปัจจัยภายนอก -0.63 เฉล่ียปัจจัยภายใน 0.11 
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ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโดยภาพรวม 

ตาราง  1  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ประเด็นตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห ์

โอกาส อุปสรรค 
โอกาส อุปสรรค คะแนนเต็ม  

1  1-5  1-5 

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

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

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

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  

3.69 -4.32 -0.63 0.39 -0.44 -0.05 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

4.01  -3.80 0.96 -0.95 0.01 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 3.94 -3.83 0.11 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 3.88  



43 
 

                                แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ปี  2563 - 2566 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตาราง  2  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
  

ประเด็นตัวชี้วัด 

น้ำหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง  
( + ) 

จุดอ่อน  
( - ) จุดแข็ง 

 ( + ) 
จุดอ่อน 
 ( - ) คะแนน

เต็ม  1 
 1-5  1-5 

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(Structure =S1 ) 

0.10 3.92 -4.10 0.39 -0.41 -0.02 

2.   ด้านผลผลิตและการบริการ  
(Service and Products  = S2 ) 

0.18 3.99 -3.68 0.72 -0.66 0.06 

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

4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  
(Money = M2) 

0.11 3.63 -3.71 0.40 -0.41 -0.01 

5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์  
(Materials = M3 ) 

0.11 3.58 -4.03 0.39 -0.44 -0.05 

6.  ด้านการบริหารจัดการ  
( Management  = M4 ) 

0.25 3.85 -3.80 0.96 -0.95 0.01 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 3.94 -3.83 
0.11 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 3.88 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ปี  2563 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
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 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน โดยผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 4 ปี ปีการศึกษา 2563 -2566 สรุปเป็นทิศทางการดำเนินการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนดังนี ้

 
 
 

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

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

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

 
 

1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก     
2. ครูและบุคลากรมีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

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

          3.  The school run by quality system 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์     (Vision) 
 

พันธกิจ    (Mission)  

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

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียน ให้เป็นผู้มีมารยาทดี มีวินัย  มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พัฒนา
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม  ให้มีคุณภาพดี  อนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อม  และสามารถให้บริการชุมชนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 

โรงเรียนผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม  
           Leader school of environment 

 
 

 

 เป็นคนดี  มีมารยาท สุภาพอ่อนน้อม  เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีท้ังด้านวิชาการ ด้านสมรรถนะ และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์  กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รักษ์ส่ิงแวดล้อม  

 เป็นผู้นำ มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน  ศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน  พัฒนาตนเอง เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู ทุ่มเทต่อการสอน รัก ดูแล และเมตตาผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
 

 มีภาวะผู้นำ คิดแล้วทำอย่างมีเป้าหมายชัดเจน บนกรอบเวลาท่ีวางแผนไว้ ตัดสินใจเด็ดขาด ฉับไว    
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
 

 
 เป็นองค์กรช้ันนำด้านการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษา เป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจาก
นักเรียน  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน 
 
 
 

อัตลักษณ์   (Identity)  

เอกลักษณ์   (Uniqueness) 
รื 

ภาพความสำเร็จโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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1. มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
พฤติกรรมบ่งช้ี 

1.1 แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และทำหน้าท่ีพลเมืองท่ีดีต่อประเทศชาติ 
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนในหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

  1.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณ 
2. มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
 พฤติกรรมบ่งช้ี 
  2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
  2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น 

2.3 มีความซื่อตรงต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีท้ังในสถาบันของตน และสถาบันในเครือฯ  
พฤติกรรมบ่งช้ี 
  3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน  เช่น การแต่งกาย การเดินแถวเข้าโรงเรียน ห้องเรยีน ซื้อ
อาหาร การเดินขึ้นลงบันไดอาคาร ชิดขวา 
  3.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ 
  3.3 มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อน พี่ และน้องในโรงเรียนของตนเองและ
โรงเรียนในเครือฯ 
4. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมี
การคิดแบบองค์รวม 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
  4.1 มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเองในการทำงาน 
  4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  4.3 สามารถจำแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 
5. อยู่อย่างพอเพียง  
พฤติกรรมบ่งช้ี 
  5.1 สมถะ พอเพียง รู้จักประมาณตน 
  5.2 ไม่แสวงหาอำนาจ ช่ือเสียง เกียรติยศ และไม่ลุ่มหลงกับส่ิงมัวเมา อบายมุขต่าง ๆ 
  5.3 มีจิตใจท่ีงดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรยีนกาวิละวิทยาลัย 
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6. มุ่งม่ันในการทำงาน  
พฤติกรรมบ่งช้ี 
  6.1 มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการทำงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
  6.2 รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
  6.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
7. รักความเป็นไทย 
พฤติกรรมบ่งช้ี 
  7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ 
  7.2 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น ช่วยลดขยะ รักษาความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน  
  7.3 รักษ์ ภูมิใจ และสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
เช่น มารยาทการไหว้ การยิ้ม 
8. มีจิตสาธารณะ  เป็นบุคคลเพื่อผูอ้ื่น  
พฤติกรรมบ่งช้ี 
  8.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อส่วนรวม  
  8.2 เคารพและรับฟังคำแนะนำส่ังสอนของพ่อแม่และครู 

8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลยั 
ปี 2563 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลยั
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 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จากวิสัยทัศน์ท่ีว่า “โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นองค์กรช้ันนำ  ก้าวล้ำสู่มาตรฐานสากล ” โรงเรียนกาวิละ
วิทยาลัย จึงได้กำหนดประเด็นกลยุทธ์หลักระดับองค์กร  จำนวน 3 ประเด็น กลยุทธ์ระดับแผนงาน 6 ประเด็นตาม
รายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพล 

โลกให้กับนักเรียน  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.พัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 4.พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 5.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ : 
กลยุทธ์หลักที่  1  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กิจกรรมสนับสนุน  
      1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

2. พัฒนานักเรียนด้านสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทดี  มีวินัย  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 2  พัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมสนับสนุน  
 1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล 

2.พัฒนาหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียนสอดคล้องกับ 
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
3.ใช้ระบบวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
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4.พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ ด้วยส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สู่สากล 
 5.ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเปน็พลโลก 
กิจกรรมสนับสนุน  
  1. พัฒนาการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินระดับชาติ (O-Net) ให้อยู่ในระดับดี  
          3. พัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาในระดับสากล 
 4. จัดการเรียนรู้ กิจกรรม โครงงานเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 4 พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
กิจกรรมสนับสนุน 
 1. จัดการศึกษาแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานสวนพฤกษศาสตร์   
กลยุทธ์หลักที่  2 เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลกให้กับ
นักเรียน  
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 5 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
กิจกรรมสนับสนุน 

1. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ  
2. สนับสนุนการทำวิจัยในช้ันเรียนหรือสร้างนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
3. สนับสนุนการใช้หนังสือ ส่ือ ตำรา เอกสาร เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ 
4. พัฒนาทักษะการใช้ส่ือ ICT และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนครูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

กลยุทธ์หลักที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กิจกรรมสนับสนุน 

  5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นองค์กรช้ันนำ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. พัฒนาเครือข่ายเพื่อความเป็นเลิศทางการจัดการศึกษา 

  4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้กำหนดกลยุทธ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2563 – 2566 

ดังนี ้
กลยุทธ์ที่    1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 2   พัฒนาการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 3  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 4   พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
เป้าประสงค์   1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย  (ปีการศึกษา) 

2563 2564 2565 2566 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
     1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 85 87 89 91 
     2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80 81 83 85 

     3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90 91 93 95 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 90 92 94 96 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 82 84 86 
     6) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 90 95 100 100 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 90 91 93 95 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93 94 95 96 
      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90 91 93 95 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 93 95 97 99 

กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที ่2 เร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นพลโลกให้กับ        
นักเรียน  

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 5 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์  2. ครูและบุคลากรมีทักษะและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
เป้าประสงค์  3.  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย  (ปีการศึกษา) 

2563 2564 2565 2566 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

    

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

84 86 88 90 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 75 80 83 86 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90 92 94 96 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

85 88 91 93 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

85 86 87 88 

ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย  (ปีการศึกษา) 

2563 2564 2565 2566 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     

    2.1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

90 93 95 97 

    2.2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 93 95 97 
    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

90 93 95 97 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 85 88 90 93 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

90 93 96 99 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

92 93 94 95 
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  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย   

ปี  2563 - 2566             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

                                แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ปี  2563 - 2566 
 

 

แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

1.  การบริหารแผน 

               โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยใช้หลักบริหารตามแบบ “KAWILA WIT MODEL” ในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้  
                K = Knowledge & Kind behavior  มีความรู้และประพฤติดี 

A = Assignment &  Authority   มอบหน้าทีแ่ละให้อำนาจในการตัดสินใจ 
 W = World-class standard & World  Citizen  มาตรฐานสากล และ พลโลกที่ดี 
 I =  Integration & Identity  บูรณาการอย่างมีเอกลักษณ์ 
 L =  Learning  & leader   เรียนรู้ สู่การเป็นผู้นำ  
 A = Activity & Association กิจกรรมที่เชื่อมโยงประสานกัน 

W =  Wisdom & Well-sacrifice  รอบรู้ และ เสียสละ 
I =   Initiative & Innovation  ความคิดริเร่ิม สู่ นวัตกรรม       
T =  Teamwork  & Technology   ทำงานเป็นทีม เสริมด้วยเทคโนโลยี 
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“กาวิละวิท โมเดล” (KAWILAWIT Model)  มีรายละเอียดดังนี้  
K = Knowledge & Kind behavior   มีความรู้ และ ประพฤติดี 
      คือ การร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสถานศึกษา คือ นักเรียน ท่ีมีท้ังความรู้และ
มีความประพฤติดี 
A = Assignment &  Authority    มอบหน้าที่และให้อำนาจในการตัดสินใจ 
 คือ การมอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานทั้งงานการจัดการเรียนรู้ งานพิเศษตามโครงสร้างและมอบ
อำนาจในการตัดสินใจ 
W = World-class standard & World  Citizen มาตรฐานสากล และ พลโลกที่ดี 
      คือ การกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาสู ่ความเป็นเลิศ มีมาตรฐานสากล มี
คุณลักษณะเป็นพลโลกท่ีดี 
I =  Integration & Identity    บูรณาการอย่างมีเอกลักษณ์  
      คือ การบูรณาการกิจกรรม โครงการท่ีหลากหลาย ตามบริบทของโรงเรียน  
L =  Learning  & Leader     เรียนรู้ สู่การเป็นผู้นำ  

คือ การพัฒนานักเรียนและบุคลากร ให้เกิดความต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
รุ่นสู่รุ่น สู่การเป็นผู้นำ 
A = Activity & Association    กิจกรรมที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสานกัน      
       คือ การพัฒนานักเรียน ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่ือมโยงประสานกันท้ังโรงเรียน                      
W =  Wisdom & Well-sacrifice รอบรู้ และ เสียสละ 
       คือ ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนมีความรอบรู้และมีความเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อ
องค์กร 
I =   Initiative & Innovation   ความคิดริเร่ิม สู่ นวัตกรรม    
       คือ  ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนมีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ นำไปสู่
การคิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ 
T =  Teamwork  & Technology  ทำงานเป็นทีม เสริมด้วยเทคโนโลยี 

คือ  การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ด้วยการเป็นทีม  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ 
 

ผู้บริหารใช้รูปแบบการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ ด้วย “กาวิละ 
วิท โมเดล” (KAWILAWIT Model)   ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารไปสู่ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
โดยการประชุมจัดทำโครงการประจำปี  เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามรูปแบบการพัฒนาการศึกษา “กาวิละวิท โมเดล” 
(KAWILAWIT Model)  สร้างการกำกับติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินผลโครงการ  และ
คณะกรรมการนิเทศการสอน และหลังจากเสร็จส้ินปีงบประมาณจะมีการประชุมสรุปผลเพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป
ข้าพเจ้าจะดำเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านกระบวนการนำองค์กร ตัวชี้วัดและเป้าหมายโดยมอบหมาย
ให้รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบและเสนอแนวทางท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของ
โรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรท่ีให้การสนับสนุน มีส่วนร่วม
ในกระบวนการการกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม โดยให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาผ่านช่องทางที่เป็นทางการและไม่
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เป็นทางการ เพื่อใช้เป็นทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ทำให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบถึง
ทิศทางในการบริหารโรงเรียน ถือเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ได้รับรู้ร่วมกันทุกกลุ่มทำให้เกิดทีมงาน เกิดความท้า
ทายที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อวิสัยทัศน์ และค่านิยมของโรงเรียนผ่านการ
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนท่ีครอบคลุม นอกจากนี้จะมีคณะกรรมการทำการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาวิสัยทัศน์
และค่านิยมของโรงเรียนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. การกำกบัตดิตาม  

               โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2563 - 2566  โดยยึดหลัก PDCA ดังนี้  
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การนำผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ระบบการติดตามประเมินผล 
    โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 2563 - 2566  ดังนี้ 
             1)  มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
             2) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ   
             3)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
             4)  ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
             5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ      
                5.1) ระยะท่ี 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ  
                5.2) ระยะท่ี 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว               

  6) นำข้อมูลท่ีได้จากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผลการศึกษาก้าวไปพัฒนาการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
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K -  Knowledge   เชี่ยวชาญ รอบรู้ 

W -  Worth   ผู้มีคุณค่า 

C - Creativity    สร้างและพัฒนานวัตกรรม 

V - Vision   การนำที่มีวิสัยทัศน์ร่วม 

A - Achievement  มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ ์ 

L - Leader   คิด ทำ นำ ตาม 

U - Unity   บนความกลมเกลียว 

E - Environment  รักษ์ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   

S - System   กรอบกลยุทธ์ท้าทาย 
 

1.  K -  Knowledge  เชี่ยวชาญรอบรู้   

บุคลากรในองค์กรมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้ มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้

เฉพาะด้าน นำความรู้มาแก้ปัญหา พัฒนาองค์กรให้ลุล่วงไปได้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) Knowledge 

Management 

2.  W -  Worth  ผู้มีคุณค่า    

บุคลากรในองค์กรมีจรรยาบรรณในการทำงาน ทุ่มเท เสียสละ สร้างคุณค่าให้วิชาชีพและคุณภาพงาน  

3. C – Creativity  สร้างและพัฒนานวัตกรรม   

บุคลากรในองค์กรแสวงหา สร้าง พัฒนาและใช้องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากการจัดกระบวนการ

เรียนรู้และการบริการให้เกิดกับผู้เรียนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

4. V - Vision   การนำที่มีวิสัยทัศน์ร่วม   

ผู้นำมีเป้าหมายดำเนินงานอย่างชัดเจน มีทิศทางกระบวนการท่ีจะเดินไปสู่เป้าหมายในกรอบเวลาท่ีวางแผน

ไว้ และบุคลากรในองค์กรทุกคนร่วมทำงานไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้้ 

5. A – Achievement   มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์    

บุคลากรในองค์กรมีความต้ังใจ มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีโรงเรียน

กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมตัว มุ่งสู่อนาคตท่ีเป็นเป้าหมายทางเลือกอย่างเหมาะสม เพื่อสนองตอบต่อความ

ต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

6. L - Leader   คิด ทำ นำ ตาม    

ค่านิยมหลักขององค์กรสู่ความเป็นเลิศที่สร้างความแตกต่าง 
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บุคลากรในองค์กรเป็นผู้นำ ผู้ตาม และเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังด้านความคิด การปฏิบัติ โดยคำนึงถงึผู้เรียน ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

7. U – Unity บนความกลมเกลียว    

บุคลากรในองค์กรให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงาน ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักสามัคคี 

ทุ่มเท เสียสละ มีจิตใจบริการและเต็มใจท่ีจะให้บริการโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการคือผู้เรียน ผู้ปกครอง 

และชุมชน 

8.   E - Environment  รักษ์ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม   

บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

มีจิตเป็นสาธารณะ    

9. S – System  มีกรอบกลยุทธ์ท้าทาย   

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ กรอบ แนวทางการทำงาน  ท่ีเช่ือมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการตัวชี้วัด

และกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

                                แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ปี  2563 - 2566 
 

 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ 8.48 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ 9.44 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ 8.59 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ 9.60 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี ้ที ่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ้ที ่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑๐.๐๐ 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ 4.86 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.00  ดี 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ 8.48 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.35 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ 9.44 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ 8.59 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ 9.60 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น   
              สำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ         
                ต้นสังกัด 

5.00 4.86 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี ้ที ่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ    
                สถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 82.32 ดี 

สถานศึกษามีผลคะนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่   ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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การให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรยีนกาวิละวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2563 – 2566 

 
  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ในคราวประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครั้งท่ี  1 /2563 เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563  ประชุมได้พิจารณาร่าง

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 คณะกรรมการสถานศึกษา    มีมติเห็นชอบให้นำแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563 – 2566 ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหาร

จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา 4 ปีของโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีกำหนดไว้จึง

ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 

 
  
 
 
        
                                                                  (นายธนวัฒน์    ยอดใจ)                             

                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

          โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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เร่ือง หน้า 
คำนำ  
กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2563 – 2566 

1 

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 2 
ตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 4 
ส่วนที่ 1  บทนำ  

      ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 14 

             ตราสัญลักษณ์/ดอกไม้ประจำโรงเรียน/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญา/คติพจน์ 22 
             โครงสร้างการบริหารโรงเรียนกาวิละวทิยาลัย ปีการศึกษา 2563 23 
             คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 24 
ส่วนที่ 2  การศึกษาสถานภาพ  
      การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 26 
      มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 27 
      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 28 
      ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 30 
      นโยบายสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 31 
      มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 33 
      ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 34 
      15 จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  
ปีงบประมาณ 2563 

36 

      การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
              ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

37 
37 

             ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 38 
             กราฟแสดงการประเมินสถานภาพโรงเรียน  40 

     การสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโดยภาพรวม 41 
             ตาราง  1  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 42 

           ตาราง  2  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 43 

ส่วนที่  3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
      ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 45 
              วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  45 
           อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพความสำเร็จโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 46 

สารบญั 
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เร่ือง หน้า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนกาวลิะวิทยาลัย 47 

ส่วนที่  4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
        กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนกาวิละวิทยาลัย 50 
              กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา  กลยุทธ์ระดับองค์กร 50 
            กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 52 
ส่วนที่  5 แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 55 
       แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน กาวิละวิท โมเดล 55 
       การกำกับติดตาม 57 
       การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 58 
       การติดตามประเมินผล 58 
       ค่านิยมหลักขององค์กร 59 
ภาคผนวก  

 
 
 
 

 


