
ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

  

1.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
  โรงเรียนกัลยาณวัตรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  ประสบผลส าเร็จในระดับ ดีเยี่ยม 15 มาตรฐาน  
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย หมายเหตุ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผูเรียน 5 ดีเย่ียม  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5 ดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค ์

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู ้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 5 ดีเย่ียม  
มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที1่0 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย หมายเหตุ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 ดีเย่ียม  
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 ดีเย่ียม  
มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 ดีเย่ียม  
มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ                      
ส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 ดีเยี่ยม 
 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จของโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียน
ด าเนินโครงการจนบรรลุผลส าเร็จ  เกิดความภาคภูมิใจ  โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  นโยบาย 
และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  ใช้หลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมเน้นการท างานเป็นระบบ  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  ยึดเป้าหมาย
ความส าเร็จของงานร่วมกัน  ท าให้ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนเกิดประโยชน์ต่อ
พัฒนาการผู้เรียนรอบด้าน  ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและชุมชน  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานอย่างแพร่หลาย 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. คณะครูได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา โอกาสและอุปสรรคในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและปรัชญาของโรงเรียน “คุณธรรม
และความรู้น าไปสู่ความเจริญ” 
2. การด าเนินโครงการและกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก
ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา และสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 
3. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
4. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

1. ค าขวัญของโรงเรียน “เร่งรัดวิชาการ ท างานแข่ง
เวลา รักษาระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  
2. หลักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียน
มาตรฐานสากลและหลักสูตรท้องถิ่น ที่เน้นการ 
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

 3. การสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและ
ครูกัลยาณวัตร มูลนิธิกัลยาณวัตร  และเทศบาล
นครขอนแก่นในการระดมทุนและมอบอุปกรณ์
การศึกษาแก่นักเรียนและโรงเรียน 
4. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพยาบาลหลาย
หน่วยงานในการให้ความแนะน าเกี่ยวกับการใส่ใจ
สุขภาวะ  
5. นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพและรัก
ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู 1. ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2. ครูสอนตรงตามวิชาเอก-โทและความถนัด 
3. ครูมีความพร้อมและความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเอง  
4. ครูเป็น Master Teacher จ านวน 18 คน 

6. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
7. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 
8. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2. การด าเนินโครงการใช้หลักการบริหารการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม  
3. โครงการเกิดจากความเข้าใจในปัญหาและความ
ต้องการการร่วมมือกันทุกฝ่ายในสถานศึกษา รับรู้
ร่วมคิด และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาท
หน้าที่ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 
4. การด าเนินโครงการเน้นการท างานเป็นระบบ มี
การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการท างานชัดเจน
ปฏิบัติได้ครบตามแผน 
5. นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ 
6. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ
และยึดเป้าหมายความส าเร็จของงานร่วมกัน  

9. โครงการส่งสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 1. ความร่วมมือทั้งของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนที่มีต่อสถานศึกษา  
2. ความช่วยเหลือร่วมมือที่สถานศึกษามีต่อชุมชน
ทั้งทางด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ 
3. บุคลากรไปให้ความรู้ถึงหน่วยงานที่ร้องขอความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน 
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2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 1.1.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   จุดเด่น  
   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร  มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
   จุดที่ควรพัฒนา 
   ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ควรจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ครู ควรด าเนินการ
โดยเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ และปรับเทคนิคการสอน  
 1.1.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   จุดเด่น  
   สถานศึกษามีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร มีวุฒิการศึกษาตรงตามเอก สอนตรงตามรายวิชาและความถนัด 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยคนละ 40 ชั่วโมงต่อปี จัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสอดแทรกการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูส่วนใหญ่เป็นผู้น าทางวิชาการ ได้รับการคัดเลือกเป็นครูแกนน า (Master Teacher) จ านวน 18 คน 
ด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่มีการบริหารจัดการใช้อย่าง
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้มีมนุษย
สัมพันธ์ บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่ม มีการกระจาย
อ านาจการบริหาร ก ากับด้านนโยบายจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)  
   จุดที่ควรพัฒนา 
   ครูควรศึกษาความสอดคล้องระหว่างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนของครู และครูควรปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการทดสอบระดับชาติซึ่งผลการประเมินจะ
สะท้อนความส าเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม 
 1.1.3  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   จุดเด่น  
   โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยบริการในทุกๆด้าน เป็นสถานที่อบรมทางด้านเทคโนโลยี ครูหลายท่าน
เป็นวิทยากรหลักทางด้าน ICT ของสพม.25  สพฐ. และวิทยากรการอบรมทาง Online ของ UTQ  ครูสร้าง
บทเรียนบนเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนแบบ Backward Design ผลิตและใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   โรงเรียนควรมีนโยบายติดตั้ง Projector และเครื่องเสียงประจ าแต่ละห้องเรียน เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายสังคมการเรียนรู้ 
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   การสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบแก่บุคลากรสู่การเป็นผู้มีจิตสาธารณะในการ
พัฒนาชุมชน การเสียสละและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
 1.1.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   จุดเด่น  
   โรงเรียนมีผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งจุดเน้น และจุดเด่นที่
สะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้และเข้าใจ “อัตลักษณ์ที่โรงเรียนก าหนดและ
ร่วมกันพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนและสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งจุดเน้น และ
จุดเด่นที่ก าหนด 
 1.1.5 ด้านมาตรการส่งเสริม 
   จุดเด่น  
   โรงเรียนมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา คือโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการและ 
โครงการรักการอ่าน 
   จุดที่ควรพัฒนา 

การสร้างมาตรการส่งเสริมสู่ความยั่งยืนต่อเนื่อง  
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมด  ระบุข้อค้นพบที่ต้องพัฒนาต่อไปดังนี้ 
 1. การบริหารองค์กรสู่การเป็นมาตรฐานสากล โดยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครู 
  3.1 จุดแข็ง  จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา  
   จุดแข็ง 
   โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และสภาพภายนอกเอ้ือต่อการด าเนินกิจการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสภาพสังคม วัฒนธรรม เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และ
สังคมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่วนสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายชัดเจน บุคลากรมีความพร้อมและเพียงพอ  
   จุดที่ต้องพัฒนา 
   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 5 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
  3.2  แผน/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  สถานศึกษา 
   โรงเรียนกัลยาณวัตรจะด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยก าหนดแผนหรือกิจกรรมให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนดังนี้ 



 64 

   -  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของการศึกษาชาติ  
   -  พัฒนาระบบการบริหาร 
   -  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครู 
   -  ส่งเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
4. ความต้องการการช่วยเหลือ 
 งบประมาณในการสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ า-ห้องส้วมเพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
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