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ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  

   โรงเรียนบ้านคาวิทยา  เลขท่ี  ๒๕๒   หมู่ท่ี  ๑  ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี    
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๘  โทร ๐๓๒-๗๒๑-๐๑๑   โทรสาร ๐๓๒-๗๒๑-๐๑๑  
e-mail : bankhapic@gmail.com website : http://www.bankhawittaya.ac.th/ 
เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรง เรียนบ้านคาวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี                  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  ( เ ดิม)  กระทรวง ศึกษาธิการ โดยประกาศของกระทรวง ศึกษาธิการ                            
ลงวันท่ี  ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๙  ช่ือโรงเรียนในการประกาศต้ังว่า   “โรงเรียนบ้านคาวิทยา”              
โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนในวันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙  โดยมี นายณรงค์  โพธิ์มี 
อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา รักษาการผู้บริหารโรงเรียน มีนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
จ านวน ๑ ห้องเรียน  จ านวน  ๖๐  คน มีครู–อาจารย์ ท าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน  ๕  คน  โรงเรียน
ได้รับความอนุเคราะห์  จากนายชูศักด์ิ  ชมภูพันธ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคา  ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาล
บ้านคา  อนุญาตให้ใช้อาคารหอประชุมของโรงเรียน เป็นท่ีเรียนช่ัวคราวของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา  
และให้ความอนุเคราะห์บ้านพักครู จ านวน ๒ หลัง จนถึงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมสามัญ
ศึกษาได้แต่งต้ัง  นายปฏิภาณ   ทับประยูร มาด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคาวิทยา ซึ่งเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนท่านแรก โรงเรียนได้ย้ายสถานท่ีเรียนจากโรงเรียนบ้านคา  (ประถม) มายังสถานท่ีปัจจุบัน          
ในภาคเรียนท่ี ๒ ของปีการศึกษา  ๒๕๒๙ เมื่อวันท่ี  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๒๙ มีท่ีดินตามหนังสือท่ีราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน  ท่ี  รบ   ๖๘๑  มีพื้นท่ีประมาณ ๔๑  ไร่   ๓  งาน  ๘๑  ตารางวา   ได้มาโดย
หลวงครอบครองมาแต่เดิม  หนังสือส าคัญส าหรับท่ีดินเลขท่ี  น.ส.ล. เลขท่ี รบ  ๐๒๐๐   โรงเรียนได้จัดงาน
ท าบุญโรงเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี  ๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐  ซึ่งต่อมาโรงเรียนก าหนดให้   วันท่ี  ๔ 
กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๗  โรงเรียนโดย นายอนันต์  บุญแต่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปิดรับนักเรียนช้ัน ม.๔  และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ จึงเปิดสอนครบต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และใช้อักษรย่อ “บ.ว.”  เป็นนามของโรงเรียน 
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ข้อมูลอาคารสถานที่  
       ๒.๑ อาคารเรียน แบบ ๑๐๘ ล. จ านวน ๒ หลัง รวม ๑๖ ห้องเรียน 
       ๒.๒ อาคารเรียน แบบ ๓๑๘ ล. / ๓๘ (พิเศษ) จ านวน ๑ หลัง ๑๘ ห้องเรียน 
       ๒.๓ โรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒ / ๒๗ จ านวน ๑ หลัง   
       ๒.๔ หอประชุม - โรงพละ แบบ ๑๐๐ / ๒๗  จ านวน ๑ หลัง 
       ๒.๕ ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน แบบ ๖ ท่ี / ๒๗  จ านวน ๓ หลัง ภายในอาคารเรียน ๓ 
            ห้องน้ า – ห้องส้วม นักเรียนชาย ๑๔ ท่ี ห้องน้ า – ห้องส้วม นักเรียนหญิง ๑๔ ท่ี 
       ๒.๖ บ้านพักครู แบบ ๒๐๕ / ๒๗ จ านวน ๑ หลัง  
       ๒.๗ บ้านพักครู แบบ ๒๐๓ / ๒๗ จ านวน ๖ หลัง  
       ๒.๘ บ้านพักภารโรง จ านวน ๒ หลัง 
       ๒.๙ สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม  
       ๒.๑๐ สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม 
       ๒.๑๑ อาคารเกษตรกรรม ๑ หลัง (สร้างโดยงบประมาณโครงการ รพชส. และการบริจาค) 
       ๒.๑๒ อาคารหมวดวิชาศิลปะ ๑ หลัง   

๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศและสภาพชุมชน 

ประชาชนประมาณร้อยละ ๖๐ เป็นคนไทยเช้ือสายกระเหรี่ยง เรียกว่า   “ชาวไทยตะนาวศรี”    
ซึ่งเป็นกลุ่มชนด้ังเดิมท่ีเข้ามาอยู่อาศัยและท ากิน  อีกร้อยละ ๔๐  เป็นประชาชนท่ีอพยพเข้ามาหาแหล่ง  
ท ามาหากิน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรประมาณร้อยละ ๘๑  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจ้าง  โดยพึ่งพาธรรมชาติ  ประเพณีของท้องถิ่นที่ส าคัญคือ   ประเพณีกินข้าวห่อของชาวไทยตะนาวศรี  
           ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา ภูเขา  ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี  สภาพป่าไม้เป็น              
ป่าไม้เบญจพันธุ์เขตร้อนช้ืน  มีล าน้ าส าคัญคือ ล าน้ าห้วยท่าเคยซึ่งเป็นมีต้นน้ ามาจากจังหวัดเพชรบุรีและ
ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าภาชีท่ีอ าเภอสวนผ้ึง  นอกจากนี้ยังเป็นท่ีต้ังของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าท่ี  ๑๐  แม่น้ า
ภาชี  อยู่ท่ีต าบลบ้านบึง  สภาพภูมิทัศน์สวยงาม และมีแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญคือ พุน้ าร้อน  วัดป่าพระธาตุ
เขาน้อย  อ าเภอบ้านคา  มีพื้นท่ีโดยประมาณ  ๒,๐๘๑  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตดังนี้ 
                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตอ าเภอสวนผ้ึง จ.ราชบุรี   
                    ทิศใต้              ติดต่อกับเขตอ าเภอหนองหญ้าปล้อง   จ.เพชรบุรี 
                    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตอ าเภอจอมบึง อ าเภอปากท่อ จ.ราชบุรี 
                    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขตอ าเภอสวนผ้ึง จ.ราชบุรี  และประเทศพม่า   
                                          มีแนวชายแดนโดยประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร 
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แผนท่ีโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
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๑.๔ วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล นักเรียนเป็นคนดี         
มีคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๕ พันธกิจ 

๑. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เกิดความรู้ทักษะและกระบวนการตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

๓. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

๔. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๖ เป้าประสงค์   

๑. มีหลักสูตรการศึกษา ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความต้องการ     
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

๒. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะทางด้านวิชาการ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและ
เป็นคนดี มีคุณธรรม 

๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และชุมชนให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 

๑.๗ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ยิ้มไหว้ทักทายกัน 

๑.๘ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ( หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ) 
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๑.๙ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

 โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีแผนพัฒนาการศึกษา        
ของโรงเรียนเป็นแนวในการด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้ตระหนักและมุ่งมั ่นใน    
การปฏิรูปการเรียนการสอน การประกันคุณภาพภายใน โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ใน      
การด าเนินการ 

๑.๑๐ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    

 กลยุทธ์ที่ ๑ 
     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีความรู้  ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ 

ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๓ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ  สนองนโยบายการกระจายอ านาจ   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินจากภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการให้บริการส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๕ 

  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.๑๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

     ข้อมูลผูบ้ริหาร 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ   นางสาวสายฝน ภานุมาศ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
   ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนต้ังแต่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน 
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ข้อมูลบุคลากร 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง   ปีการศึกษา ๒๕๖๑  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑) 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 

ข้าราชการ
ครู 

(คน) 

พนักงาน
ราชการ 
(คน) 

ครู     
อัตรา
จ้าง 
(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(คน) 

ครูธุรการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑ ๔๕ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๕๔ 
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ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ครูธุรการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ครูธุรการ 
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ของบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
รวม 

จ านวน (คน) ๑ ๑๐ ๓๙ ๔ ๕๔ 

ร้อยละ ๑.๘๕ ๑๘.๕๒ ๗๒.๒๒ ๗.๔๐ ๑๐๐ 

  

 

 

 

 

 

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
 ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  ๑. บริหารการศึกษา ๑ - 

  ๒. ภาษาไทย ๔ ๒๒ 

  ๓. คณิตศาสตร์ ๖ ๑๗ 

  ๔. วิทยาศาสตร์ ๖ ๒๑ 

  ๕. สังคมศึกษา ๖ ๑๘ 

  ๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๑๙ 

  ๗. ศิลปะ ๕ ๑๗ 

  ๘. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๘ ๑๘ 

  ๙. ภาษาต่างประเทศ ๗ ๑๙ 

 ๑๐. แนะแนว ๑ ๒๐ 

รวม ๔๘ ๑๗๑ 

 

2% 

19% 

72% 

7% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
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๑.๑๒ ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวม ๗๔๙ คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๕ ๙๑ ๙๔ ๑๘๕ ๓๗ 
ม.๒ ๕ ๙๓ ๗๙ ๑๗๒ ๓๔๔ 
ม.๓ ๔ ๖๓ ๘๔ ๑๔๗ ๓๖.๗๕ 

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๔ ๒๔๗ ๒๕๗ ๕๐๔ ๓๖ 
ม.๔ ๓ ๓๑ ๕๐ ๘๑ ๒๗ 
ม.๕ ๓ ๓๕ ๔๖ ๘๑ ๒๗ 
ม.๖  ๓ ๓๑ ๕๒ ๘๓ ๒๗.๖๖ 

รวม มัธยมศึกษาตอนปลาย ๙ ๑๐๘ ๑๖๗ ๒๗๕ ๓๐.๕๕ 

รวมทั้งหมด ๒๓ ๓๔๔ ๔๐๕ ๗๔๙ ๓๒.๕๖ 

 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 

172 

147 

81 

81 

83 

191 

178 

152 

91 

104 

106 

177 

154 

121 

101 

104 

74 

0 50 100 150 200 250

ม. 1 

ม. 2 

ม. 3 

ม. 4 

ม. 5 

ม. 6 

ปีการศึกษา 
2559 
ปีการศึกษา 
2560 
ปีการศึกษา 
2561 
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35.7 

30.83 

42.17 

54.6 

74.38 

60.09 

49.74 

49.74 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ๓ ข้ึนไป               
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๑.๑๓ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป                        

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.๑ ๕๖ ๕๐ ๑๙๘ ๕๙ ๑๑๐ - ๑๕๓ ๗๐ ๘๗ 

ม.๒ ๔๖ ๔๗ ๑๐๔ ๗๘ ๑๐๔ ๖๖ ๑๔๖ ๑๐๔ ๘๗ 

ม.๓ ๖๕ ๓๐ ๙๕ ๑๐๘ ๑๐๖ ๔๔ ๑๓๕ ๘๑ ๑๐๒ 

ม.๔ ๔๗ ๑๙ ๑๒๑ ๕๙ ๕๖ ๑๘ ๗๘ ๕๓ - 

ม.๕ ๗๘ ๕๔ ๕๒ ๖๘ ๓๙ ๓๙ ๗๗ ๕๔ ๖๔ 

ม.๖ ๗๘ ๘๓ - ๖๐ - ๓๙ ๘๐ ๗๘ ๗๑ 

รวม ๓๗๐ ๒๘๓ ๕๗๐ ๔๓๒ ๔๑๕ ๒๐๖ ๖๖๙ ๓๙๑ ๔๑๑ 

ร้อยละ ๔๔.๘๑ ๓๔.๓๔ ๗๘.๖๒ ๕๒.๔๓ ๕๗.๒๔ ๓๒.๕๔ ๘๑.๑๘ ๔๗.๔๕ ๕๕.๖๙ 

  

         

 

 

 

 

 

 



10 
 

ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ. ระดับโรงเรียน 
ภาษาไทย 54.42 55.04 51.46
คณิตศาสตร์ 30.04 30.28 24.69
วิทยาศาสตร์ 36.10 36.43 32.84
ภาษาอังกฤษ 29.45 29.10 25.93

0.00

10.00

20.00
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40.00

50.00

60.00

คะ
แน

นเ
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ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑.๑๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๑.๔๖ ๕๕.๐๔ ๕๔.๔๒ 

คณิตศาสตร์ ๒๔.๖๙ ๓๐.๒๘ ๓๐.๐๔ 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๘๔ ๓๖.๔๓ ๓๖.๑๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๙๓ ๒๙.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๔๑.๙๘ ๕๑.๔๖ +๙.๔๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๒๖ ๒๔.๖๙ +๒.๔๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๕๓ ๓๒.๘๔ +๓.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๙๑ ๒๕.๙๓ -๐.๙๘ 
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ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพม. ระดับโรงเรียน 
ภาษาไทย 47.31 48.16 39.61
คณิตศาสตร์ 30.72 31.04 20.99
วิทยาศาสตร ์ 30.51 30.75 26.45
ภาษาอังกฤษ 31.41 31.15 23.07
สังคมศึกษา 35.16 35.48 33.01

0.00
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ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพม. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๙.๖๑ ๔๘.๑๖ ๔๗.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๙๙ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๔๕ ๓๐.๗๕ ๓๐.๕๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๐๗ ๓๑.๑๕ ๓๑.๔๑ 
สังคมศึกษา ๓๓.๐๑ ๓๕.๔๘ ๓๕.๑๖ 

 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๙.๗๔ ๓๙.๖๑ -๐.๑๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๖.๗๗ ๒๐.๙๙ +๔.๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔.๐๔ ๒๖.๔๕ +๒.๔๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๐.๙๗ ๒๓.๐๗ +๒.๑๐ 
สังคมศึกษา ๒๙.๕๐ ๓๓.๐๑ +๓.๕๑ 
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๑.๑๕  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๑๘๕ - ๓ - ๑๘๒ ๑๘๒ ๙๘.๓๗ 

ม.๒ ๑๗๒ - ๕ ๑๗ ๑๕๐ ๑๖๗ ๙๗.๐๙ 

ม.๓ ๑๔๗ - ๓ ๑๘ ๑๒๖ ๑๔๔ ๙๗.๙๕ 

ม.๔ ๘๑ - ๒ - ๗๙ ๗๙ ๙๗.๕๓ 

ม.๕ ๘๑ - ๓ ๒ ๗๖ ๗๘ ๙๖.๒๖ 

ม.๖ ๘๓ - - ๖ ๗๗ ๘๓ ๑๐๐ 

รวม ๗๔๙ - ๑๖ ๔๓ ๖๘๑ ๗๓๓ ๙๗.๘๑ 

 
 
๑.๑๖ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๑๘๕ - ๓ - ๑๘๒ ๑๘๒ ๙๘.๓๗ 

ม.๒ ๑๗๒ - ๕ ๑๗ ๑๕๐ ๑๖๗ ๙๗.๐๙ 

ม.๓ ๑๔๗ - ๓ ๑๘ ๑๒๖ ๑๔๔ ๙๗.๙๕ 

ม.๔ ๘๑ - ๒ - ๗๙ ๗๙ ๙๗.๕๓ 

ม.๕ ๘๑ - ๓ ๒ ๗๖ ๗๘ ๙๖.๒๖ 

ม.๖ ๘๓ - - ๖ ๗๗ ๘๓ ๑๐๐ 

รวม ๗๔๙ - ๑๖ ๔๓ ๖๘๑ ๗๓๓ ๙๗.๘๑ 
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๑.๑๗  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร - ๓ ๑๘ ๑๕๗ ๑๔๗ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถในการคิด - ๓ ๑๘ ๑๕๗ ๑๔๗ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา - ๓ ๑๘ ๑๕๗ ๑๔๗ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - ๓ ๑๘ ๑๕๗ ๑๔๗ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - ๓ ๑๘ ๑๕๗ ๑๔๗ ๑๐๐ 

รวม - ๓ ๑๘ ๑๕๗ ๑๔๗ ๑๐๐ 
 

๑.๑๘  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร - - ๖ ๙๓ ๘๓ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถในการคิด - - ๖ ๙๓ ๘๓ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา - - ๖ ๙๓ ๘๓ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - - ๖ ๙๓ ๘๓ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - ๖ ๙๓ ๘๓ ๑๐๐ 

รวม - - ๖ ๙๓ ๘๓ ๑๐๐ 
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๑.๑๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๘๕ ๑๗๕ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๗๒ ๑๗๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๔๗ ๑๔๗ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๘๑ ๘๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๘๑ ๘๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๓ ๘๓ - 

รวม ๗๔๙ ๗๓๘ - 
เฉลี่ยร้อยละ - ๙๘.๕๓ ๑.๔๗ 

 
๑.๒๐ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แหล่งเรียนรู้ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม ร้อยละ 
ห้องสมุด ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องวิทยาศาสตร์ ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องคณิตศาสตร์ ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องภาษาไทย ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องดนตรี/นาฏศิลป์ ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องอาเซียน ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
สวนป่า ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องคอมพิวเตอร์ ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องอุตสาหกรรม ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ห้องคหกรรม ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
ธนาคารขยะ ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๗๔๙ ๑๐๐ 
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จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แหล่งเรียนรู้ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ร้อยละ 

วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๑๐๐ 

ชุมชนบ้านคา ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๑๐๐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง - - - ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๓๓.๓๗ 

ศูนย์ประชาธิปไตยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ - - - ๔ ๑๗ - ๒.๕๕ 

ค่ายบุรฉัตร - - - - ๑๐ - ๑.๒๑ 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า - - - - ๔ ๓ ๐.๘๔ 

โรงไฟฟ้าบางประกง - - - ๑๐ - - ๑.๒๑ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๓ ๔ - - - - ๐.๘๔ 

ศูนย์บริการวิชาการท่ี ๒ (จังหวัดราชบุรี) - - - ๑๐ - - ๑.๒๑ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - - - - ๓ - ๐.๓๖ 

ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก - - - ๘๑ ๘๑ - ๒๑.๓๕ 

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ าภาชี - - - - ๑๐ - ๑.๒๑ 

หมู่บ้านบางกะม่า (วัฒนธรรมไทย-กะเหรียง) - ๙ ๔ - - - ๑.๕๘ 

บ้านพุบอนกลาง (หุบสลัดได) - - - ๘๑ ๘๑ - ๒๑.๓๕ 

วัดวังน้ าเขียว - - - - - ๔ ๐.๔๙ 

ค่ายลูกเสือปิยมงคล - - - - ๒ - ๐.๒๔ 

แหลมผักเบี้ย - ๑ ๒ - - - ๐.๓๖ 

ศูนย์พลังแผ่นดินบ้านพุบอนล่าง - - ๑๕ ๓ - - ๒๑.๑๘ 

สวนสนุก dreamworld ๑๘๕ ๑๗๒ ๑๔๗ ๘๑ ๘๑ ๘๓ ๑๐๐ 

ค่ายเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ - ๑๗๒ ๑๗๕ - - - ๔๓.๐๘ 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านคาวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น          
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดม
ความคิดแก้ปัญหา ครูใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือเทคโนโลยีช่วยสอน  
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก  มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท้ังทางด้านวิชาการ  โดยมี
โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้าน
ต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและงานวิชาการต่างๆ  เพื่อให้ ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถและเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  โรงเรียนมีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และ ๖ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ (O–NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ค่าร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
จากปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล  โดยจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะ



17 
 

การคิดด้วยกิจกรรมเปรียบเทียบ  จัดล าดับการเล่าเรื่องและการสร้างแผนผังการคิด  มีการส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดทุกรายวิชา  โดยท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยท าโครงงานในรายวิชา
ต่างๆ อย่างน้อย  ๒ โครงงาน  เช่น  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์  ครูจัดการเรียนรู้แบบ
กระบวนการจัดการแก้ปัญหา  การสอนแบบสืบสวนสอบสวนและการสอนแบบโครงงาน  นอกจากนี้จัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวน  การคิดสู่ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
มีความคิดริเริ่มและสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะและนิทรรศการทางวิชาการ 
“มหกรรม ๙ Sci”  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับนักเรียนท่ีมาจากโรงเรียนอื่น ๆ  
ท้ังในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในการเข้าร่วม      
การแข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถโดยตรงให้กับผู้เรียนและแสดงผลงาน
ของผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    

โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี        
สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพที่ดี  โดยให้ผู้เรียนช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูงภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  เพื่อจะได้ทราบ
ถึงพัฒนาการของผู้เรียน  ทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  
แข็งแรง  สมบูรณ์  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  ส่วนเรื่องการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศนั้น  โรงเรียนได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ด้วยคุณธรรม  เห็นปัญหาของส่ิงเสพติดไม่ฝักใฝ่
อบายมุข  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้  โดยได้จัดกิจกรรม To Be Number One กิจกรรมโรงเรียนปลอด
บุหรี่  กิจกรรมโรงเรียนปลอดแอลกอฮอล์  ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในชุมชน  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ประจ าอ าเภอในการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องปรามและบ าบัดนักเรียนกลุ่มเส่ียง  จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีทักษะการด ารงชีวิต  โรงเรียนได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร  กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  กิจกรรม
การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กิจกรรมน้ าด่ืมไฮสคูล  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมธนาคารขยะ  
กิจกรรมพัฒนา   การจัดการเรียนการสอนนักเรียนระบบทวิศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานท่ีชัดเจนเป็นระบบ  
ด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดมีการตรวจสอบ  ทบทวน  ปรับปรุง  แก้ไขการท างานจนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ผู้เรียนพึงพอใจและช่ืนชมต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น มีส่วน
ร่วมในการวางแผนการท างานเป็นหมู่คณะทุกขั้นตอน   

  นอกจากนี้โรงเรียนได้ จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม           
โดยส่งเสริมการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมบ้านคาวิทยาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดลักษณะ        
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อันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด “มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความอดทน”            
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนหน้าเสาธงประจ าสัปดาห์  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน  กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
รักษาศีล (ค่ายพุทธบุตร)  กิจกรรมวิถีพุทธ  กิจกรรมโรงเรียนศีล ๕  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต          
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  
จัดกิจกรรมคนดีศรีบ้านคาเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยนักเรียนท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  นอกจากนี้
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม  จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่าท่ีนิยม  ๑๒ ประการ  สอดคล้องกับคติพจน์ของโรงเรียนบ้านคาวิทยา  
“ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม” จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับผู้เรียน  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ท้ังนี้เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคมและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงานส่งผลต่อตัวของผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย  จิตใจของผู้เรียน  ท าให้มีสุขภาพ            
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น รวมถึงการกล้าแสดงออกและยังได้น าช่ือเสียงมาสู่สถานศึกษาได้อีกด้วย นอกจากนี้
ยังส่งผลให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดหรือประพฤติตนท่ีไม่เหมาะสม  
นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ด้านดนตรี  ด้านการเคล่ือนไหว การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยดีทุกกิจกรรม  บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน  กิจกรรมวันส าคัญหลาย
กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ท้ังงบประมาณและการช่วยเหลือต่างๆ นักเรียนได้รับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมท าให้มีคุณธรรม  จริยธรรมดีขึ้นและมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี  มีจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นของตน  คณะครูมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านในด้านต่างๆ  เป็นอย่างดี มีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน  สามารถเขียน
ส่ือสารได้ดี  รู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง  รวมท้ังสามารถวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น  รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  นักเรียนทุกคนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน  
การอ่าน คิดวิเคราะห์

และและเขียน 

 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๑๘๕ - ๓ - ๑๘๒ ๑๘๒ ๙๘.๓๗ 

ม.๒ ๑๗๒ - ๕ ๑๗ ๑๕๐ ๑๖๗ ๙๗.๐๙ 
ม.๓ ๑๔๗ - ๓ ๑๘ ๑๒๖ ๑๔๔ ๙๗.๙๕ 
ม.๔ ๘๑ - ๒ - ๗๙ ๗๙ ๙๗.๕๓ 

ม.๕ ๘๑ - ๓ ๒ ๗๖ ๗๘ ๙๖.๒๖ 

ม.๖ ๘๓ - - ๖ ๗๗ ๘๓ ๑๐๐ 
รวม ๗๔๙ - ๑๖ ๔๓ ๖๘๑ ๗๓๓ ๙๗.๘๑  

 
 
 
 

 
คุณลักษณะที่        
พึงประสงค์         
ของผู้เรียน 

 
 

 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๑๘๕ - ๓ - ๑๘๒ ๑๘๒ ๙๘.๓๗ 
ม.๒ ๑๗๒ - ๕ ๑๗ ๑๕๐ ๑๖๗ ๙๗.๐๙ 
ม.๓ ๑๔๗ - ๓ ๑๘ ๑๒๖ ๑๔๔ ๙๗.๙๕ 

ม.๔ ๘๑ - ๒ - ๗๙ ๗๙ ๙๗.๕๓ 
ม.๕ ๘๑ - ๓ ๒ ๗๖ ๗๘ ๙๖.๒๖ 

ม.๖ ๘๓ - - ๖ ๗๗ ๘๓ ๑๐๐ 

รวม ๗๔๙ - ๑๖ ๔๓ ๖๘๑ ๗๓๓ ๙๗.๘๑  

 
๓. จุดเด่น 

นักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      
“มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความอดทน” ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่                 
มีจิตสาธารณะ  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  มีสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี ศิลปะและกีฬา  
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้จัดท า โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารและจัดการศึกษา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา            
เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมท้ัง
จัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ   มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานและ
สรุปผลการด าเนินงาน  โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ครูมีความรู้ในด้านเทคนิคการสอน
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ครูผู้สอนท ากิจกรรม PLC  เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเรียน  ด้านพฤติกรรมของผู้เรียนและ
แก้ไขปัญหาทางด้านระบบงานของโรงเรียน  จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือและเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้ อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศมีช่องทางใน         
การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศหลากหลายช่องทาง และมีการปรับปรุงข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน เช่น website
โรงเรียน webpageประชาสัมพันธ์ทาง facebook มีการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ทุกปีการศึกษา เพื่อ
รายงานผลการศึกษาต่อชุมชน ผู้ปกครอง และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา             

ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุม ชนท้องถิ่น             
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเช่ียวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนิน     
การอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี               
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
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มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 
๒.๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการร่วม

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
๒.๕  สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

ท่ีเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม               

ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์     
ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

 
 
 

  

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษา         
ละ  ๒  ครั้ง  ให้ความร่วมมือกับทางอ าเภอบ้านคาในการจัดกิจกรรมต่างๆและ     
มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็น ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น   
มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

0% 0% 0% 

100% 

ยังไม่เคยรับการพัฒนา 

1 คร้ังต่อภาคเรียน 

2 คร้ังต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 คร้ังต่อภาคเรียน 

แผนภูมิแสดงจ านวนคร้ังที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓. จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม                   

ท่ีหลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิ สัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้อง 
การพัฒนาและนโยบาย  การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน        
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

 ๒. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน   
 

๔. จุดควรพัฒนา 
๑. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา  เพื่อยกระดับคุณภาพของ

กระบวนการบริหารและการจัดการ  เพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 

๐% 

๑๐๐% 

๐% 

ยังไม่เคยรับการพัฒนา 

1 คร้ังต่อภาคเรียน 

2 คร้ังต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียน  เพื่อด าเนิน      
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม  มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด  การจัดการและการแก้ไขปัญหา  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  โดยด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน   กิจกรรมเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  กิจกรรมแนะแนวพัฒนาการเรียนรู้  โดยทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน  ปรับโครงสร้างรายวิชา           
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิชาเพิ่ม  เพื่อเติมตอบสนองความ
ต้องการ ความถนัด  ความสนใจของผู้ เรียน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้              
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมี
ความสุขกับการเรียนรู้  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  พร้อมท้ัง
สอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียน        
การสอนท่ีเน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศและจัดบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ  ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  จัดสภาพแวดล้อมและอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  มีการนิเทศการสอนและเยี่ยมช้ันเรียน  มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา      
การเรียนรู้ปีการศึกษาละ ๒ เรื่องและได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   โดยการให้ครูทุกคนเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน  รวมท้ังครูผู้สอนมี

ความต้ังใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ       
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การปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีวิธีการ  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  ซึ่ งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ         

การเรียนรู้  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ัง ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัด          

การเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  

มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูผู้สอนให้

ค าแนะน า  ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ

ภาค  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบน าผลมาใช้ในการปรับการเรียน

การสอน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา

เต็มความสามารถ 

 

๓. จุดเด่น 
ครูผู้สอนมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีวิธีการ  ใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒.  ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
    นักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
“มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความอดทน  ปฏิบัติ
ตนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่      
มีจิตสาธารณะ  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็น
อย่างดี  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี  เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม     
การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายท่ีชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ 
การ จัดการศึกษา  แผนปฏิบั ติการประจ าปี ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนาและนโยบาย  การปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม 

คุณภาพของผู้เรียน 
    ผู้เรียนยังต้องได้รับการส่งเสริมการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู  บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของกระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อพัฒนา
งานในครั้งต่อไป 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
 ๒. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
มีการด า เนินการนิ เทศ  ก ากั บ  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน  จัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน    
การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด และ
การปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑ . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร น า
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒.  ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                      ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ข้อ ประเด็น ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ๔ ๕ 
๒ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
๔ ๔ 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ๔ 
๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๔ ๕ 
๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓ ๔ 
๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๔ ๕ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๔ ๕ 
๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ ๕ 
๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ ๕ 

๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๔ ๕ 
ค่าเฉลี่ย ๓.๙ ๔.๗๐ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๑๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๕ ๕ 
๑๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ๕ 
๑๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

กลุ่มเป้าหมาย 
๔ ๔ 

๑๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๕ ๕ 

๑๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๕ ๕ 
๑๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๕ ๕ 

ค่าเฉลี่ย ๔.๖๖ ๔.๘๓ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
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ข้อ ประเด็น ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
๑๗ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ๔ ๕ 
๑๘ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๕ ๕ 
๑๙ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๕ ๕ 
๒๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ ๕ 
๒๑ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
๕ ๕ 

 ค่าเฉลี่ย ๔.๘ ๕.๐๐ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 ปฎิทินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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รางวัลความส าเร็จของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงาน 
ท่ีจัด 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

1 เด็กหญิงณัฐธิดา ชุติธรรม เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
ระดับช้ัน ม.ต้น 

สพฐ. 25 ธ.ค. 61 
เด็กหญิงณิชนันท์ แก้วนามอม 
เด็กหญิงทักษพร ชัยพร 
เด็กชายบิว ชิเต้ 
เด็กชายพีรพัฒน์ อ้นฟอง 
เด็กชายวรายุทธ์ คงถาวร 

2 นายพุฒิพงศ์ พรายน้อย 
นายภัทรชัย อ้นเพชร 

อันดับ 3 การแข่งขันเปตอง
ประเภทคู่ชาย ระหว่างโรงเรียน
ของกรมพลศึกษา 

กรมพลศึกษา 16 พ.ย. 61 

นายกิตติภูมิ จันมูล 
นางสาวธิดารัตน์ แจ่มกระจ่าง 

อันดับ 3 การแข่งขันเปตอง
ประเภทคู่ผสม ระหว่างโรงเรียน
ของกรมพลศึกษา 

กรมพลศึกษา 16 พ.ย. 61 

นางสาวศวินดา แจ่มกระจ่าง อันดับ 3 การแข่งขันเปตอง
ประเภทบุคคลหญิง ระหว่าง
โรงเรียนของกรมพลศึกษา 

กรมพลศึกษา 16 พ.ย. 61 

นางสาวพลอยแสงตะวัน พยาเครือ 
นางสาวศวินดา แจ่มกระจ่าง 
เด็กหญิงกวินนา อินทร์พันธ์ค า 
เด็กหญิงบุรัสกร แก่นสุสดี 

อันดับ 3 การแข่งขันเปตอง
ประเภททีมหญิง ระหว่าง
โรงเรียนของกรมพลศึกษา 

กรมพลศึกษา 16 พ.ย. 61 

เด็กหญิงสิรามล บุญธรรม 
เด็กชายศุภวัทน์ ค้ังยัง 

รองชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง
ประเภทคู่ผสมระหว่างโรงเรียน
ของกรมพลศึกษา 

กรมพลศึกษา 16 พ.ย. 61 

เด็กชายศุภกร แสงข า 
เด็กหญิงปวิตรา จะกู 

รองชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง
ประเภทคู่ผสม ระหว่างโรงเรียน
ของกรมพลศึกษา 

กรมพลศึกษา 16 พ.ย. 61 

นางสาวนิมิตกัลยา กล่อมน้อย อันดับ 3 การแข่งขันเปตอง
ประเภทบุคคลหญิง ระหว่าง
โรงเรียนของกรมพลศึกษา 
 

กรมพลศึกษา 16 พ.ย. 61 

3 นายปรัชญา จุอ่อน 
 

รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน 
คณิตศาสตร์ งานการศึกษา
เอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณา

ราชบุร ี

10 พ.ค. 61 
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4 เด็กหญิงกัณฑิรา แสงประสาท 
นางสาวอาภัสรา สุโขประสพชัย 

รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษ งานการศึกษา
เอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณา

ราชบุร ี

10 พ.ค. 61 

5 นางสาวสุภาวดี ทองอ่อน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย งานการศึกษาเอกชน
ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณา

ราชบุร ี

10 พ.ค. 61 

6 นายณัฐนนท์ สินบางหว้า รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาพื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษ งานการศึกษา
เอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาดรุณา

ราชบุร ี

10 พ.ค. 61 

7 เด็กชายสิทธิพล พึ่งแตง 
เด็กหญิงณัติฐริกา แซ่ล้ิม 

รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.ต้น 
งานวันดอกพิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

8 เด็กชายธวัชชัย บุตรรักษา 
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน งานวันดอก
พิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

9 เด็กชายกิตติพศ ค าสัตย์ 
เด็กชายสุทธิพงศ์ แดงสะอาด 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน งานวันดอกพิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

10 เด็กชายณัฐพงศ์ กังวานวงษ ์
เด็กหญิงณัชชา สุวรรธิสังข์ 
เด็กหญิงศรีสุดา ขุนหมื่น 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.ต้น 
งานวันดอกพิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

11 เด็กชายนิรุทธิ์ บูรคอน 
เด็กชายภัทร พึ่งเสนาะ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันจรวดประเภทยิงไกล 
งานวันดอกพิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

12 นายสุรศักด์ิ จ่ันวิลัย 
นายศรัญ เชียงคา 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
จรวดประเภทยิงแม่น งานวัน
ดอกพิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

13 นายชญานนท์ กล่ันแตง วิยากรพิเศษสอนดนตรีกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

สพฐ. 28 ก.ย. 61 
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รางวัลความส าเร็จของครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงาน 
ท่ีจัด 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

1 นางสาวสมฤดี ยอดเจริญชัย ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญ
เงิน การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับช้ัน ม.
ต้น 

  

2 นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลอันดับ 
3 การแข่งขันเปตองประเภทคู่
ชาย ระหว่างโรงเรียนของกรม
พลศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี 

10 พ.ค. 61 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลอันดับ 
3 การแข่งขันเปตองประเภท
คู่ผสม ระหว่างโรงเรียนของกรม
พลศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี 

10 พ.ค. 61 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรอง
ชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง
ประเภทคู่ผสมระหว่างโรงเรียน
ของกรมพลศึกษา 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ดรุณาราชบุรี 

10 พ.ค. 61 

3 นางสาวปิยมาศ สุดพ่วง ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ ตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน ม.ต้น 
งานวันดอกพิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

4 นางสาวศานตมล โพธิ์ทอง 
นางชาลินี จันเจริญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน งานวันดอกพิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

5 นางอัญชลี เลิศพานิช 
นางชาลินี จันเจริญ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับช้ัน ม.ต้น งานวันดอก
พิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

6 นางสาวสุประภา แสนวันนา  
นางสาวสุชัญญา ชมพูพันธ์ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
จรวดประเภทยิงไกล งานวัน
ดอกพิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 
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7 นางอัญชลี เลิศพานิช 
นางสาวสุชัญญา ชมพูพันธ์ 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน รางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันจรวด
ประเภทยิงแม่น งานวันดอก
พิกุลบาน 

โรงเรียนคุรุ
ราษฎร์รังสฤฏ์ 

14 ธ.ค. 61 

8 นางชาลินี จันเจริญ 
นางชนากานต์ เจียมพล 
นางปราณี ใยบัว 
นายอนุพงศ์ ตาบสกุล 
นายวิรินะกิจ เกตุทอง 
นายวิทวัส แท่นบัติ 
นายวัฒนา สกุลบริสุทธิ์ 
นายธีรณัฏฐ์ แห้วเพ็ชร 
นายธวัชชัย โพธิบัวทอง 
นายกิตติศ กดิ์ ด้วงสุวรรณมณี 
นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง 
นายกิตตินันท์ ฤทธิวงศ์ 
นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์ 
นางสาวสุภรณ์ ทับทิมทอง 
นางสาวสุประภา แสนวันนา 
นางสาวสุณิสา จินดา 
นางสาวสุชัญญา ชมพูพันธ์ 
นางสาวสมฤดี ยอดเจริญชัย 
นางสาวศานตมล โพธิ์ทอง 
นางสาวราตรี ภูริปัญโย 
นางสาวพนา น้อยผล 
นางสาวปาลิตา อ้นสุข 
นางสาวปราณี น าพา 
นางสาวเบญจพร แหวนเพชร 
นางสาวธนาภรณ์ เกษี 
นางรัชนก เพนเทศ 

ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
สสส. 

16 ม.ค. 61 

9 นายมานะ ระหว่างบ้าน วิยากรพิเศษสอนดนตรีกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

สพฐ. 28 ก.ย. 61 
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รางวัลความส าเร็จของโรงเรียน 

ล าดับ 
ที่ 

รางวัล/ผลงาน หน่วยงาน 
ท่ีจัด 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านระดับดี กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5 มิ.ย. 61 
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ประกาศโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------- 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓)     

ได้ ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จึงก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้      ท้ังนี้
ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมกาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว 

  
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

    
 

           ( นางสาวสายฝน  ภานุมาศ)                           ( นายฉัตรชัย   ธนิกกุล ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประกาศโรงเรียนบ้านคาวิทยา 

 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคาวิทยา จึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุดคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านคาวิทยา มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โรงเรียนจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินภายใน 

  ประกาศ ณ วันท่ี  31  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                                                  ( นางสาวสายฝน  ภานุมาศ ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ของโรงเรียนบ้านคาวิทยา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
เรื่อง ก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน 
ดังน้ี 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  4 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 4 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3 

๖) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 4 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 4 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 4 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 4 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

๒.๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 

    ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            และกลุ่มเป้าหมาย 

4 

    ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 

    ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5 
    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 5 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ยอดเย่ียม. 

๓.๑  ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  4 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 5 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 5 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ 5 ยอดเย่ียม 

  ระดับ 4 ดีเลิศ 
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 ปานกลาง 
  ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                      ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

ข้อ ประเด็น ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ๔ ๕ 
๒ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
๔ ๔ 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ๔ 
๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๔ ๕ 
๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓ ๔ 
๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๔ ๕ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
๗ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๔ ๕ 
๘ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ ๕ 
๙ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ ๕ 

๑๐ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๔ ๕ 
ค่าเฉลี่ย ๓.๙ ๔.๗๐ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

๑๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๕ ๕ 
๑๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ๕ 
๑๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

กลุ่มเป้าหมาย 
๔ ๔ 

๑๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๕ ๕ 

๑๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๕ ๕ 
๑๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๕ ๕ 

ค่าเฉลี่ย ๔.๖๖ ๔.๘๓ 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
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ข้อ ประเด็น ระดับคุณภาพ 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
๑๗ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ๔ ๕ 
๑๘ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๕ ๕ 
๑๙ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๕ ๕ 
๒๐ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ ๕ 
๒๑ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
๕ ๕ 

 ค่าเฉลี่ย ๔.๘ ๕.๐๐ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 สรุปภาพรวม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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ปฏิทินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2561 
โรงเรียนบ้านคาวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  8 

ท่ี วัน เดือน ป ี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 มิ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ

สถานศึกษาเพ่ือการวางแผนด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานนโยบาย และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2 มิ.ย. 2561 สถานศึกษาประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 และ
แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานนโยบาย และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3 มิ.ย. 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 
-  ประชุมเตรียมด าเนินการประกันคุณภาพ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานนโยบาย และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4 ก.ค. 2561 –  เม.ย. 2562 ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 
2561 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานนโยบาย และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5 12  มี.ค.  2562 ประชุมครูทั้งโรงเรียนเพ่ือด าเนินการสรุป
โครงการ และจัดท าเอกสาร 

ทุกฝ่าย 

6  12 – 16 มี.ค. 2562 ประเมิน และสรุป กิจกรรม/งาน/โครงการ ปี 
2561 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร/ กลุ่มสาระ
ฯ/หัวหน้างาน 

7 19  มี.ค.  2562 ประชุมหารือฝ่ายบริหาร เพ่ือวางแผน 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
- พิจารณาแนวด าเนินการ/วิธีการ 
- พิจารณาปฏิทินปฏิบัติงาน 
       การท าแผนปฏิบัติการ 

- ฝ่ายบริหาร 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานนโยบาย และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

8 20  มี.ค.  2562 ประชุมสรุปงานปี 2561  หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/
หัวหน้างาน 

9 25 – 27  เม.ย. 2562 งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวบรวมโครงการ/งาน  วิเคราะห์จัดพิมพ์ และ
ท ารูปเล่ม 
-  จัดท ารายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเองที่ได้มาตรฐาน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานนโยบาย และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

10 2 พ.ค.  2562 ตรวจสอบระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาแต่งต้ัง 

ทุกฝ่าย 

11 4  พ.ค.  2562 จัดส่งรายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเองที่ได้มาตรฐาน  ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

 
     โรงเรียนบ้านคาวิทยาเปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
เขตพื้นท่ีบริการ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองพันจันทร์ ต าบลบ้านคา ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี ประชาชนประมาณร้อยละ 60 เป็นคนไทยเช้ือสายกระเหรี่ยง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประชากรประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ประเพณีของท้องถิ่นท่ีส าคัญคือ 
ประเพณีกินข้าวห่อของชาวไทยตะนาวศรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา ภูเขา ตามแนวเทือกเขา
ตะนาวศรี วิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนบ้านคาวิทยาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการตามมาตรฐานสกกล นักเรียน
เป็นคนดี มีคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน อัตลักษณ์ คือ ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
เอกลักษณ์ คือ ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ (หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ) คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
คือ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมคีวามอดทน ในปีการศึกษา 2561 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็นไปตามเกณฑ์ จ านวน 54 คน มีนักเรียน จ านวน 749 คน  
 โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเป็นแนวทางในการด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และคุณธรรม น้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) 
ให้ความส าคัญกับ          ความประหยัด (Econnomy) ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดอย่างเหมาะสมและมี
ความคุ้มค่ามากท่ีสุด ประสิทธิภาพ (Efficiency) ปฏิบัติงานให้ได้ผลงานท่ีสูงกว่าปัจจัยน าเข้า และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ มีการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

RBM (Result Based Management) 
 
 
   
 
  

 จากการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 1.  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การคิดค านวณ และการส่ือสาร มี
ความสามารถใน     การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารได้เป็น
อย่างดี มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะพื้นฐาน และทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม รักความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ มี
วินัย และความอดทน และมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ 
(RESULTS) 

 

ผลผลิต 
(OUTPUTS) 

 

ผลลัพธ์ 
(PUTCOMES) 

 

= 
 

+ 
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 2.  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนอย่างชัดเจน จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา มีระบบนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน า
ความรู้มาพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

3.  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด แล ะการ
ปฏิบัติจริง มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ท้ัง 3 มาตรฐาน โรงเรียนบ้าน
คาวิทยามีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
ประเด็นท่ีควรพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพของผู้เรียน คือ การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีชัดเจนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นท่ีควรพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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คณะท างาน 
 

ท่ีปรึกษา 
 

1. นางสาวสายฝน ภานุมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
2. นายฉัตรชัย   ธนิกกุล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. พระมหาสุวรรณพงษ์   สุทนโต  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
4. นายวิรัส  มหาทรัพย์   ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
5. นายนพดล  สันธิศิริ   กรรมการ 
6. นางประเทือง  วงศาโรจน ์  กรรมการ 
7. นางอัญชลี  เลิศพานิช   กรรมการ 
8. นายวิชัย  เสลาหอม   กรรมการ 

 

ผู้รับผิดชอบงานประกันของโรงเรียน 
 

1. นางปราณี  ใยบัว    หัวหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา 

2. นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร  ผู้ช่วย 

3. นางสาวกนกกร  สุบินประเสริฐ  ผู้ช่วย 

 

 
 

 

 

 


