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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป  

 ชื่อโรงเรียนบา้นคาวทิยา ที่อยู่ เลขที่ 252   หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุร ี  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 8    โทร 032-721-011    โทรสาร 032-721-011   
e-mail : bankhapic@gmail.com website : http://www.bankhawittaya.ac.th/ 
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนบ้านคาวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอบ้านคา  จั งหวัดราชบุรี                  
สังกัดกรมสามัญศึกษา ( เดิม)  กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศข องกระทรวงศึกษาธิการ                            
ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2529  ชื่อโรงเรียนในการประกาศตั้งว่า   “โรงเรียนบ้านคาวิทยา”              
โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนในวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  โดยมี นายณรงค์  โพธิ์มี 
อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา รักษาการผู้บริหารโรงเรียน มีนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 1 ห้องเรียน  จ านวน  60  คน มีครู–อาจารย์ ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน  5  คน  โรงเรียนได้รับ
ความอนุเคราะห์    จากนายชูศักดิ์  ชมภูพันธ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคา  ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลบ้านคา  
อนุญาตให้ใช้อาคารหอประชุมของโรงเรียน เป็นที่เรียนชั่วคราวของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา  และ   
ให้ความอนุเคราะห์   บ้านพักครู  จ านวน 2 หลัง  จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษา
ได้แต่งตั้ง  นายปฏิภาณ   ทับประยูร มาด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคาวิทยา ซึ่งเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนท่านแรก โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนบ้านคา(ประถม) มายั งสถานที่ปัจจุบัน          
ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา  2529 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน 2529 มีที่ดินตามหนังสือที่ราชพัสดุ 
แปลงหมายเลขทะเบียน  ที่  รบ   690  มีพื้นที่ประมาณ 41  ไร่   3  งาน  90  ตารางวา   ได้มาโดยหลวง
ครอบครองมาแต่เดิม  หนังสือส าคัญส าหรับที่ดินเลขที่  น.ส.ล. เลขที่ รบ  0200   โรงเรียนได้จัดงานท าบุญ
โรงเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530  ซึง่ต่อมาโรงเรียนก าหนดให้   วันที่  4 กุมภาพันธ์
ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2537  โรงเรียนโดย นายอนันต์  บุญแต่ง  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านคาวิทยา  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับ
นักเรียนชั้น ม.4  และในปีการศึกษา 2539 จึงเปิดสอนครบตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และใช้อักษรย่อ “บ.ว.”  เป็นนามของโรงเรียน 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพชุมชน 

ประชาชนประมาณร้อยละ 60 เป็นคนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง เรียกว่า   “ชาวไทยตะนาวศรี”    
ซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่เข้ามาอยู่อาศัยและท ากิน  อีกร้อยละ 40  เป็นประชาชนที่อพยพเข้ามาหาแหล่ง  
ท ามาหากิน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรประมาณร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจ้าง  โดยพึ่งพาธรรมชาติ  ประเพณีของท้องถิ่นที่ส าคัญคือ  ประเพณีกินข้าวห่อของชาวไทยตะนาวศรี  
           ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ภูเขา  ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี  สภาพปุาไม้เป็น              
ปุาไม้เบญจพันธุ์เขตร้อนชื้น  มีล าน้ าส าคัญคือ ล าน้ าห้วยท่าเคยซึ่งเป็นมีต้นน้ ามาจากจังหวัดเพชรบุรีและ
ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าภาชีที่อ าเภอสวนผึ้ง  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาที่  10  แม่น้ า
ภาชี  อยู่ที่ต าบลบ้านบึง  สภาพภูมิทัศน์สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ พุน้ าร้อน  วัดปุาพระธาตุ
เขาน้อย  อ าเภอบ้านคา  มีพื้นที่โดยประมาณ  2,086  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตดังนี้ 
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                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตอ าเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุร ี  
                    ทิศใต้              ติดต่อกับเขตอ าเภอหนองหญ้าปล้อง   จ.เพชรบุรี 
                    ทิศตะวนัออก     ติดต่อกับเขตอ าเภอจอมบึง อ าเภอปากท่อ จ.ราชบุร ี
                    ทิศตะวนัตก       ติดต่อกับเขตอ าเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุร ี และประเทศพม่า   
                                          มีแนวชายแดนโดยประมาณ  24  กิโลเมตร 

1.4 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล นักเรียนเป็นคนดี         
มีคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.5 พันธกิจ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เกิดความรู้ทักษะและกระบวนการตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.6 เป้าประสงค์   

1. มีหลักสูตรการศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความต้องการ     
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

2. นักเรียนเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน มีทักษะทางด้านวิชาการ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและ
เป็นคนดี มีคุณธรรม 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และชุมชนให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 

1.7 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ยิ้มไหว้ทักทายกัน 

1.8 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ( หน่ึงคนหน่ึงอาชีพ ) 
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1.9 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

 โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีแผนพัฒนาการศึกษา        
ของโรงเรียนเป็นแนวในการด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้ตระหนักและมุ่งมั ่นใน    
การปฏิร ูปการเรียนการสอน การประกันคุณภาพภายใน โดยครูและบุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมใน      
การด าเนินการ 

1.10 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    

 กลยุทธ์ที ่1 
     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความรู้  ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 

ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ  สนองนโยบายการกระจายอ านาจ   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินจากภายนอก 
กลยุทธ์ท่ี 4 

พัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการให้บริการสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 5 

  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.11  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 

ข้าราชการ
คร ู

(คน) 

พนักงาน
ราชการ 
(คน) 

ครู     
อัตรา
จ้าง 
(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ า 
(คน) 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

(คน) 

ครูธุรการ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2560 

1 44 2 1 2 3 1 54 
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ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ครูธุรการ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 

ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู 

พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างชั่วคราว 

ครูธุรการ 
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2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ของบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
รวม 

จ านวน (คน) 1 10 39 4 54 

ร้อยละ 1.85 18.52 72.22 7.40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญาเอก, 1.85 

ปริญญาโท, 18.52 

ปริญญาตรี, 72.22 

ต่ ากว่าปริญญาตรี, 7.4 
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3. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
 ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศกึษา 1  

  2. ภาษาไทย 5 17 

  3. คณิตศาสตร ์ 5 18 

  4. วิทยาศาสตร ์ 8 19 

  5. สังคมศึกษา 6 18 

  6.  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 16 

  7. ศิลปะ 4 19 

  8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 19 

  9. ภาษาต่างประเทศ 5 20 

 10. แนะแนว 1 18 

รวม 48  
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1.12 ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 รวม 822 คน 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม
ม.

ปลาย 

รวม
ทั้งหมด 

จ านวนห้อง 5 4 4 13 3 3 3 9 22 

เพศ 
ชาย 106 89 70 265 39 40 52 131 396 

หญิง 85 89 82 256 52 64 54 170 426 

รวม 191 178 152 521 91 104 106 301 822 

เฉลี่ยต่อห้อง 38.2 44.5 38 40.07 30.33 34.66 35.33 33.44 37.36 
 

 
เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6 

ปีการศึกษา 2558-2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 

178 

152 

91 

104 

106 

177 

154 

121 

101 

104 

74 

158 

134 

165 

112 

81 

96 

0 50 100 150 200 250

ม. 1 

ม. 2 

ม. 3 

ม. 4 

ม. 5 

ม. 6 

ปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2560 



8 
 

35.7 
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42.17 

54.6 

74.38 

60.09 

49.74 

49.74 
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ3 ขึ้นไป               
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2560 

1.13 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนัก เรียนที่ มี เกรดเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนแต่ละรายวิ ชา ในระดับ 3  ขึ้ นไป                        
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2560 

รายวิชา ร้อยละ 

ภาษาไทย 35.70 

คณิตศาสตร ์ 30.83 

วิทยาศาสตร ์ 42.17 

สังคมศึกษา ฯ 54.60 

สุขศึกษาและพลศึกษา 74.38 

ศิลปะ 60.09 

การงานอาชพีฯ 49.74 

ภาษาตา่งประเทศ 49.74 
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1.14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

 

 

ระดับประเทศ 
ระดับสังกัด 

สพฐ. 
สพม.8  ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 48.29 48.77 49.00 41.98
ภาษาอังกฤษ 30.45 30.14 30.07 26.91
คณิตศาสตร์ 26.30 26.55 27.52 22.26
วิทยาศาสตร์ 32.28 32.47 32.71 29.53
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ี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ปีการศึกษา 2560   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับประเทศ 
ระดับสังกัด 

สพฐ. 
สพม.8 ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 49.25 50.07 49.36 39.74
สังคมศึกษา 34.70 34.96 34.64 29.50
ภาษาอังกฤษ 28.31 27.91 26.81 20.97
คณิตศาสตร์ 24.53 24.64 24.49 16.77
วิทยาศาสตร์ 29.37 29.48 28.76 24.04

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2560   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)                               
ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)                               
 ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนรวม

เฉลี่ย 
2559 44.21 46.96 27.39 24.82 33.02 35.28
2560 41.98 26.91 22.26 29.53 30.17
ผลการพัฒนา -2.23 -0.48 -2.56 -3.49 -5.11
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
ปีการศึกษา  2559-2560 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)                               
ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนรวม

เฉลี่ย 
2559 45.8 30.25 21.36 19.67 28.14 29.04
2560 39.74 29.5 20.97 16.77 24.04 26.20
ผลการพัฒนา -6.06 -0.75 -0.39 -2.90 -4.10 -2.84
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2559-2560 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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1.15 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 191 150 22 19 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 178 152 20 6 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 98 40 14 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91 65 20 6 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 104 75 24 5 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 85 20 1 0 

รวม 822 625 146 51 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 76.03 17.76 6.21 0 

 
 
 
1.16 การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 178 8 168 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 153 30 117 - 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 121 4 106 - 11 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 103 51 31 10 11 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 104 - 87 - 17 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 73 40 31 1 1 

รวม 732 133 540 13 46 
เฉลี่ยร้อยละ 100 18.17 73.77 1.78 6.28 
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1.17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 191 166 25 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 178 140 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 139 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91 84 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 104 98 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 100 6 

รวม 822 727 95 
เฉลี่ยร้อยละ - 88.44 11.55 

 
 
    
1.18 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ 

ห้องสมุด 179 160 140 91 104 106 780 94.89 

ห้องวิทยาศาสตร ์ 169 158 139 91 103 106 766 93.19 

ห้องคณิตศาสตร ์ 158 150 139 91 102 106 746 90.75 

ห้องภาษาไทย 176 148 138 91 100 106 759 92.33 

ห้องดนตรี/นาฏศิลป ์ 181 152 135 91 104 106 769 93.55 
ห้องปฏิบัติการ
ภาษาตา่งประเทศ 

160 150 130 91 95 106 732 89.05 

ห้องอาเซียน 171 154 130 91 104 106 747 90.87 

สวนปุา 191 178 139 91 104 106 809 98.42 

ห้องคอมพิวเตอร ์ 188 178 140 91 104 106 807 98.18 

ห้องอุตสาหกรรม 191 178 140 91 104 106 810 98.54 

ห้องคหกรรม 191 178 140 91 104 106 810 98.54 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรยีน ปีการศึกษา 2560 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

วัดปุาพระธาตุเขาน้อย 191 178 152 91 104 106 

ชุมชนบ้านคา 191 178 152 91 104 106 

ค่ายทัพพระยาเสือ - - - 91 - - 

วัดปุาวังครก - - - - 104 106 

กลุ่มวิสาหกิจปลูกพืชผัก
ปลอดภัยแบบโครงการ
หลวงสู่พื้นที่ชายแดน

อ าเภอบ้านคา 

191 - - - - - 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง 

30 30 30 60 60 60 

โรงไฟฟาูบางประกง - - - 20 - - 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร ์
10 - - 10 - - 

อ าเภอบ้านคา - - - 91 104 106 

ศูนย์บริการวชิาการที ่2 
(จังหวัดราชบุรี) 

- - - 20 - - 

วัดนิเวศน์ธรรมประวตั ิ - - 152 - - - 

พระที่นั่งบางประอิน - - 152 - - - 

วัดใหญ่ชัยมงคล - - 152 - - - 

ตลาดน้ าอโยธยา - - 152 - - - 

พระนครครี ี - - - - - 106 

พระราชวังบ้านปืน - - - - - 106 

พระรามราชนิเวศ - - - - - 106 
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แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร 

- - - 91 - - 

ตลาดน้ าสามพันนาม - - - 91 - - 

โครงการชั่งหัวมัน - - - 91 - - 

เส้นทางรถไฟสายมรณะ - - - - 104 - 

อุทธยานประวตัิศาสตร์
เมืองสิงห์ 

- - - - 104 - 
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ส่วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ  :  ด ี

 

1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  โดยให้ผู้เรียนชั่งน้ าหนัก       
วัดส่วนสูงภาคเรียนละ  1  ครั้งเพื่อจะได้ทราบถึงพัฒนาการของผู้ เรียน ทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละ     
1  ครั้ง  ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดี  แข็งแรง  สมบูรณ์  ส่วนเรื่องการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง   โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศนั้น  
โรงเรียนได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  เพื่อให้นักเรียนเห็นโทษและปัญหา
ของสิ่งเสพติด  โดยได้จัดกิจกรรม To Be Number One  กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดแอลกอฮอล์และโรงเรียนได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในชุมชน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าอ าเภอใน     
การสุ่มตรวจปัสสาวะ  เพื่อปูองปรามและบ าบัดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่          
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายโดยจัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ        
ความเป็นเลิศ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  การส่งเสริมด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์นั้นโรงเรียนมีกิจกรรมค่ายฝึกซ้อมวงโยทวาทิต  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน     
ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  เพื่อให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โรงเรียนได้ด าเนิน     
การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนหน้าเสาธงและสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันส าคัญ  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน  กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม
รักษาศีล (ค่ายพุทธบุตร)  กิจกรรมโรงเรียนศีล 5  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนท าความสะอาดถนนในหมู่บ้านและวัดในชุมชน 
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเกิดคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่าที่นิยม  12  ประการ  สอดคล้องกับคติพจน์ของโรงเรียน
บ้านคาวิทยา  “ใฝุเรียน   ใฝุรู้   คู่คุณธรรม” เพื่อให้เป็นคนดีของสังคมและก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติสืบไป 

ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
จัดท าแผนบูรณาการโดยใชห้้องสมุดจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้บรรยากาศ
เหมาะสมกับการอ่าน  จัดห้องภาษาไทยหรือห้องส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติม  เพื่อให้เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน  สอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการอ่านทุกระดับชั้น  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน  กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น  กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา 
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารวิชาการ 
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กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  ชมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  กิจกรรม  Open House  “เปิดบ้านพลังงาน
ทดแทน  ปี 4”  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้และพัฒนาทักษะได้อย่างเต็มที่    

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนให้ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรม
เปรียบเทียบ  จัดล าดับการเล่าเรื่องและการสร้างแผนผังการคิด  มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อฝึก
ทักษะการคิดทุกรายวิชา  โดยทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยท าโครงงานในรายวิชาต่างๆ อย่างน้อย          
2 โครงงาน  เช่น  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานการประดิษฐ์  ครูจัดการเรียนรู้
แบบกระบวนการจัดการแก้ปัญหา  การสอนแบบสืบสวนสอบสวนและการสอนแบบโครงงาน  นอกจากนี้ยัง
จดักิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ        
มีความคิดริเริ่มและสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะและนิทรรศการทางวิชาการ 
“มหกรรม 9 Sci”  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นๆ     
ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมแข่งขัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถโดยตรงให้กับผู้เรียนและแสดงผลงานของผู้เรียนให้
เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกทางด้านสมรรถนะ   
ทักษะต่างๆ  ทั้งในและนอกห้องเรียน  เช่น  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้  แผนการจัดการเรียนรู้ 
โครงงาน  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  การสื่อสารโดยการพูดเกี่ยวกับตนเองจาก
ประสบการณ์หรือจากสถานการณ์ต่างๆ  การอ่าน  การสรุปบันทึกข้อมูลจากการอ่านจากสถานการณ์            
การเรียงล าดับความรู้  การเขียนเรียงความ  การบรรยายภาพเหตุการณ์ต่างๆ  การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น       
มีทักษะในการด ารงชีวิตให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทั้งชั่วโมง
เรียนและนอกเวลาเรียน   นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม  “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ”  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ (O – NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีทุกกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ให้สูงข้ึนจากปีการศึกษา 2559  

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร  กิจกรรม        
การเรียนรู้โดยโครงงาน  กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กิจกรรมน้ าดื่มไฮสคูล  กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน  กิจกรรมธนาคารขยะ  กิจกรรมกระถินสวยมีคุณค่า  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบ  
ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดมีการตรวจสอบ  ทบทวน  ปรับปรุง  แก้ไขการท างาน  จนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ผู้เรียนพึงพอใจและชื่นชมต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการท างานเป็นหมู่คณะทุกขั้นตอน   

2. ผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงานส่งผลต่อตัวของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจของนักเรียนให้มีสุขภาพ            
ที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น  รวมถึงการกล้าแสดงออกและยังได้น าชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาได้อีกด้วย 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติดหรือประพฤติตนที่ไม่
เหมาะสม  นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ด้านดนตรี   ด้านการเคลื่อนไหว               
การด าเนินงานเป็นไปด้วยดีทุกกิจกรรม  บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน  กิจกรรม
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วันส าคัญหลายกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ทั้งงบประมาณและการช่วยเหลือต่างๆ นักเรียนได้รับ
การอบรมคุณธรรมจรยิธรรมท าให้มีคุณธรรมจรยิธรรมดีขึ้น  นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาจากการไปวัด 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตน  คณะครูมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านในด้านต่างๆ  เป็นอย่างดี            
มีกิจกรรมที่หลากหลาย  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น 
สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย        
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น  รวมทั้ง
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมี
ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน  
การอ่าน คิดวิเคราะห์
และและเขียน 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการอา่น คดิวิเคราะห์และเขียนจ าแนกตามระดบัคุณภาพ   
ปีการศึกษา 2560 

  

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคดิวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 178 8 168 2 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 153 30 117 - 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 121 4 106 - 11 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 103 51 31 10 11 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 104 - 87 - 17 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 73 40 31 1 1 

รวม 732 133 540 13 46 
เฉลี่ยร้อยละ 100 18.17 73.77 1.78 6.28  

คะแนนเฉลี่ยผล    
การทดสอบ         
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(0-net)  ม.3 - 6       
ปีการศึกษา 2560 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณลักษณะที ่       
พึงประสงค ์        
ของผู้เรียน 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรยีนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

  

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 191 150 22 19 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 178 152 20 6 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 152 98 40 14 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 91 65 20 6 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 104 75 24 5 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 106 85 20 1 0 

รวม 822 625 146 51 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 76.03 17.76 6.21 0 
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3. จุดเด่น 

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  มคีวามคดิสร้างสรรค ์มีความสามารถด้านวิชาการและ
ด้านกีฬา  ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีจิตสาธารณะ  สามารถปรับตัว    
เข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี  ใฝุรู ้ ใฝุเรียน  รู้จักคน้คว้าหาความรูจ้ากการอ่านสื่อเทคโนโลยีและเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET)  และยังต้องได้รับการส่งเสริมใน      
ด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติและสื่อเทคโนโลยีจนเกิดการลอกเลียนแบบ     
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการศึกษา            
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา                
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเปูาหมาย            
ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน             
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา              
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ      
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้                                  
มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

2. ผลการพัฒนา  

2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเปูาหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา             
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น             
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนิน     
การอย่างเป็นระบบและมีกจิกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุเรียนรู้ 

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี               
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มีส่วนได้เสีย           
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 

2.4 ผู้ เกี่ ยวข้องทุกฝุายและเครือข่ ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   มีส่วนร่วมใน               
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา        
ที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเน่ือง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ  โดยทุกฝุายมีส่วนร่วม               
ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง     
ปฏิรูปการศึกษา 

2.7 สถานศึกษามีการระดมทรพัยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์     
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                  ผู้บรหิารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 

  

การมีสว่นร่วมของ
เครือข่ายในการ    
วางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาอย่างน้อยภาคการศึกษา         
ละ  2  ครั้ง  ให้ความร่วมมือกับทางอ าเภอบ้านคาในการจัดกิจกรรมต่างๆและ     
มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารไดร้ะดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน
สถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็น ภูมิปัญญาจากท้องถ่ิน   
มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 0% 0% 

100% 

ยังไม่เคยรับการพัฒนา 

1 ครั้งต่อภาคเรียน 

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

0% 

100% 

0% 

ยังไม่เคยรับการพัฒนา 

1 ครั้งต่อภาคเรียน 

2 ครั้งต่อภาคเรียน 

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
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3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม                   
ที่หลากหลายวิธี  เชน่  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝุาย          
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ               
การจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้อง     
การพัฒนาและนโยบาย  การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน       
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนิน        
การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาและโรงเรียน
ไดใ้ช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 

            สร้ างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่ วนเกี่ ยว ข้องในการจัดการศึกษาของโร งเรียน                  
ให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดเียี่ยม 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการ  ภาระงาน  ชิ้นงาน  โดยทุกระดับชั้น
จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน  ปรับ
โครงสร้างรายวิชา  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน  จัดปูายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ  ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษา
ละ 1 เรื่องและได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   โดยการให้ครูทุกคนเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  จัดหาคู่มือ  ผลงานวิจัยต่างๆ  เพื่อให้ครูได้
ศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  มีการนิเทศการสอนและเย่ียมชั้นเรียน   

2. ผลการด าเนินงาน 

 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง  ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึ งประสงค์   มีการวิ เคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล ในการวางแผน                  
การจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา      
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน        
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา    
ที่ตนรับผิดชอบใช้ผลในการปรับการสอน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
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3.จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิด         

ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี     
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้             
ครูและนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบวัดผลทุกระดับชั้น  ท าให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมใน      
การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. จุดควรพัฒนา 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีต่อไป               
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี    
                  ประสิทธิผล                                                

ระดับคุณภาพ  :   ดีเยี่ยม 
 

 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ก าหนดเปูาหมายการศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามอบหมายการท างาน จัดท าข้อมูลสารสนเทศ        
ระบบสารสนเทศและรายงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปี   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน
รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละภาคการศึกษาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  จัดข้อมูลสารสนเทศ  พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการนิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานของโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดท า      
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานงานการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งผลการ
ประเมินคุณภาพภายในได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ๘๐  รวมทั้งจัดท า
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  เพื่อรายงานผลด าเนินการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา
ต่อสาธารณชนหรือให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝุายรับทราบและหาแนวทางที่จะปรับปรุง  พัฒนา  แก้ไขใน             
ปีการศึกษาต่อไป 

3. จุดเด่น 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและทุกฝุายให้ความร่วมมือ              
ในการพัฒนาการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ซึ่งท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับบริการพึงพอใจ            
ในการบริหารงานและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

4. จุดควรพัฒนา 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหางานได้สะดวกและรวดเร็วทันต่อการใช้งาน 
และน าผลการประกันคุณภาพภายในมาด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีเย่ียม 

จากผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้
ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่   1  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่  2 กระบวน         
การบริหารและการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
อยู่ในระดับดีเย่ียม 

ทั้งนี้  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของขุมซน
ท้องถิ่น  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน 
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ดี  มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่  1  ในด้านกระบวนการบริหาร           
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่
ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา   ตรวจสอบผล  การด าเนินงาน          
การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม  วิเคราะห์  ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตรและบริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อการเรียนรู้  ติดตาม  ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลพร้อมกับประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน  จึงท าให้ระบบงานประกัน
คุณภาพภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผลการประเมินจึงอยู่ในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้
ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย  เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัด      
การของสถานศึกษา 
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      สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                      ปีการศึกษา  2560 
 

ข้อ ประเด็น ระดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอา่นและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น  3 
2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

เหมาะสมตามระดับชั้น 
3 

3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 3 
4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คดิวิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

3 

5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

4 

6 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู ้     
ความเข้าใจและทักษะตา่ง ๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง 

4 

7 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพฒันาการสูงข้ึนหรือ
คุณภาพเป็นไปตามเปูาหมาย 

2 

8 ผู้เรียนมีความรู ้ทักษะ และเจตคติที่ด ีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงข้ึน หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

3 

9 ผู้เรียนมีความประพฤตดิา้นคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม จิตสังคมและ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรม   อันดีของสังคม 

3 

10 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม 

3 

11 ผู้เรียนมีความภาคภูมใิจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

3 

12 ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ด ี 3 
13 ผู้เรียนมีวิธีการรกัษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ 3 
14 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหด้ีอยู่เสมอ 3 
15 ผู้เรียนรู้และมวีิธีการปูองกันตนเองจากการล่อลวง  ข่มเหง  รงัแก 3 
16 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันดว้ยด ี               

ในครอบครัวและชุมชนและสังคม 
 

3 

 ค่าเฉลี่ย 3.06 
 ระดับคุณภาพ 3 
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ข้อ ประเด็น ระดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
                 สถานศึกษา 

 

17 สถานศึกษามีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์  ของแผนการศึกษาชาติและสอดคลอ้งกับความต้อง     
การของชุมชน ท้องถิ่น 

4 

18 สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัด
การศกึษาที่มีความเหมาะสม 

4 

19 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจดัการศกึษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4 

20 สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศกึษาอย่างเหมาะสมชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

3 

 ค่าเฉลี่ย 3.52 
 ระดับคุณภาพ 4 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน      

                 เป็นส าคัญ 
 

21 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมี        
ส่วนร่วม 

4 

22 การจดัการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 4 
23 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
4 

 ค่าเฉลี่ย  3.64 
 ระดับคุณภาพ 4 
 มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

24 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีข้ันตอนอย่างชัดเจนและ   
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

4 

25 ผู้เรียนมีความภาคภูมใิจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

4 

26 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4 

27 พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศกึษา  ชมุชน/ท้องถิ่นและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของ
สถานศึกษา 

4 

 ค่าเฉลี่ย 3.51 
 ระดับคุณภาพ 4 
 สรุปภาพรวม 4 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ของโรงเรียนบ้านคาวิทยา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2560 มีจ านวน     
4 มาตรฐาน ดังนี ้
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ  ด ี
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชัน้ 

 

1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น   และแก้ปัญหา 

 

1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและพัฒนาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ  
1.6 ความพร้อมในการศกึษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  

2. คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  
 2.1 การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมาย    และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

 2.2 ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย  
 2.3 การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 2.4 สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ  ดีเยี่ยม 
1. การมีเปูาหมาย วิสัยทศัน์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชดัเจน  
2. การวางแผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

 2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

 2.3 การวางแผนการบรหิารและการจัดการข้อมลูสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   
 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ 

การจดัการเรียนรู้อยา่งมคีุณภาพ 
 

3. การมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการรว่มรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

4. การก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ  ดีเยี่ยม 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ  ด ี
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ส่วนท่ี 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  (3 - 5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ     
การช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี มีความคิด
สร้างสรรค์  มีความสามารถด้านกีฬาและวิชาการ ปฏิบัติ
ตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่     
มี จิ ต ส า ธ า ร ณะ   ส า ม า ร ถปรั บตั ว เ ข้ า กั บ สั ง ค ม             
ได้เป็นอย่างดี  ใฝุรู้  ใฝุเรียน  รู้จักค้นคว้าหาความรู้จาก   
การอ่านสื่อเทคโนโลยีและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 
      ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O – NET) และยังต้องได้รับ    
การส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย 
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติและสื่อเทคโนโลยี
จนเกิดการลอกเลียนแบบ  ท าให้ลืมวัฒนธรรม 
อันดีงามของไทย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ     
ผู้บริหารสถานศึกษา 
     โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม  ที่หลากหลายวิธี  เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง      
การประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมายที่ชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติ       
การประจ าปีที่ สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา     
สภาพปัญหา  ความต้ องการพัฒนาและนโยบาย        
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่ ง เน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียน         
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ต ามหลักสูตร
สถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง       
มีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผลการด า เนินงานและจัดท ารายงานผล          
การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัย    
ในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

      
 
      สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน        
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ เรียนรู้   โดยการคิด               
ได้ปฏิบัติจริ ง   มีการให้วิ ธี การและแหล่ ง เรียนรู้ ที่
หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้ จากสื่ อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูและนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบ
วัดผลทุกระดับชั้น  ท าให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีต่อไป               
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน   
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้ด าเนิน   

การอย่างต่อ เนื่ องและทุกฝุ ายให้ความร่ วมมือใน       
การพัฒนาการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ซึ่ งท า ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อผู้ รั บบริ การพึ งพอใจ ใน          
การบริหารงานและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 
    จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
สามารถค้นหางานได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อ
การใช้งานและน าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.  พัฒนาหลักสูตรโรงเรยีนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
2.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
3.  จดัหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
4.  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพและความต้องการของนักเรียน 
 
ความต้องการและการชว่ยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพฒันา ผู้เรียนในศตวรรษที่  21     
2. การสรา้งข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O - NET และ PISA  
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามสาขาวิชาเอกทีโ่รงเรียนมีความต้องการ 
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ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 
   สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรอืเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อ ๆ  เช่น 

  1.  ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียนบ้านคาวิทยาเพื่อรอ 
    รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4. รายชื่อคณะท างาน 
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คณะท างาน 

 
ที่ปรึกษา 
 

1. นางสาวสายฝน ภานุมาศ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
2. นายนพดล  สันธิศริ ิ    กรรมการ 
3. นางประเทือง  วงศาโรจน์   กรรมการ 
4. นางอัญชลี  เลิศพานิช    กรรมการ 
5. นายวิชัย  เสลาหอม    กรรมการ 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันของโรงเรียน 
 

1. นางปราณี  ใยบัว 
2. นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร 
3. นางชนากานต์  เจียมพล 
4. นางปรียาภรณ ์ ลิ้มติ้ว 
5. นางสาวสุชัญญา  ชมภูพนัธ์ 
6. นางสาวธนาภรณ ์ เกษ ี
7. นางสาวสุนิสา  จินดา 
8. นางสาวกนกกร  สุบินประเสริฐ 

 

 
 

 

 

 


