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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป  

 ชื่อโรงเรียน  บ้านคาวิทยา  ที่อยู่ เลขท่ี 252   หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านคา   อ าเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8    โทร 03-2727-1011    โทรสาร 03-2727-1011   
e-mail : bankhapic@gmail.com website : http://www.bankhawittaya.ac.th/ 
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนบ้ านคาวิท ยา  เป็ น โรงเรี ยนมั ธยมศึ กษ าประจ าอ า เภ อบ้ านคา  จั งห วัด ราชบุ รี                  
สั งกั ด ก รม ส ามัญ ศึ กษ า  (เดิ ม ) ก ระท รว งศึ กษ าธิ ก าร  โดยป ระกาศข องกระท รวงศึ กษ าธิ ก าร                            
ลงวันที่   4 กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2529  ชื่อโรงเรียนในการประกาศตั้ งว่า   " โร งเรียนบ้านคาวิทยา "              
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  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์        
จากนายชูศักดิ์  ชมภูพันธ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคา  ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลบ้านคา  อนุญาตให้ใช้อาคาร
หอประชุมของโรงเรียน เป็นที่เรียนชั่วคราวของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิ ทยา  และให้ความอนุเคราะห์   
บ้ า น พั ก ค รู   จ า น ว น  2 ห ลั ง   จ น ถึ ง วั น ที่  14 ก ร ก ฎ าค ม  2529 ก ร ม ส ามั ญ ศึ ก ษ า ได้ แ ต่ ง ตั้ ง                          
นายปฏิภาณ   ทับประยูร มาด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคาวิทยา ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านแรก 
โรงเรียนได้ย้ ายสถานที่ เรียนจากโรงเรียนบ้ านคา(ประถม) มายั งสถานที่ปั จจุบัน  ในภาคเรียนที่  2                 
ของปีการศึกษา  2529 เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน 2529 มีที่ดินตามหนังสือที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน  
ที่  รบ   690  มีพ้ืนที่ประมาณ 41  ไร่   3  งาน  90  ตารางวา   ได้มาโดยหลวงครอบครองมาแต่เดิม      
หนังสือส าคัญส าหรับที่ดินเลขที่  น.ส.ล. เลขที่ รบ  0200    โรงเรียนได้จัดงานท าบุญโรงเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่  4  กุมภาพันธ์  2530  ซ่ึงต่อมาโรงเรียนก าหนดให้วันที่  4  กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสถาปนาโรงเรียน    
ปีการศึกษา  2537   โรงเรียนโดย  นายอนันต์  บุญแต่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา    ได้รับอนุมัติจาก
กรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดรับนักเรียน  ชั้น ม. 4  และในปีการศึกษา 2539 
จึ ง เปิ ด สอน ครบ   ตั้ งแ ต่ ชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  1 ถึ ง  มั ธ ยมศึ กษ าปี ที่  6 แ ละ ใช้ อั กษ รย่ อ  “บ .ว .”                      
เป็นนามของโรงเรียน 
 
ลักษณะภูมิเทศและสภาพชุมชน 

ประชาชนประมาณร้อยละ 60 เป็นคนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง เรียกว่า   "  ชาวไทยตะนาวศรี " ซึ่งเป็น
กลุ่มชนดั้งเดิมที่เข้ามาอยู่อาศัยและท ากิน  อีกร้อยละ 40  เป็นประชาชนที่อพยพเข้ามาหาแหล่งท ามาหากิน           
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรประมาณร้อยละ 90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง             
โดยพึ่งพาธรรมชาติ  ประเพณีของท้องถิ่นท่ีส าคัญคือ  ประเพณีกินข้าวห่อของชาวไทยตะนาวศรี  
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           ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ภู เขา  ตามแนว เทือกเขาตะนาวศรี  สภาพป่าไม้ เป็ น              
ป่าไม้เบญจพันธุ์เขตร้อนชื้น  มีล าน้ าส าคัญคือ  ล าน้ าห้วยท่าเคยซึ่งเป็นมีต้นน้ ามาจากจังหวัดเพชรบุรีและไหลไป
บรรจบกับแม่น้ าภาชีที่อ าเภอสวนผึ้ง  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่  10  แม่น้ าภาชี         
อยู่ที่ต าบลบ้านบึง  สภาพภูมิทัศน์สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ พุน้ าร้อน  วัดป่าพระธาตุ เขาน้อย  
อ าเภอบ้านคา  มีพื้นท่ีโดยประมาณ  2,086  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตดังนี้ 
                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตอ าเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี   
                    ทิศใต้              ติดต่อกับเขตอ าเภอหนองหญ้าปล้อง   จ.เพชรบุรี 
                    ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตอ าเภอจอมบึง อ าเภอปากท่อ จ.ราชบุรี 
                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตอ าเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี  และประเทศพม่า   
                                        มีแนวชายแดนโดยประมาณ  24  กิโลเมตร 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยาส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เกิดความรู้ทักษะและกกระบวนการตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์   

1. มีหลักสูตรการศึกษา ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับความต้องการ     
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

2. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะทางด้านวิชาการ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแบะเป็นคน
ดี มีคุณธรรม 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีศักยภาพสูงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และชุมชนให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ( หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ) 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

 โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีแผนพัฒนาการศึกษา        
ของโรงเรียนเป็นแนวในการด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้ตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิรูป
การเรียนการสอน การประกันคุณภาพภายใน โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา    

 กลยุทธ์ที ่1 
     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 

ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ  สนองนโยบายการกระจายอ านาจ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินจากภายนอก 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการให้บริการสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 5 
  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครู     
อัตราจ้าง 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ครูธุรการ รวม 

ปีการศึกษา 
2560 

1 44 2 1 2 3 1 54 
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2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน 4 39 10 1 54 

ร้อยละ 7.40 72.22 18.51 1.85 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

  1. บริหารการศึกษา 1  

  2. ภาษาไทย 5 17 

  3. คณิตศาสตร์ 5 18 

  4. วิทยาศาสตร์ 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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1.3 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 านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 

ปีการศึกษา 2558-2560 
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ศิลปะ

การงานอาชีพและ…

ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป               
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้ อ ยล ะขอ งนั ก เรี ย น ที่ มี เก รด เฉลี่ ย ผ ลสั ม ฤท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น แต่ ล ะราย วิ ช า ใน ระดั บ  3  ขึ้ น ไป                        
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2560 

รายวิชา ร้อยละ 

ภาษาไทย 35.70 

คณิตศาสตร์ 30.83 

วิทยาศาสตร์ 42.17 

สังคมศึกษา ฯ 54.60 

สุขศึกษาและพลศึกษา 74.38 

ศิลปะ 60.09 

การงานอาชีพฯ 49.74 

ภาษาต่างประเทศ 49.74 
 

1.5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)                               
ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)                               
 ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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1.6 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 

 
 
 
1.7 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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1.8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 191 166 25 
มัธยมศึกษาปีที ่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 

 
 
    
1.9 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

แหล่งเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ห้องสมุด 179 160 140 91 104 106 
ห้องวิทยาศาสตร์ 169 158 139 91 103 106 
ห้องคณิตศาสตร์ 158 150 139 91 102 106 
ห้องภาษาไทย 176 148 138 91 100 106 
ห้องดนตรี/นาฏศิลป์ 181 152 135 91 104 106 
ห้องปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศ 

152 150 130 91 95 106 

ห้องอาเซียน 171 154 130 91 104 106 

สวนป่า 191 178 139 91 104 106 

ห้องคอมพิวเตอร์ 188 178 140 91 104 106 

ห้องอุตสาหกรรม 191 178 140 91 104 106 
ห้องคหกรรม 191 178 140 91 104 106 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

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

วัดป่าพระธาตุเขาน้อย 191 178 152 91 104 106 

ชุมชนบ้านคา 191 178 152 91 104 106 

ค่ายทัพพระยาเสือ - - - 91 - - 

วัดป่าวังครก - - - - 104 106 

กลุ่มวิสาหกิจปลูกพืชผัก
ปลอดภัยแบบโครงการ
หลวงสู่พื้นที่ชายแดน

อ าเภอบ้านคา 

191 - - - - - 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ  :........ดี...... 
 

1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยให้ผู้เรียน ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง
ภาคเรียนละ  1  ครั้งเพ่ือจะได้ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียน ทดสอบสมรรถภาพทางกายปีละ 1  ครั้ง  ให้ผู้เรียน
เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรง สมบูรณ์   ส่วนเรื่องการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศนั้น  โรงเรียนได้ให้ความรู้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและโรงเรียนได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในชุมชน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าอ าเภอในการสุ่มตรวจปัสสาวะ  เพ่ือป้องปรามและบ าบัดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายโดยจัด
โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
การส่งเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์นั้นโรงเรียนมีกิจกรรมค่ายฝึกซ้อมวงโยทวาทิต  โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน ซึ่งนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ ประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
แสดงความสามารถและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนหน้าเสาธงและสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  กิจกรรมเนื่องในโอกาส       
วันส าคัญ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมรักษาศีล       
(ค่ายพุทธบุตร) กิจกรรมโรงเรียนศีล 5 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน      
การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนท าความสะอาดถนนในหมู่บ้านและวัดในชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ
อัน พึ งป ระส งค์ แล ะค่ าที่ นิ ย ม  12  ป ระการ  สอด คล้ อ งกั บ คติ พ จน์ ข อ งโร ง เรี ยน บ้ าน คาวิท ย า                           
“ ใฝ่เรียน   ใฝ่รู้   คู่คุณธรรม ” เพ่ือให้เป็นคนดีของสังคม และก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
ส่ ง เสริมการ เรียนรู้ ทั้ ง ในและนอกสถานที่  จั ดท าแผนบู รณ าการโดย ใช้ ห้ อ งสมุ ดจัดบรรยากาศ                       
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือให้บรรยากาศเหมาะสมกับการอ่าน การเข้าใช้บริการ จัดห้อง
ภาษาไทยหรือห้องส่งเสริมการอ่านเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน สอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่มี
ข้อบกพร่องในการอ่านทุกระดับชั้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการและทัศนศึกษา  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน กิจกรรมอนุรักษ์   ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลแสวงหาความรู้     
ด้วยตนเอง  

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุผลโดยจัดการเรียนการสอนให้ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด ด้วยกิจกรรมเปรียบเทียบ 
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จัดล าดับการเล่าเรื่อง และการสร้างแผนผังการคิด มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้  เพ่ือฝึกทักษะ                  
การคิดทุกรายวิชา โดยทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยท าโครงงานในรายวิชาต่างๆ อย่างน้อย ๒ โครงงาน เช่น
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานการประดิษฐ์ ครูจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการจัด          
การแก้ปัญหา การสอนแบบสืบสวนสอบสวนและการสอนแบบโครงงาน   นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้าง
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ   จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะและนิทรรศการทางวิชาการ “มหกรรม 9 Sci” เพ่ือให้
นักเรียน  ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมแข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถโดยตรงให้กับผู้เรียนและแสดงผลงานของผู้เรียนให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกทางด้านสมรรถนะ   
ทักษะต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
โครงงาน  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  การสื่อสารโดยการพูดเกี่ยวกับตนเองจาก
ประสบการณ์หรือจากสถานการณ์ต่าง ๆ  การอ่าน  การสรุปบันทึกข้อมูลจากการอ่านจากสถานการณ์            
การเรียงล าดับความรู้ การเขียนเรียงความ  การบรรยายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น       
มีทักษะในการด ารงชีวิตให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทั้งชั่วโมงเรียนและ
นอกเวลาเรียน  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6 ” เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ (O – NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6 ค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นจากปีการศึกษา 
2559  

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร กิจกรรมการเรียนรู้โดย
โครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กิจกรรมน้ าดื่มไฮสคูล  โครงการตลาดนัดอาชีพ         
โครงการกระถินสวยมีคุณค่า เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวางแผนการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบ  ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดมี             
การตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างาน จนบรรลุตามวัตถุประสงค์  ผู้เรียนพึงพอใจและชื่นชมต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานเป็นหมู่คณะทุกขั้นตอน   

2. ผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงานส่งผลต่อตัวของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจของนักเรียนให้มีสุขภาพ            
ที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น รวมถึงการกล้าแสดงออกและยังได้น าชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษาได้อีกด้วย นอกจากนี้      
ยังส่งผลให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดหรือประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม              
เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะด้านดนตรีด้านการเคลื่อนไหว การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี            
ทุกกิจกรรม บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างาน กิจกรรมวันส าคัญหลายกิจกรรมได้รับ  
ความร่วมมือจากชุมชนทั้งงบประมาณและการช่วยเหลือต่าง ๆ นักเรียนได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม      
ท าให้มีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น นักเรียนได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาจากการไปวัด มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตน 
คณะครูมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถ
อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน 
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สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิด เห็นหรือวิพากษ์        
ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว     
นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ ในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
และเขียน 
 

 
ร้อยละของนกัเรียนที่มีผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2560 

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 

 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(0-net)  ม.3-6       
ปีการศึกษา 2560 
 

 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-net) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3      

ปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
  

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-net)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

  

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 

 

 

 

 



20 
 

3. จุดเด่น 

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถด้านกีฬาและวิชาการ 
ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีจิตสาธารณะ  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม        
ได้เป็นอย่างดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านสื่อเทคโนโลยีและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วม  
กับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนยังต้องเร่งพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O – NET) และยังต้องได้รับการส่งเสริมใน      
ด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติและสื่อเทคโนโลยีจนเกิดการลอกเลียนแบบ     
ท าให้ลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา            
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา                
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก า หนดเป้าหมาย            
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน             
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา              
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ      
มอบหมายงานให้ผู้ รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้                                  
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

2. ผลการพัฒนา  

2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสั ยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา             
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุม ชนท้องถิ่น             
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบและ           
มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติกา รประจ าปี               
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสีย            
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา        
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิ งระบบ โดยทุกฝ่ าย มีส่วนร่วม               
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง     
ปฏิรูปการศึกษา 

2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก เครือข่ายอุปถัมภ์     
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :........ดีเยีย่ม...... 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
 
 
 

  

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง  
ให้ความร่วมมือกับทางอ าเภอบ้านคาในการจัดกิจกรรมต่างๆและมีการสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา
ทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็น ภูมิปัญญาจากห้องถิ่นมาช่วยใน        
การสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%0%0%

100%

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาทาง
วิชาชีพ

ยังไม่เคยรับการพัฒนา
1 ครั้งต่อภาคเรียน
2 ครั้งต่อภาคเรียน
มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน

0%

100%

0%

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน
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3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็ นระบบ   โรงเรียนได้ ใช้ เทคนิคการประชุม                   
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่าย          
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย  
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล              
การด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล         
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนา 

            สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง        
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :.......ดี...... 

 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้ นจัดท า             
หน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน 
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียน    
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ          
การสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน า         
โดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  โดยการให้ครูทุกคนเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย
คนละ  1 รายวิชา  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครู       
ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  จัดหาคู่มือ ผลงานวิจัยต่างๆ เพ่ือให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า        
เพ่ือจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  มีการนิเทศการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน   

2. ผลการด าเนินงาน 

 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้ เรียนออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนา             
การทางสติปัญญา  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน          
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามวิชา           
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
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3.จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด         

ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี      
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้             
ครูและนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการทดสอบวัดผลทุกระดับชั้น ท าให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา     
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. จุดควรพัฒนา 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มุ่ งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีต่อไป               
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับ        
แก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ  :........ด.ี....... 

 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามอบหมายการท างาน จัดท าข้อมูลสารสนเทศ        
ระบบสารสนเทศและรายงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปี รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายของโรงเรียนรายงานผล              
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละภาคการศึกษาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ          
การด าเนินงานของโรงเรียน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ จัดข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง    
มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงสร้างบริหารงานของโรงเรียน และมีการประเมินคุณภาพภายใน
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนด ร้อยละ๘๐ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี เพ่ือรายงานผลด าเนินการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อสาธารณชนหรือให้ผู้เกี่ยวข้อง   
ทุกฝ่ายรับทราบและหาแนวทางท่ีจะปรับปรุง พัฒนา แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

3. จุดเด่น 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ              
ในการพัฒนาการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ซึ่งท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับบริการพึงพอใจ            
ในการบริหารงานและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. จุดควรพัฒนา 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหางานได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 
และน าผลการประกันคุณภาพภายในมาด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3  ด ี

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี        
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี   
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของขุมซนท้องถิ่น   
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ผู้ เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ           
ในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน
และการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผล        
การด าเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือใน     
การวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง             
มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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      สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                      ปีการศึกษา  2560 
 

ข้อ ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  
1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น  3 
2 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เหมาะสมตามระดับชั้น 
3 

3 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 3 
4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

3 

5 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

4 

6 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4 

7 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น หรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

3 

8 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

3 

9 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

3 

10 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม 

3 

11 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

3 

12 ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 3 
13 ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ 3 
14 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 3 
15 ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 3 
16 ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน

ครอบครวัและชุมชนและสังคม 
 

3 

 รวม 3 
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ข้อ ประเด็น 
ระดับคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 

17 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้อง         
การของชุมชน ท้องถิ่น 

4 

18 สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและ        
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 

4 

19 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3 

20 สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง               
มีส่วนร่วม 

3 

 รวม 4 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
 

21 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน               
มีส่วนร่วม 

3 

22 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 3 
23 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และมีประสิทธิภาพ 
3 

 รวม 3 
 มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผล 
 

24 สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน        
และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

3 

25 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

3 

26 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3 

27 พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น         
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัด       
การของสถานศึกษา 

3 

 รวม 3 
 สรุปภาพรวม 3 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3  - 5 ปี ) และน าไปใช้ ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา              
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี มีความคิด
สร้างสรรค์  มีความสามารถด้านกีฬาและวิชาการ ปฏิบัติ
ตนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่     
มี จิ ต ส าธ า รณ ะ   ส าม ารถ ป รั บ ตั ว เข้ า กั บ สั งค ม             
ได้เป็นอย่างดี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ จาก   
การอ่านสื่อเทคโนโลยีและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

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

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม ที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง      
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ าหมาย ที่ ซัด เจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิ บั ติ       
การประจ าปี  ที่ สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา     
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒ นา และนโยบาย        
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่ งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียน         
มีคุณ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ต ามหลักสู ตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง       
มีคุณ ภาพ  มีการด าเนิ นการนิ เทศ ก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนิน งาน และจัดท ารายงานผล       
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ ใช้กระบวนการวิจัย    
ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

      
 
      สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ครูมี ความตั้ ง ใจ  มุ่ งมั่ น ในการพัฒ นาการสอน        
โด ย จั ด กิ จ ก ร รม ให้ นั ก เรี ย น ได้ เรี ย น รู้  โด ย ก ารคิ ด               
ได้ปฏิบัติจริง   มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูและนักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการทดสอบวัดผลทุกระดับชั้น ท าให้    
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
มุ่ งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีต่อไป               
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน   
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้ด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ซึ่งท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้รับบริการพึงพอใจในการบริหารงานและพัฒนานักเรียน   
ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

 
    จั ดท าข้ อมู ลสารสน เทศอย่ างเป็ น ระบบ 
สามารถค้นหางานได้สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อ
การใช้งานและน าผลการประกันคุณภาพภายในมา
ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.  พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
3.  จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
4.  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพและความต้องการของนักเรียน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21     
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินO-NETและPISA  
3. การจัดสรรครูผู้สอนปฏิบัติงานสอนตรงตามสาขาวิชา 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
   สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อ ๆ  เช่น 

  1.  ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนบ้านคาวิทยาเพื่อรอรับ     
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4. รายชื่อคณะท างาน 
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คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
 

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

 
ผู้รับผิดชอบงานประกันของโรงเรียน 
 

1. นางปราณี  ใยบัว 
2. นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร 
3. นางชนากานต์  เจียมพล 
4. นางปรียาภรณ์  ลิ้มติ้ว 
5. นางสาวสุชัญญา  ชมพูพันธ์ 
6. นางสาวธนาภรณ์  เกษี 
7. นางสาวสุนิสา  จินดา 
8. นางสาวกนกกร  สุบินประเสริฐ 

 

 
 

 

 


