
 



ก 
 

ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคาวิทยาฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาใน
รอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ 
และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562
ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
                                                                     (นางสาวสายฝน  ภานุมาศ) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้
สถานศึกษามี การจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี  

ดังนั้นโรงเรียนบ้านคาวิทยา  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา 

การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะกรรม              
การสถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว      
 
 
 
 
 
                                                                     (นายฉัตรชัย  ธนิกกุล) 
                                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

โรงเรียนบ้านคาวิทยา  ตั้งอยู่ เลขที่ 252 หมู่ 1 ถนนชัฏป่าหวาย – โป่งกระทิง ต าบลบ้านคา         
อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70180 โทรศัพท์ 0-3272-1011  โทรสาร 0-3272-1011      
Website : http://www.bankhawittaya.com  แ ล ะ  Email: bankhapic@gmail.com 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 23 ห้องเรียน ผู้ อ านวยการสถานศึกษา คือ            
นางสาวสายฝน  ภานุมาศ มีข้าราชการครูจ านวน 46 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักเรียน 
จ านวน 788 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 508 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 280 คน   

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ จ าแนกตามมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

ดีเลิศ (ระดับ 4) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
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ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ (ระดับ 4) 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้จัดท างาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และ
ความสามารถน าไปใช้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่
เป็นไปตามปัญหา และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความประพฤติด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยเน้นการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์อยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ด ี
2. จุดเด่น 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ     
ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถแก้ปั ญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ปรากฏชัดเจนโดยไมข่ัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและ    
อยู่รว่มกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
3. จุดควรพัฒนา 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนับสนุนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา เพ่ือให้
การสนับสนุนนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา     
ความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
สอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหาร      
อัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีระบบ  
การนิเทศภายในเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณะครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง    
ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  มีการจัดระบบ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน 
2. จุดเด่น 

สถานศึกษามีการการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน      
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
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3. จุดควรพัฒนา 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ มีความเข้มแข็ง           
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้       
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัด  
การชั้นเรียน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข            
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธี    
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและ   
ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้กระบวนการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรมศึกษา
ดูงานเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. จุดควรพัฒนา 

ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าข้อมูลไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครู
พัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัด       
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ครคูวรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
การสร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 

2. สถานศึกษายกระดับความสามารถของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และน าเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ 

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้และ   
แหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนที ่1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

  
1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ชื่อสถานศึกษา :    โรงเรียนบ้านคาวิทยา 
  ชื่อย่อ      : บ.ว. 

  ที่ตั้ง    : 252 หมู่ 1 ถนนชัฏป่าหวาย – โป่งกระทิง ต าบลบ้านคา     
    อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70180      

  หมายเลขโทรศัพท ์ : 0-3272-1011  
  หมายเลขโทรสาร : 0-3272-1011  
  พ้ืนที ่ : 41 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา 
  พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  :   สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุฑาฒิมมหาเถร) 
  ปรัชญาของโรงเรียน : “ นิมิตฺต   สาธุ  รูปาน    กตญฺญูเกตเวทิตา ”    
                                    หมายถึง  ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี   
  สีประจ าโรงเรียน : ฟ้า – เหลือง 
  คติพจน์ของโรงเรียน : ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม 
  ตราประจ าโรงเรียน : รูปอาร์มภายในเป็นอักษร บ.ว. มีชื่อโรงเรียนเต็มและมีใบหญ้าคา 
     สองใบประดับแถบละข้าง 

   Website   : http://www.bankhawittaya.com 
  Email  Address   :    bankhapic@gmail.com 

                สังกัด      : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    
                               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    กระทรวงศึกษาธิการ 

      เปิดสอน               :    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
      เขตพ้ืนที่บริการ       :    3 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองพันจันทร์ ต าบลบ้านคา ต าบลบ้านบึง 

  1.2 ประวัติโรงเรียนบ้านคาวิทยาโดยย่อ                
   โรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี                    
สังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ                            
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ชื่อโรงเรียนในการประกาศตั้งว่า “ โรงเรียนบ้านคาวิทยา ”              
โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2529  โดยมี นายณรงค์ โพธิ์มี 
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยารักษาการผู้บริหารโรงเรียน มีนักเรียนเข้าเรียนระดับ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีครู–อาจารย์          
ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 5 คน โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ จากนายชูศักดิ์ ชมภูพันธ์ 
ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลบ้านคา อนุญาตให้ใช้อาคารหอประชุมของโรงเรียน  เป็นที่เรียนชั่วคราว
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา และให้ความอนุเคราะห์ บ้านพักครู จ านวน 2 หลังจนถึงวันที่    
14 กรกฎาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปฏิภาณ ทับประยูร มาด ารงต าแหน่ง      
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคาวิทยา ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านแรก โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนจาก
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โรงเรียนอนุบาลบ้านคา มายังสถานที่ปัจจุบัน  ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2529 เมื่อวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2529 มีที่ดินตามหนังสือที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ รบ 690 มีพ้ืนที่
ประมาณ 41 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ได้มาโดยหลวงครอบครองมาแต่เดิม หนังสือส าคัญส าหรับ
ที่ดินเลขที่ รบ 0200 โรงเรียนได้ จัดงานท าบุญโรงเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530 
ซึ่งต่อมาโรงเรียนก าหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา 
2537 นายอนันต์ บุญแต่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา
ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และในปีการศึกษา 
2539 จึงเปิดสอนครบ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และใช้
อักษรย่อ “ บ.ว.” เป็นนามของโรงเรียน 

1.3 แผนที่ตั้งโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

  
 1.4 ข้อมูลอาคารสถานที่  
        1. อาคารเรียน แบบ 108 ล. จ านวน 2 หลัง รวม 16 ห้องเรียน 
        2. อาคารเรียน แบบ 318 ล. / 38 (พิเศษ) จ านวน 1 หลัง 18 ห้องเรียน 
        3. โรงฝึกงาน แบบ 102 / 27 จ านวน 1 หลัง   
        4. หอประชุม – โรงพละ แบบ 100 / 27  จ านวน 1 หลัง 
        5. ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียน แบบ 6 ที่ / 27  จ านวน 3 หลัง ภายในอาคารเรียน 3 
               ห้องน้ า – ห้องส้วม นักเรียนชาย 14 ที่ ห้องน้ า – ห้องส้วม นักเรียนหญิง 14 ที ่
        6. บ้านพักครู แบบ 205 / 27 จ านวน 1 หลัง  
        7. บ้านพักครู แบบ 203 / 27 จ านวน 6 หลัง  
        8. บ้านพักภารโรง จ านวน 2 หลัง 
        9. สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  
        10. สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
        11. อาคารเกษตรกรรม 1 หลัง (สร้างโดยงบประมาณโครงการ รพชส. และการบริจาค) 
        12. อาคารหมวดวิชาศิลปะ 1 หลัง 
  13. โรงอาหาร 500 ที่นั่ง จ านวน 1 หลัง  
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 1.5 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

          วิสัยทัศน์    
        โรงเรียนบ้านคาวิทยามีความเข้มแข็งทางวิชาการตามมาตรฐานสากล นักเรียนเป็นคนดี 
          มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

           พันธกิจ 
           1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สร้างโอกาสให้นักเรียนพัฒนา 
          ตนเองอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดจาก  
สารเสพติดและอบายมุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      3. ส่งเสริมครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตาม  
         มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณอันดีงาม 

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 

 

           เป้าประสงค์ 
       1. มีหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ 
         ความต้องการของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล         
       2. นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน ทักษะชีวิตที่ดี จิตสาธารณะและ 
  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและมีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู 
 4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
           1. ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูและพัฒนากระบวน      
          การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          และมาตรฐานสากล 

 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี มีภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด อบายมุข
มีคุณธรรมอัตลักษณ์และมีจิตสาธารณะ 
   3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้นวัตกรรมและการสอนแบบ Active Learning 

           4. โรงเรียนจัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง   
          และชุมชน         
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   1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  ประชาชนประมาณร้อยละ 60 เป็นคนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง เรียกว่า“ชาวไทยตะนาว   
ศร”ี ซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมท่ีเข้ามาอยู่อาศัยและท ากิน อีกร้อยละ 40 เป็นประชากรที่อพยพเข้า
มาหาแหล่ง ท ามาหากิน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรประมาณร้อยละ 90 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างโดยพ่ึงพาธรรมชาติ ประเพณีของท้องถิ่นที่ส าคัญ      
คือ ประเพณีกินข้าวห่อของชาวไทยตะนาวศรี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ภูเขา            
ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี  สภาพป่าไม้เป็นป่าไม้เบญจพันธุ์เขตร้อนชื้นมีล าน้ าส าคัญคือล าน้ า
ห้วยท่าเคย ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ ามาจากจังหวัดเพชรบุรีและไหลไปบรรจบกับแม่น้ าภาชีที่อ าเภอ        
สวนผึ้ง  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ 10 แม่น้ าภาชี อยู่ที่ ต าบลบ้านบึง 
สภาพภูมิทัศน์สวยงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ พุน้ าร้อนโป่งกระทิง บางกะม่า วัดป่า
พระธาตุเขาน้อย อ าเภอบ้านคามีพ้ืนที่โดยประมาณ 2,086 ตารางกิโลเมตร 

 
2. ข้อมูลผูบ้ริหาร 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา    นางสาวสายฝน ภานุมาศ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ 19 เมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน 
 
3. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. พ.ศ.2562) 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  
   ผู้อ านวยการ - - - 1 1 

รวม - - - 1 1 
2. สายงานการสอน  
   ข้าราชการครู - 37 9 - 46 
   พนักงานราชการ - 2 - - 2 
   อัตราจ้าง - 1 - - 1 

รวม - 40 9 - 49 
3. สายงานสนับสนุน  
   ครูธุรการ - 1 - - 1 
   ลูกจ้างประจ า 1 1 - - 2 
   ลูกจ้างช่ัวคราว 2 - - - 2 

รวม 3 2 - - 5 
รวมท้ังสิ้น 4 41 10 1 55 
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   3.2 ข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.3 ภาระงานสอนของครูผู้สอน (ปีการศึกษา 2562) 

สาขาวิชา 
จ านวน 
 (คน) 

จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยชั่วโมง/
สัปดาห์ของครูภายในกลุ่มสารระฯ 

ภาษาไทย 5 19 

คณิตศาสตร์ 6 18 

วิทยาศาสตร์ 7 18 

สังคมศึกษา 6 19 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 18 

ศิลปะ 5 18 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 20 

ภาษาต่างประเทศ 7 18 

กิจกรรมแนะแนว 1 19 

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 49 167 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และกิจกรรมแนะแนว 

วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนครู รวม 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

คศ
.4 

คศ
.3

 

คศ
.2

 

คศ
.1

 

คร
ูผู้ช

่วย
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จ้า
ง 

คร
ูปร

ะจ
 าก

าร
 

ข้า
รา

ชก
าร

คร
ู

แล
ะบ

ุคล
าก

ร 

ภาษาไทย 5 - - - - 1 2 1 1 - 4 5 

คณิตศาสตร ์ 4 2 - - - 2 2 2 - - 6 6 

วิทยาศาสตร ์ 7 - - - 1 2 3 1 - - 7 7 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1 - - 2 1 1 2 - - 6 6 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 - - 1 1 2 - - - 4 4 

ศิลปะ 5 - - - - 2 1 1 1 - 4 5 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 6 2 - - 1 - 6 - - 1 7 8 

ภาษาต่างประเทศ 4 3 - - 2 2 3 - - - 7 7 

กิจกรรมแนะแนว 1 - - - - - 1 - - - 1 1 

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

40 9 - - 7 11 21 7 2 1 46 49 
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4. ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. พ.ศ.2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 4 86 73 159 40 
ม.2 5 90 93 183 37 
ม.3 5 88 78 166 33 

รวม ม.ต้น 14 264 244 508 36 
ม.4 3 40 84 124 41 
ม.5 3 28 48 76 25 
ม.6  3 33 44 80 27 

รวม ม.ปลาย 9 104 176 280 31 

รวมทั้งหมด 23 368 420 788 34 

 

5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.1  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับผลการเรียน ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D 

ผู้เรียนที่ได้       
2 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 785 149 98 158 88 104 68 60 60 2.55 38.03 597 76.05 

คณิตศาสตร ์ 785 85 80 120 99 92 71 97 141 2.06 22.66 476 60.64 

วิทยาศาสตร ์ 1291 374 204 244 114 114 62 59 90 2.84 108.13 1080 83.66 

สังคมศึกษา 1490 366 172 235 157 154 135 166 105 2.58 81.44 1084 72.75 

สุขศึกษา 1291 618 232 177 85 46 28 37 68 3.25 198.16 1158 89.70 

การงานอาชีพ 785 291 69 90 65 76 47 89 58 2.74 79.29 591 75.29 

ศิลปะ 785 291 93 133 65 68 45 44 46 2.93 83.60 650 82.80 

ภาษาต่างประเทศ 785 81 69 83 93 105 74 122 158 1.90 29.72 431 54.90 

รวม 7997 2000 1000 1000 766 789 530 674 726 2.66 552.20 6067 75.87 

ร้อยละ 100 28 13 16 10 10 7 8 9 2.66   

สรุปร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับพอใช้ (2) ขึ้นไป  6067 75.87 
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5.2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวนผู้เรียนที่ได้รับผลการเรียน ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D 

ผู้เรียนที่ได้       
2 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จ านว
น 

ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 762 180 104 119 86 98 73 59 12 2.65 48.60 587 77.03 

คณิตศาสตร ์ 683 76 43 110 97 104 86 77 66 2.11 21.86 430 62.96 

วิทยาศาสตร ์ 1207 403 149 166 127 124 84 68 32 2.81 113.51 969 80.28 

สังคมศึกษา 1564 325 185 251 211 165 136 142 94 2.50 73.15 1137 72.70 

สุขศึกษา 1251 555 273 207 69 24 33 32 0 3.28 190.84 1128 90.17 

การงานอาชีพ 568 138 90 91 65 62 34 46 16 2.68 38.36 446 78.52 

ศิลปะ 762 268 109 75 54 64 33 90 40 2.73 75.56 570 74.80 

ภาษาต่างประเทศ 762 62 63 124 93 110 63 116 102 1.97 25.65 452 59.32 

รวม 7559 2007 1016 1143 802 751 542 630 362 2.64 509.89 5719 75.66 

ร้อยละ 100 26.6 13.4 15.1 10.6 9.94 7.17 8.33 4.79 2.64   

สรุปร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับพอใช้ (2) ขึ้นไป 5719  75.66 
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5.3  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1  
      ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 159 0 37 47 75 122 76.73 

ม.2 182 0 25 94 63 157 86.26 

ม.3 165 0 20 36 109 145 87.88 

รวม ม.ต้น 506 0 82 177 247 424 83.79 

ม.4 122 0 8 35 79 114 93.44 

ม.5 77 0 12 16 49 65 84.42 

ม.6 80 0 0 5 75 80 100.00 

รวม ม.ปลาย 279 0 20 56 203 259 92.83 

รวมทั้งหมด 785 0 102 233 450 683 87.01 
 

5.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2  
      ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี    
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 150 0 124 14 12 26 17.33 

ม.2 180 0 42 117 21 138 76.67 

ม.3 159 0 50 61 48 109 68.55 

รวม ม.ต้น 489 0 216 192 81 273 55.83 

ม.4 119 0 3 31 85 116 97.48 

ม.5 75 0 34 24 17 41 54.67 

ม.6 79 0 16 28 35 63 79.75 

รวม ม.ปลาย 273 0 53 83 137 220 80.59 

รวมทั้งหมด 762 0 269 275 218 493 64.70 
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5.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 
      ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 159 0 0 9 150 159 100.00 

ม.2 182 0 1 10 171 181 99.45 

ม.3 165 0 3 2 142 144 87.27 

รวม ม.ต้น 506 0 4 21 463 484 95.65 

ม.4 122 0 0 3 119 122 100.00 

ม.5 77 0 0 2 75 77 100.00 

ม.6 80 0 0 9 71 80 100.00 

รวม ม.ปลาย 279 0 0 14 265 279 100.00 

รวมทั้งหมด 785 0 4 35 728 763 97.20 
 

5.6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2 
      ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 150 0 5 6 139 145 96.67 

ม.2 180 0 7 7 166 173 96.11 

ม.3 159 0 3 17 139  156 98.11 

รวม ม.ต้น 489 0 29 152 305 457 96.93 

ม.4 119 0 0 2 117 119 100.00 

ม.5 75 0 0 8 67 75 100.00 

ม.6 79 0 5 12 62 74 93.67 

รวม ม.ปลาย 273 0 5 22 246 268 98.17 

รวมทั้งหมด 762 0 34 174 551 725 97.38 
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5.7 ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ                 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
ผ่านร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ม.1 159 1 158 99.37 

ม.2 182 65 117 64.29 

ม.3 165 30 135 81.82 

รวม ม.ต้น 506 96 410 81.03 

ม.4 122 1 121 99.18 

ม.5 77 3 74 96.10 

ม.6 80 1 79 98.75 

รวม ม.ปลาย 279 5 274 98.21 

รวมทั้งหมด 785 101 684 87.13 
 

5.8 ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ                 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
ผ่านร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ม.1 150 28 122 81 

ม.2 180 52 128 71 

ม.3 159 5 154 97 

รวม ม.ต้น 489 85 404 83 

ม.4 119 4 115 97 

ม.5 75 2 73 97 

ม.6 79 0 79 100 

รวม ม.ปลาย 273 6 267 98 

รวมทั้งหมด 762 91 671 88.06 
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5.9  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ระดับชั้น จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
ม.1 159 0 21 87 51 138 86.79 
ม.2 182 0 13 81 88 169 92.86 
ม.3 165 0 35 57 73 130 78.79 

รวม ม.ต้น 506 0 69 225 212 437 86.36 
ม.4 122 0 12 26 84 110 90.16 
ม.5 77 0 2 14 61 75 97.40 
ม.6 80 0 1 0 79 79 98.75 

รวม ม.ปลาย 279 0 15 40 224 264 94.62 
รวมทั้งหมด 785 0 84 265 436 701 89.30 

 

5.10  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
      ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
      ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ระดับชั้น จ านวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
ม.1 150 0 12 60 78 138 92.00 
ม.2 180 0 29 79 72 151 83.89 
ม.3 159 0 39 58 62 120 75.47 

รวม ม.ต้น 489 0 80 197 212 409 83.64 
ม.4 119 0 3 32 84 116 97.48 
ม.5 75 0 0 9 66 75 100.00 
ม.6 79 0 2 0 77 77 97.47 

รวม ม.ปลาย 273 0 5 41 227 268 98.17 
รวมทั้งหมด 762 0 85 238 439 677 88.85 
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.95 55.91 55.14 

คณิตศาสตร ์ 22.88 26.98 26.73 

วิทยาศาสตร์ 28.36 30.22 30.07 

ภาษาอังกฤษ 27.25 32.98 33.25 

 

6.2 ตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
     ปีการศึกษา 2561-2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 51.46 48.95 -2.51 

คณิตศาสตร ์ 24.69 22.88 -1.81 

วิทยาศาสตร์ 32.84 28.36 -4.48 

ภาษาอังกฤษ 25.93 27.26 +1.32 
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6.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 35.58 43.02 42.21 

คณิตศาสตร ์ 18.70 25.62 25.41 

วิทยาศาสตร์ 26.56 29.40 29.20 

ภาษาอังกฤษ 22.82 28.97 29.20 

สังคมศึกษา 34.25 36.10 35.70 

 
 

6.4 ตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
     ปีการศกึษา 2561-2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 39.61 35.58 -4.03 

คณิตศาสตร ์ 20.99 18.70 -2.29 

วิทยาศาสตร์ 26.45 26.56 +0.11 

ภาษาอังกฤษ 23.07 22.82 -0.25 

สังคมศึกษา 33.01 34.25 +1.24 
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7. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 7.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียน 

รวม ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ห้องสมุด 135 140 139 109 68 70 661 83.88 

ห้องวิทยาศาสตร์ 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องคณิตศาสตร์ 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องภาษาไทย 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องดนตรี/นาฏศิลป์ 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องสังคม/ประวัติศาสตร์ 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องอาเซียน 130 146 134 96 62 69 610 77.41 

สวนป่า 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องคอมพิวเตอร์ 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องอุตสาหกรรม 159 183 166 124 76 80 788 100 

ห้องคหกรรม 159 183 166 124 76 80 788 100 
ห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ
สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด 

150 175 160 112 71 75 743 94.29 

ห้องแนะแนว 159 183 166 124 76 80 788 100 

สวนผักไฮโดรโปรนิกส์ 155 173 158 117 75 75 753 95.56 

โรงน้ าดื่มไฮสคูล 159 183 166 124 76 80 788 100 

ธนาคารโรงเรียน 145 170 150 100 73 70 708 89.85 

ธนาคารขยะ 146 170 148 117 70 72 723 91.75 
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7.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

วัดป่าพระธาตุเขาน้อย 159 183 166 124 76 80 788 

ชุมชนบ้านคา 159 183 166 124 76 80 788 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา 3 4 1 3 5 16 32 

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  
สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี 

8 14 10 6 6 6 50 

ฐานปฏิบัติการชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 
1206  ศูนย์พลังแผ่นดินบ้านพุบอนล่าง 

- - 12 3 - - 15 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอบ้านแหลม 

113 - 111 - - - 224 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  
จังหวัดเพชรบุรี 

113 - 111 - - - 224 

สถานที่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก                
ครั้งที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ าแคว และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัด
กาญจนบุรี 

- 145 - - - - 145 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- - - 96 45 66 207 

ค่ายลูกเสือปิยมงคล ต าบลหินกอง  อ าเภอ
เมืองจังหวัดราชบุรี 

- 9 - - - - 9 

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง - - - - - 39 39 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ   

- - - - - 4 4 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี - - - - - 18 18 
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8. ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 2562 
8.1 ผลงานโรงเรียน 

ล าดับที่ รางวัล/ผลงาน 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว สพม. 8 2 เม.ย. 62 
2 การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ทีมชาย ม.ต้น                      

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

3 การกล าวค า อา ร าธนาและถวายทาน ใน        
พุทธศาสนพิธี ม.ปลาย ได้รางวัลรองชนะเลิศ     
อันดับที่ 1 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

4 การกล าวค าอาราธนาและถวายทานในพุทธ
ศาสนพิธี ม.ต้น ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

5 การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะทีมหญิ ง         
ม.ปลาย ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

6 การสวดมนต์แปลไทย-อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 
ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

25 ต.ค. 62 

7 การสวดมนต์แปลไทย-อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 
ได้รางวัลเหรียญทองระดับชาติ  

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

7 ธ.ค. 62 

8 การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ประเภท
โรงเรียนทีมหญิง ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

15 ธ.ค. 62 

9 การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 
ระดับมัธยมศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
งานรัตนฯวิชาการ 

14 ม.ค. 63 

10 การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ประเภท
โรง เ รี ยน  ทีมหญิ ง  ได้ ร างวั ลรองชนะเลิ ศ       
อันดับที่ 1 ระดับภาค 

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม     
วัดชัยชนะสงคราม     

ภาคสงฆ์ท่ี 15 

25 ม.ค. 63 

11 การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ประเภท      
ทีมชาย ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

7 ก.พ. 63 

12 การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ประเภท      
ทีมหญิง ได้รางวัลชมเชย 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี 

7 ก.พ. 63 

13 การสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ประเภท      
ทีมชาย ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม     
วัดชัยชนะสงคราม     

ภาคสงฆ์ท่ี 15 

27 เม.ย. 63  

14 กา รแ ข่ ง ขั น เ ย า ว ชน แห่ ง ช า ติ  ค รั้ ง ที่  3 6          
รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 กีฬาเปตอง ประเภท
คู่หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 22 พ.ย.- 
1 ธ.ค. 62 
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ล าดับที่ รางวัล/ผลงาน 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

15 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ      
ครั้งที่ 41 กีฬาเปตอง ประเภท บุคคลหญิง ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 

กรมพลศึกษา 12-21 พ.ย. 62 

16 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กีฬาเปตอง 
ประเภท บุคคลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 

กรมพลศึกษา 21 พ.ย. 62 

17 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กีฬาเปตอง 
ประเภท คู่ ผสม ได้ รั บรางวั ลรองชนะเลิ ศ       
อันดับที่ 2 

กรมพลศึกษา 21 พ.ย. 62 

18 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน กีฬาเปตอง 
ประเภท ทีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ    
อันดับที่ 2 

กรมพลศึกษา 23 พ.ย. 62 

 

8.2 ผลงานผู้บริหาร 

ล าดับที่ รางวัล/ผลงาน 
หน่วยงาน 

ที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

1 โล่เกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

แห่งประเทศไทย 

9 พ.ค. 62 

2 ผลการด าเนินการดีมาก ด้านการป้องกันควบคุม   
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดื่ม
สุราแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562  

กระทรวงสาธารณสุข 9 ก.ค. 62 

3 ต้ น แ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น ใ น โ ค ร ง ก า ร  1 9 
Nanmeebook Reding Club 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 
จ ากัด 

19 ก.พ. 63 

4 โ ล่ กร รมการและ เลขานุ กา รดี เ ด่ นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2562 สาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี 

สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แห่งประเทศไทย 

19 ก.พ. 63 
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8.3 ผลงานของครู  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

1 นายวิริยะกิจ เกตุทอง 
 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ทีมชาย ม.ต้น ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การกลาวค าอาราธนา
และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ม.ปลาย 
ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การกลาวค าอาราธนา
และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ม.ต้น 
ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะทีมหญิง ม.ปลาย ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์แปล
ไทย-อังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

25 ต.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์แปล
ไ ท ย -อั ง ก ฤ ษ  ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า          
ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

7 ธ.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภทโรงเรียน    
ทีมหญิง ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

15 ธ.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา 
ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

โรงเรียน 
รัตนราษฎร์บ ารุง 
งานรัตนฯวิชาการ 

14 ม.ค. 63 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภทโรงเรียน    
ทีมหญิง ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
ที่ 1 ระดับภาค 

ศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม 

วัดชัยชนะสงคราม  
ภาคสงฆ์ท่ี 15 

25 ม.ค. 63 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภททีมชาย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

7 ก.พ. 63 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

  

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง 
ไดร้ับรางวัลชมเชย 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

7 ก.พ. 63 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภท ทีมชาย 
ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม 

วัดชัยชนะสงคราม
ภาคสงฆ์ท่ี 15 

27 เม.ย. 63 

2 นางสาวปราณี น าพา 
 

ผู้ ฝึ กสอนนัก เรี ยนการสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ทีมชาย ม.ต้น ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การกลาวค าอาราธนา
และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ม.ปลาย 
ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การกลาวค าอาราธนา
และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ม.ต้น 
ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะทีมหญิ ง  ม .ปลาย    
ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 26 ก.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์แปล
ไ ท ย -อั ง ก ฤ ษ  ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า       
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

25 ต.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์แปล
ไ ท ย -อั ง ก ฤ ษ  ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า       
ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

7 ธ.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภทโรงเรียนทีม
หญิง ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

15 ธ.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะมัธยมศึกษา ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

โรงเรียน 
รัตนราษฎร์บ ารุง 
งานรัตนฯวิชาการ 

14 ม.ค. 63 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

  ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภทโรงเรียน     
ทีมหญิ ง  ได้ รั บรางวั ล รองชนะเลิ ศ    
อันดับที่ 1 ระดับภาค 

ศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม 

วัดชัยชนะสงคราม     
ภาคสงฆ์ท่ี 15 

25 ม.ค. 63 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภททีมชาย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

7 ก.พ. 63 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภททีมหญิง 
ไดร้ับชมเชย 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

7 ก.พ. 63 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประเภททีมชาย ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม           

วัดชัยชนะสงคราม  
ภาคสงฆ์ท่ี 15 

27 เม.ย. 63 

3 
 

นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 รางวัลชนะเลิศ 
กีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง 

กรมพลศึกษา 16 ก.ย. 62 

ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท 
บุคคลหญิง  

กรมพลศึกษา 21 พ.ย. 62 

ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา 
ประจ าปี 2562 รางวัลชนะเลิศ กีฬา   
เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 
16 ปี  

กรมพลศึกษา 23 พ.ย. 62 

ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียน กีฬาเปตอง ประเภท 
คู่ ผ ส ม  ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ      
อันดับที่ 2 

  

ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา      
ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 
2563 รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑาวิ่งผลัด
เมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน18  

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

  

ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภท
หญิงเดี่ยว  

กรมพลศึกษา 30 ม.ค. 63 

4 นางสาวกาญจนา     
วงศ์ทองดี 

ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา
ร ะห ว่ า ง โ ร ง เ รี ย น ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ        
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี2562 รางวัล
ชนะเลิศกีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง        

กรมพลศึกษา 16 ก.ย. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันกีฬาชิง
ชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี  ประจ าปี 
2563 รางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑาวิ่งผลัด
เมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

5 นายอรรถชัย มัจฉาเดจ ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา
ร ะห ว่ า ง โ ร ง เ รี ย น ส่ ว น ก ล า ง แ ล ะ           
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562 รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตบอลทีมชาย  

กรมพลศึกษา 16 ก.ย. 62 

ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา      
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี รางวัล
ชนะเลิศ กีฬากรีฑาวิ่ งผลัด เมดเลย์       
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี    

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

6 นายธวัชชัย โพธิบัวทอง ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
กีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง  

กรมพลศึกษา 16 ก.ย. 62 

ผู้ฝึ กสอนนักเรียน การแข่ งขันกีฬา      
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี รางวัล
ชนะเลิศ กีฬากรีฑาวิ่ งผลัด เมดเลย์      
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี     

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

8 นางสาวสุภรณ์     
ทับทิมทอง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น  ม .4 -ม.6 
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ     

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

9 ธ.ค. 62 

9 นายบรรจง เพนเทศ ผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดสวดมนต์
แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ    

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

9 ธ.ค. 62 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

10 นางชาลินี จันเจริญ ผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน (3D) ระดับ 
ชั้ น  ม . 1 -ม . 3  ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง 
ระดับชาติ     

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69       

9 ธ.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชาติ 

สพฐ.       
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69       

9 ธ.ค. 62 

11 นางสาวศานตมล     
โพธิ์ทอง 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน (3D) ระดับ  
ชั้ น  ม . 1 -ม . 3  ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง 
ระดับชาติ     

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

9 ธ.ค. 62 

ผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันเครื่องบิน
พลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับชาติ 

สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

9 ธ.ค. 62 
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 8.4 ผลงานของนักเรียน 

      ระดับประเทศ/ชาติ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ทีไ่ด้รับรางวัล 

1 นางสาวศวินดา แจ่มกระจ่าง รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง 
ป ร ะ เ ภ ท บุ ค ค ล ห ญิ ง            
ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้ งที่  41 
ประจ าปีการศึกษา 2562           

กรมพลศึกษา 21 พ.ย. 62 

2 นางสาวศวินดา แจ่มกระจ่าง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
กีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรม
พลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

กรมพลศึกษา 21 พ.ย. 62 

3 นายชานนท์ เหลืองผกาแก้ว 
นางสาวสิรามล บุญธรรม 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 3 
กีฬา เปตอง ประ เภทคู่ ผสม     
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขัน
กี ฬ า ร ะ ห ว่ า ง โ ร ง เ รี ย น          
ของกรมพลศึ กษา  ประจ า      
ปีการศึกษา 2562 

กรมพลศึกษา 21 พ.ย. 62 

4 นายปวฤทธิ์ เก็งแป๊ะ 
เด็กหญิงรักษิณา ปลีฟัก 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 
กีฬา เปตอง ประเภทคู่ ผสม      
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรม
พลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

กรมพลศึกษา 21 พ.ย. 62 

5 นางสาวศวินดา แจ่มกระจ่าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กีฬาเปตอง ประเภทคู่หญิ ง     
ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า เ ย า ว ช น
แห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก
นักกีฬาภาค 2 

การกีฬา           
แห่งประเทศไทย 

22 พ.ย.-      
1 ธ.ค. 62 

6 นางสาวศวินดา แจ่มกระจ่าง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิงรุ่น
อายุไม่เกิน 16 ปี  การแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรม
พลศึกษา ปี 2562 

กรมพลศึกษา 23 พ.ย. 62 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

7 นายชานนท์ เหลืองผกาแก้ว 
นายสุรศักดิ์ จั่นวิลัย 
นายวงษ์ศธร กงจก 
นายณัฐกานต์ อนุตโร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 
กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย รุ่น
อายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรม
พลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

กรมพลศึกษา 23 พ.ย. 62 

8 นางสาวบุรัสกร แก่นสุสดี 
นางสาวกวินนา อินทร์พันธ์ค า 
นางสาวกมลวรรณ จินดารัตน์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่งขัน 

กรมพลศึกษา 23 พ.ย. 62 

9 เด็กชายณัฐดนัย ชาตินาฝาย 
เด็กชายณัฐภูมิ พลชา 
เด็กชายทรงยศ ชายา 
เด็กชายธนกร หงษ์สกุล 
เด็กชายธนโชติกะ วันค า 
เด็กชายพงศธร รวยรุ่ง 
เด็กชายศุภวัทน์ ฐานเจริญ 
เด็กชายสุรนาท สิงห์ลอค าไทย 
เด็กชายสุรพัศ สีแป้น 
เด็กชายเดชฤทธิ์ ทินมณี 

ร า ง วั ล ร ะ ดั บ เ ห รี ย ญ ท อ ง      
ระดับชาติ  การประกวดสวด
ม น ต์ แ ป ล ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
ระดับชั้น ม.1-ม.6  

สพฐ.       
งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69       

9 ธ.ค. 62 

10 นางสาวนวภรณ์ เอ๊าเจริญ ร า ง วั ล ร ะ ดั บ เ ห รี ย ญ ท อ ง       
ระดับชาติ การประกวดเล่ า
นิ ท า น คุ ณธ ร ร ม  ร ะดั บ ชั้ น       
ม.4-ม.6  

สพฐ.       
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69       

9 ธ.ค. 62 

11 เด็กชายฑีฆายุ แดงสะอาด 
เด็กชายสุทธิพงศ์ แดงสะอาด 

ร า ง วั ล ร ะ ดั บ เ ห รี ย ญ ท อ ง      
ระดับชาติ การแข่งขันเครื่องบิน          
พลั ง ย า ง  ปร ะ เภทบิ นนาน     
(3D) ระดับชั้น ม.1-ม.3               

สพฐ.       
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69       

9 ธ.ค. 62 

12 เด็กชายณัฐพงษ์ กังวานวงษ์ 
เด็กชายธนาพิพัฒน์ แก้วสงวน 

ร า ง วั ล ร ะ ดั บ เ ห รี ย ญ เ งิ น      
ระดับชาติ การแข่งขันเครื่องบิน
พลั ง ย า ง  ปร ะ เภทบิ นนาน 
ปล่อยอิสระระดับชั้น ม.1-ม.3        

สพฐ.       
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69       

9 ธ.ค. 62 
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    ระดับภาค 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

2 นักเรียนหญิงโรงเรียนบ้านคา
วิทยา จ านวน 120 คน คณะครู
โรงเรียนบ้านคาวิทยา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ก า ร ส ว ด ม น ต์ ห มู่ ท า น อ ง
สรภัญญะ ประเภทโรงเรียน    
ทีมหญิง  

ศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม            

วัดชัยชนะสงคราม 
ภาคสงฆ์ท่ี 15 

25 ม.ค. 63 

3 เด็กชายณัฐดนัย ชาตินาฝาย 
เด็กชายสุรพัศ สีแปน      
เด็กชายศุภวัทน ฐานเจริญ
เด็กชายทรงยศ ชายา          
เด็กชายณัฐภูม ิพลชา   
เด็กชายธนากร หงษสกุล          

รางวั ลชนะ เลิ ศ  อันดับที่  1     
ก า ร ส ว ด ม น ต์ ห มู่ ท า น อ ง
สรภัญญะ ประเภททีมชาย 
  

ศูนย์ส่งเสริม
ศีลธรรม            

วัดชัยชนะสงคราม 
ภาคสงฆ์ท่ี 15 

27 เม.ย.63 
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     ระดับจังหวัด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

1 เด็กชายสุรนาท สิงหหลอค าไทย  
เด็กชายพงศธร รวยรุง   
เด็กชายเดชฤทธิ์ ทินมณี   
เด็กชายธนโชติกะ วันค า   
เด็กชายณัฐดนัย ชาตินาฝาย
เด็กชายสุรพัศ สีแปน  
เด็กชายศุภวัทน ฐานเจริญ
เด็กชายโนตพร ชูพราย 
เด็กชายทรงยศ ชายา  
เด็กชายณัฐภูมิ พลชา   
เด็กชายธนากร หงษสกุล             

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ก า ร ส ว ด ม น ต์ ห มู่ ท า น อ ง
สรภัญญะ ทีมชาย ม.ต้น  

วิทยาลัยสงฆ ์  
ราชบุรี 

26 ก.ค. 62 

2 นางสาวชรินรัตน จันเจริญ 
นางสาวพรรณภัสษา ทัดทอง 
นางสาวสุตาภัทร ฉ่ าตากลอง       
นางสาวสุภัสรา ไชยแสง  
นางสาวอารียา ถิ่นโพธิ์วงศ
นางสาวขนิษฐา เอ็นทู      
นางสาวขวัญมณี พลูทวี    
นางสาวบุญญิสา เหลาศร ี 
นางสาวณัฐกานต มงคลพันธ
นางสาวปณิดา ค าใสอินทร
นางสาวสุภาวดี ทองออน             

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
การกล าวค าอาราธนาและ  
ถวายทานใน พุทธศาสนพิธี     
ม.ปลาย  

วิทยาลัยสงฆ์  
ราชบุรี 

26 ก.ค. 62 

3 เด็กหญิงสุธาสินี ชินวงศทวม
เด็กหญิงกมลา มุณี            
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขารมณ
เด็กหญิงอาทิตยา สดชื่น 
เด็กหญิงอารียา เจริญใจ       
เด็กหญิงณัฐธิดา ชุติธรรม 
เด็กหญิงสุจินต ทองค า   
เด็กหญิงจันทกานต เงียเง  

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2
การกล าวค าอาราธนาและ   
ถวายทานใน พุทธศาสนพิธี      
ม.ต้น 

วิทยาลัยสงฆ์  
ราชบุรี   

 

26 ก.ค. 62 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

 เด็กหญิงภัณฑิรา ผูกจิตต
เด็กหญิงนารา ลักขณาพงศธร  
เด็กหญิงเมยาวีร อุมอารมย
เด็กหญิงธัญลักษณ ชุมจิต
เด็กหญิงณัฐชยา เพชรปานกัน 

   

4 นางสาวปาลิตา แดงจันตะ
นางสาวณัฏฐนิชา บุญโชค
นางสาวมณฑิตา อ่ิมสมบัติ
นางสาวแกวสิริ พอชู 
นางสาวตันติมา ดอกชะเอม
นางสาวดวงจันทร บุญรักษ
นางสาวอรวิสา ค าขวัญ 
นางสาวเสาวลักษณ สามสารี
นางสาวนลินี ค าบางซุย 
นางสาวนวภัทร เอาเจริญ              
นางสาวปาลิตา ตะกัง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
ก า ร ส ว ด ม น ต์ ห มู่ ท า น อ ง
สรภัญญะทีมหญิง ม.ปลาย  

วิทยาลัยสงฆ์  
ราชบุรี 

26 ก.ค. 62 

5 นายวงษ์ศธร กงจก 
นายวัฒนชัย บุญช ู
นายณัฐกานต์ อนุตโร 
นายคเชน สีดา 
นายสุรศักดิ์ จั่นวิลัย 
นายรัตนชัย กงจก 
นายฐิตินัย พุ่งโบ 
นายจิณณวัฒน์ บุญงาม 
นายศุกร์หรรษา บัวบาน 
นายบงกช สุดสาคร 
นายจิรวัฒน์ ปานท้าว 
นายปวฤทธิ์ เก็งแป๊ะ 
นายพิเชษฐ์ บุญเกลี้ยง 
นายทิวากร ขันแก้ว 
นายศิวกร สวนเพลง 
นายดนุนัย น าพา 
นายไม้ ใจรัก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2562 

จังหวัดราชบุรี 16 ก.ย. 62 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

6 เด็กหญิงณภัทร ชื่นวงจันทร์
นางสาวชญานนท์ เทียนตระกูล 
นางสาวกฤติยา มาตรนาค
นางสาวอรวิสา ค าขวัญ 
นางสาววันใส บุญเกลี้ยง 
นางสาวนพิดา ไล้รอด  
นางสาวกรรณิการ์ แก้วอร่าม 
นางสาวลลิตภัทร คงคาคูณ 
นางสาววีรดา เนียมเตียง 
นางสาวสุวนันท์ จอมประเสริฐ 
นางสาวกาญจนา ท้วมดี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาวอลเลย์บอล การแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
และส่ วนภู มิ ภ าค  ประจ าปี 
2562 

จังหวัดราชบุรี 16 ก.ย. 62 

7 เด็กหญิงปวิตรา จะกู 
เด็กหญิงชิดชนก หอมสนิท 
นางสาวสิรามล บุญธรรมนางสาว
บุรัสกร แก่นสุสดี 
นางสาวกวินนา อินทร์พันธ์ค า 

รองชนะเลิศ อันดับ  2  กีฬา      
เ ป ต อ ง ป ร ะ เ ภ ท ที ม ห ญิ ง         
ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ร ะ ห ว่ า ง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 

จังหวัดราชบุรี 16 ก.ย. 62 

8 เด็กหญิงชิดชนก หอมสนิท
นางสาวกมลวรรณ จินดารัตน์ 
นางสาวบุรัสกร แก่นสุสดี 
 

รองชนะเลิศ อันดับ  2  กีฬา    
เ ป ต อ ง ป ร ะ เ ภ ท คู่ ห ญิ ง             
ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ร ะ ห ว่ า ง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 

จังหวัดราชบุรี 16 ก.ย. 62 

9 นางสาวศวินดา แจ่มกระจ่าง ร า ง วั ล ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ  กี ฬ า         
เปตองประ เภทบุ คคลหญิ ง     
ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ร ะ ห ว่ า ง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 

จังหวัดราชบุรี 16 ก.ย. 62 

10 เด็กชายณัฐดนัย ชาตินาฝาย 
เด็กชายธนากร หงส์สกุล 
เด็กชายณัฐภูมิ พลชา 
เด็กชายสุรพัศ สีแป้น 
เด็กชายศุภวัทน์ ฐานเจริญ 
เด็กชายทรงยศ ชายา 

รางวั ลชนะ เลิ ศ  อันดับที่  1    
ก า ร ส ว ด ม น ต์ ห มู่ ท า น อ ง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศกึษา     

โรงเรียน 
รัตนราษฎร์บ ารุง 

14 ม.ค. 63 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

11 นายพณัฐ สายสวุวรรณ 
นายชานนท์ เหลืองผกาแก้ว 
นายปวฤทธิ์ เก็งแป๊ะ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 
กี ฬ า เปตอ งประ เ ภทคู่ ช า ย      
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน
กีฬาชิงชนะเลิศแห่ง  จังหวัด
ราชบุรี ประจ าปี 2563 

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

12 นางสาวกมลวรรณ จินดารัตน์ 
นางสาวศวินดา แจ่มกระจ่าง 

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง
ประเภทคู่หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 
1 8  ปี  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า         
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี 
ประจ าปี 2563 

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

13 นางสาวบุรัสกร แก่นสุสดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กีฬาเปตองประเภทเดี่ยวหญิง 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขัน
กีฬาชิ งชนะเลิศแห่ งจั งหวัด
ราชบุรี ประจ าปี 2563 

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

14 นายพะสิษฐ์ ลู่พรธนพัฒน์ 
นายปวฤทธิ์ เก็งแป๊ะ 
นายธนบูลย์ ลู่พรธนพัฒน์ 

รางวั ลชนะ เลิ ศ  กีฬากรีฑา
วิ่งผลัดเมดเลย์ รุ่นอายุไม่เกิน 
1 8  ปี  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า           
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี 
ประจ าปี 2563 

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

15 นายพะสิษฐ์ ลู่พรธนพัฒน์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬากรีฑาวิ่ง 200 เมตรรุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี  การแข่งขันกีฬา
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี 
ประจ าปี 2563 

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

16 เด็กชายวรวัฒน์ พ่ึงแตง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
กีฬากรีฑาวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬา  
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี 
ประจ าปี 2563 

จังหวัดราชบุรี 28 ม.ค. 63 

17 เด็กชายณัฐดนัย ชาตินาฝาย
เด็กชายสุรพัศ สีแปน   
เด็กชายศุภวัทน ฐานเจริญ
เด็กชายทรงยศ ชายา             
เด็กชายณัฐภูมิ พลชา    
เด็กชายธนากร หงษสกุล 

รางวั ลชนะ เลิ ศ  อันดับที่  1     
ก า ร ส ว ด ม น ต์ ห มู่ ท า น อ ง
สรภัญญะ ประเภท ทีมชาย  

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

7 ก.พ. 63 



30 
 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รางวัล/ผลงาน หน่วยงานที่จัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

18 นางสาวตันติมา ดอกชะเอม
นางสาวดวงจันทร บุญรักษ
นางสาวอรวิสา ค าขวัญ 
นางสาวเสาวลักษณ สามสารี 
นางสาวนลินี ค าบางซุย   
นางสาวนวภัทร เอาเจริญ              

รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ ประ เภท     
ทีมหญิง  

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี 

7 ก.พ. 63 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน           ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านคาวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนให้ครูก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
การประเมินผลให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเป็นหลัก เน้นการใช้
ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนและเน้นเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญ 
โรงเรียนบ้านคาวิทยายังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรง
ตามความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในหลายกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ เ พ่ือเสริมสร้างความรู้ ตามโครงการเรียนฟรี  15 ปีของรัฐบาล เช่น ค่ายคณิตศาสตร์                
ค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น  โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียน (O-NET) และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านคาวิทยาให้สูงขึ้น  โดยจัดตาราง    
ติวเข้มให้ความรู้กับนักเรียนโดยครูผู้สอนในกลุ่มสาระ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยี ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนได้มีการสร้างสื่อการเรียน   
การสอนที่ส่งเสริมให้คุณภาพของผู้เรียนสูงขึ้น นักเรียนสามารถค้นคว้าหาค าตอบจากอินเทอร์เน็ตและ
ห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นการฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้มีการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม     
ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาทุกด้านอย่างเป็น
องค์รวม จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมบ้านคาวิทยา เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด “มีความรับผิดชอบ มีวินัย           
มีความอดทน” จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่าที่นิยม12 ประการ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันไหว้ครู จัดกิจกรรมจิตอาสา รักษาความสะอาด เข้าพ้ืนที่
เขตพัฒนาในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึกการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน น าไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต จัดกิจกรรมคนดี
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ศรีบ้านคาเพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและส่งเสริมความเป็นไทยให้กับผู้เรียน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ครูมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนในหัวข้อรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และรักความเป็นไทยทุกรายวิชา นอกจากนี้แล้วโรงเรียนผลักดันส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจเต็มศักยภาพของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
เน้นการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้ เรียนสนุกกับการเรียน แสวงหาความร่วมมือจากชุมชน จัดแหล่งเรี ยนรู้             
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้    

ส าหรับการจัดกิจกรรมให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมนั้น โรงเรียนจัดให้มี         
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
ที่ดี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
และการออกก าลังกาย และส่งเสริมสมรรถภาพทางกายมีการส ารวจและบันทึกสุขภาพนักเรียนรายการต่างๆ
และมีการให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบ้านคาและโรงพยาบาลบ้านคา จัดโครงการ “โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น” งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างมีความสุข      
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย จัดกิจกรรมทางวิชาการ มหกรรม sci 2019 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงออกตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่วนเรื่องการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศนั้น โรงเรียนได้จัดท าโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดอบรมนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจากการถูกล่อลวงและสถานการณ์เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ควบคู่ด้วยคุณธรรม
เห็นปัญหาของสิ่งเสพติด ไม่ฝักใฝ่อบายมุข สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้ จัดให้มีโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมแนะแนวมีการจัด
กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ เพ่ือสร้างเจตคติและความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะการด ารงชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน  กิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  กิจกรรมน้ าดื่มไฮสคูล  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมธนาคารขยะเพ่ือให้นักเรียนได้ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต รู้จักอาชีพที่
สามารถเลี้ยงชีพตนเองและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ในอนาคต โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาการจัด       
การเรียนการสอนนักเรียนระบบทวิศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัดและ     
ความสนใจผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสไดรับการศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษาควบคู่กันไป ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบมีส่วนร่วมในการวางแผน     
การท างานเป็นหมู่คณะทุกขั้นตอน ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
การท างานจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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 Flowchart มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 

 

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา 
ด้านคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดในหลักสูตร 

ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ และตั้งค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ก าหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การตรวจสอบและประเมิน
โครงการ/กิจกรรมการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

รายงานผลการพัฒนา 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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2. ผลการด าเนินงาน 
จากแนวทางการพัฒนาและการจัดโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดขึ้น พบว่าในด้าน

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชา ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณเป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัวอย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร และการท างาน รู้จักการวางแผน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  มีความอดทน เป็นคนดีของ
สังคม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับความเป็นไทย แสดงออกได้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน มีความประพฤติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เ พ่ือการอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุข มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบและให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้งนักเรียนเรียนรู้ในชั้นเรียนจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการท าโครงงานในรายวิชา
ต่างๆ สามารถปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง  การส ารวจมีข้อมูลที่ชัดเจนจากงานอนามัยโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอก
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ท างานเป็นทีม รู้จักการปรับตัว สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลและเรียนรู้ใน
การอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จากการผลการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ผู้เรียนมี    
ความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกที่ดี เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด 
ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี รู้วิธีป้องกันตนเอง
จากสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่ างมีความสุข ทั้งนี้  มีผลการด าเนินงาน            
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 
      1) ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ มีผลพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ  

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน        
การสื่อสารด้านภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
โดยก าหนดเป็นชั่วโมงพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อ
เป็นภาษาไทยทุกสัปดาห์  ด าเนินการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
การตีความภาษาอังกฤษที่อ่านจากสื่อประเภทต่างๆเขียนแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษได้ พัฒนาความสามารถในการคิด
ค านวณของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะ
การคิดค านวณตามเนื้อหาสาระของแต่ละระดับชั้น และจัดท า
โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณอย่างเหมาะสม
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน  
     1) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียนของผู้เรียนชั้น ม.1 – ม.6 ผู้เรียนมีผลการประเมิน ในระดับดี 
ขึ้นไป รอ้ยละ 75.85 
     2) ผู้เรียนร้อยละ 96 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562 และมีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป 

       2 )  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น       
การวิ เคราะห์ และคิ ดอย่ างมี
วิ จ า ร ณ ญ า ณ  อ ภิ ป ร า ย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา มีผลพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ ในร ะดั บคุณภาพ 4       
ดีเลิศ 

ผู้ เ รี ยนได้ รับการพัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่ างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการคิดแบบองค์รวม สามารถ
สรุปเหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การเขียน
โครงงาน หรือรายงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
     1 )  ผู้ เ รี ยนมี ผลการประเมินความสามารถในการ อ่ าน            
คิดวิเคราะห์และเขียน คิดเป็นร้อยละ 75.85 และมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
     2) ผู้เรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการคิด 
และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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     3 )  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น       
การสร้างนวัตกรรม มีผลพัฒนา
โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
คุณภาพ 4 ดีเลิศ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้วยตนเอง และการท างาน
เป็นทีม ได้เรียนรู้การท าโครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต จากการเรียน   
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและ
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(IS1) รายวิชาการสื่อสารและการน าเสนอ (IS2) และการน าความรู้
ไปใช้บริการสังคม (IS3) มีการบูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา   
จนสามารถมีโครงงานน าไปใช้ และเผยแพร่ผลงานส่งเข้าร่วม     
การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

       4 )  มี ค ว ามส ามา รถ ใน      
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีผลพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ ในร ะดั บคุณภาพ 4       
ดีเลิศ 

ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมให้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และได้รับการส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยเข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญในโครงการต่างๆ ตาม
แผนปฏิบัติ งานของโรงเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ เ พ่ือ พัฒนาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหา
ความรู้ทางการเรียนและติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

       5 )  มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง       
ก า ร เ รี ย น ต า ม ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา มีผลพัฒนาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 
ดีเลิศ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้
มีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร โดยครูผู้ สอน      
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้ประเมินผลผู้ เรียนตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญในโครงการตามแผนปฏิบัติ
งานของโรงเรียน 
     1) ผู้เรียนรอ้ยละ 75.77 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับ         
2 ขึ้นไป ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
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1.1 ผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 
     6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
และ เจตคติที่ ดี ต่ อ งานอาชีพ      
มีผลพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น โดยได้รับ        
การแนะแนวทางในการศึกษาต่อ ในกิจกรรมการจัดการเรียน     
การสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรม
แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้กับผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน    มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสุขในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและได้รับ  ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวทางอาชีพเพ่ือสร้างเจต
คติที่ดีในการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้     
ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมการเรียนรู้ด้านการศึกษาอาชีพตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เช่น กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรม
ธนาคารขยะ กิจกรรมน้ าดื่มไฮสคูล กิจกรรมเกษตร กิจกรรม        
การเรียนการสอนนักเรียนระบบทวิศึกษา (การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การมีงานท า) เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัดและความสนใจ ผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสไดรับการศึกษาทั้งประเภทสามัญ
ศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาควบคู่กันไป ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน    
มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีผลพัฒนาโดยภาพ
รวมอยู่ ในร ะดั บคุณภาพ 5     
ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ประการ 
และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนจากครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนและ
ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ผู้เรียนยังได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์จากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรม    
ไหว้ครู กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน กิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระตอน
เช้าทุกวัน  โครงการโรงเรียนคุณธรรมบ้านคาวิทยา  โดยได้จัด
กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โดยให้แต่ละห้องเรียนจัดท า
โครงงานคุณธรรม 1 โครงงานเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียน โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและโครงการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ี บว. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เช่น     
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรมและการประกวดร้องเพลงคุณธรรม เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     1) ผู้ เรียนร้อยละ 97.29 มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน       
พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
     2) ผู้ เรียนร้อยละ 87.60 มีผลการประเมินการผ่านเกณฑ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     3) ผู้เรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมบ้านคา
วิทยา มีส่วนร่วมในการท าโครงงานห้องเรียน (กิจกรรมโครงงาน
พัฒนาจริยคุณ) 
     4) ผู้เรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข  
     5) ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการโครงการสานสัมพันธ์
น้องพ่ี บว.  
     6) ผู้เรียนร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะและมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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         2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  มีผลพัฒนา
โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
คุณภาพ 5  ยอดเยี่ยม 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและ   
ความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยโดย
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้รับการประเมินคุณลักษณะอัน   
พึงประสงค์ ด้านรักษ์ความเป็นไทยจากครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจใน
ท้องถิ่น โดยเรียนรู้ความเป็นไทยในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ดนตรี
ไทยและนาฏศิลป์ไทย และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมเรื่องความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นท าให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่
ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ด้วยความภาคภูมิใจ  
      1) ผู้เรียนร้อยละ 100 มีเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่นความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
      2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในโอกาส  
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

        3)  การยอมรับที่ จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย มีผลพัฒนาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 4 
ดีเลิศ 

ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมเรื่องการยอมรับที่จะอยู่ ร่ วมกันบน      
ความแตกตา่งและความหลากหลาย โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ี บว. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมจิตอาสา โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกระบวน   
การเรียนรู้ สู่ผู้เรียน (กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ    
การประเมิน SDQ) กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
ผลการพัฒนาผู้เรียนสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
สามารถปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืน สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมและประเพณีได้ 
   1) ผู้เรียนร้อยละ 100 มีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์
น้องพ่ี บว. 
   2) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน) 
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ประเด็นพิจารณา ผลการพัฒนา 

         4) สุขภาวะทางร่างกาย
และลั กษณะจิ ตสั ง คม  มี ผล
พัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 4 ดีเลิศ 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมเรื่องสุขภาวะทางร่างกาย โดยออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมแข่งขันทางด้านกีฬา เช่น 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมกีฬาสีเ พ่ือความเป็นเลิศ  หรือ      
การส่งเสริมด้านต่างๆ เช่น มีสถานที่ที่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย        
มี อุปกรณ์ให้ยืมเ พ่ือใช้ ในการออกก าลั งกายและได้มีการวั ด
ประเมินผลสมรรถภาพทางกายในทุกระดับชั้น ซึ่งบูรณาการเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค โดยด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงเพ่ือประเมินผล
การเจริญเติบโตและประเมินภาวะโภชนาการของผู้เรียน ตรวจ
สุขภาพนักเรียน งานอนามัยจัดให้ความรู้เกี่ยวสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้ เรี ยนสร้างเสริม        
ด้านลักษณะจิตสังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการอบรมด้านจิตใน     
การเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน และคาบสวดมนต์ทุกวันศุกร์ เพ่ือพัฒนา
จิตใจให้แจ่มใส ซึ่ งส่ งผลต่ อการมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี         
จัดกิจกรรมโฮมรูม โดยครูที่ปรึกษามีการให้ปรึกษาแนะน าผู้เรียน 
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน ด้านอามรณ์
และสุขภาพจิต มีการติดตามประเมินผลเพ่ือสังเกตพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงไป  

  
 
3. จุดเด่น 
            ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ     
ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถแก้ปั�ญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและอยู่ร่วมกันด้วยดี         
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
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4. จุดควรพัฒนา 
             พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุน
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้าง
จิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา เพ่ือให้การสนับสนุน
นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียน  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารและจัดการศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผล  
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐาน ข้อมูลสารสนเทศ ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์อย่างชัดเจนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ก าหนดความส าเร็จ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ           
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา         
เพ่ือพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล             
การด าเนินงาน พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความถนัดของ
บุคลากรและด าเนินงานตามหลัก PDCA พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ
ตามความต้องการของครูและโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนบ้านคาวิทยา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Flowchart มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์/
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ติดตาม ตรวจสอบ 
โครงการ/กิจกรรม 

สรุปผล/น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

รายงานผลการพัฒนา 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุง/พัฒนา 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและนโยบาย
ขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบ้านคาวิทยา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของโรงเรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้อง      
การของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และหน่วยงานต้นสังกัด โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน           
มีการศึกษานโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึง
ศึกษาผลการด าเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ตลอดจนน าผลคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
ผลการประเมินคุณภาพภาพนอก ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ของโรงเรียน มาใช้ในการจัดท าค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนให้สมบูรณ์ โดยผ่าน          
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและด าเนินการประกาศใช้ เป้าหมาย วิสัยทัศน์    
พันธกิจ โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนด าเนินการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ จัดให้มีการประชุมครู บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้รับทราบทิศทางการด าเนินการของโรงเรียนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ โรงเรียน         
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ครูและ
บุคลากรจัดท ารายงานผลโครงการการด าเนินงานการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ผลการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรอบปีการศึกษาถัดไป  
โรงเรียนมีโครงการประกันคุณภาพการศึกษาโดยแต่งตั้งค าสั่งคณะท างานติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานและสรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือเตรียมพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ต่อไป             
มีการบริหารอัตราก าลังและทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน   
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  

โรงเรียนบ้านคาวิทยา มีพันธกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ด้านการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สร้างโอกาสให้นักเรียน
พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนางานวิชาการ พัฒนาด้านหลักสูตร            
มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ จัดส ารวจอัตราก าลังของ
ครูและบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา เพ่ือสนองต่อการจัดการเรียนรู้ตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์      
พันธกิจของโรงเรียน มีการส ารวจคุณวุฒิ ความสามารถและความต้องการของครูและบุคลากรในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ       
มีคุณวุฒิสูงขึ้น มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือใช้ในการพัฒนางานและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาเรื่อง           
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอน มีการแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมสร้างรูปแบบวิธีการสอนและน าไปใช้สอนใน
ระดับชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบ ครูมีการเขียนแผนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน โดยสร้างรูปแบบ     
การสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
ทางโรงเรียนได้ก าหนดให้ครูและบุคลากรจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายบุคคลเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อบังคับ 
และผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครูผู้สอนได้จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่แสดงออกถึง      
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ความเชี่ยวชาญ ศักยภาพด้านการสอนและงานที่ เกี่ยวข้องปีการศึกษาละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งน าผล           
การประเมินมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

โรงเรียนมีโครงการที่เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เ อ้ือต่อ         
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จัดสิ่งอ านวย       
ความสะดวก ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน มีการด าเนินการส ารวจความต้องการใน           
การซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
และมีความปลอดภัยและส่งผลส ารวจต่อฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการและโรงเรียนมีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมกันดูแล รักษาความสะอาดของห้องเรียนและเขตพ้ืนที่พัฒนาในโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพ          
ของโรงเรียน โดยจัดให้มีครูที่มีความเชี่ยวชาญและช านาญรวมถึงมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี       
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี มีการจัดหาอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหาร              
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีการจัดการข้อมูลผู้เรียนด้วยระบบ DMC (ระบบการจัด       
การผู้เรียนรายบุคคล) มีการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงาน 
เผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนและการแจ้งข่าวสารต่างๆของโรงเรียน ผ่านWebsite 
www.bankhawittaya.ac.th และ Facebook โรงเรียนบ้านคาวิทยา การสื่อสารด้วย Application Line 
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส าคัญที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปกครอง ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือด าเนินการในระบบบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



46 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

    1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  มีผลพัฒนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของโรงเรียน บริบทของ
ผู้ เ รี ย น  ร ว มถึ ง ค ว ามต้ อ ง กา ร ชอ งชุ มชนและท้ อ งถิ่ น  ทั น ต่ อ               
การเปลี่ยนแปลง มีการก าหนดให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทาง    
การปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการร่วมกันวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียน   SWOT Analysis  
โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก
ของโรงเรียนแล้วก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์กรอบกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนิน     
การประกาศใช้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียน
ด าเนินการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ จัดให้มีการประชุมครู บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้รับทราบทิศทางการด าเนินการของโรงเรียนและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ โรงเรียนมีการด าเนินการทบทวนวัตถุประสงค์
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการทุกปี และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยจัดให้มีการประชุมทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนิน    
งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในรอบ             
ปีการศึกษาถัดไป 

    2 )  มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา มีผลพัฒนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 4  ดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยามีโครงสร้างการบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ   
พันธกิจของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของโรงเรียน 
เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล มีการใช้วงจร
คุณภาพ PDCA ในการด าเนินงานของทุกฝ่าย/กลุ่ม/งาน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมจะประเมินผลความส าเร็จทุกภาคเรียน  กลุ่มงบ     
ประมานและแผนงานจะรวบรวมผลการประเมินต่างๆนี้ เป็นข้อมูล
ป้อนกลับใช้ในการทบทวนจัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป มีโครงการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดย
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการ จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในและ
จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

    3) ด า เนินงานพัฒนา
วิ ช า ก า ร ที่ เ น้ น คุ ณ ภ า พ
ผู้ เ รี ย น ร อ บ ด้ า น ต า ม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุ่มเป้าหมาย มีผลพัฒนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 4  ดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยามีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงสร้าง 
และองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้นของสถานศึกษา ก าหนดเวลา
เรียนเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน และครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ล าดับเนื้อหาสาระตามกระบวนการเรียนรู้ บูรณาการสภาพ
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในรายวิชาพ้ืนฐานและหรือรายวิชา
เพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม ออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน             
มีหลักสูตรที่หลากหลายสนองตอบต่อความต้องการ นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียง
สถานการณ์จริง มีผลงาน/โครงงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นการอธิบายวิธี
คิดและสรุปความคิดของผู้เรียน และมีการติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

   4) พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีผลพัฒนาโดย
ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
คุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม        

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาศักยภาพครู ที่ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากร 
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน  โรงเรียนมี       
การส ารวจอัตราก าลังของครูและบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
เพ่ือสนองต่อการจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
โรงเรียน มีการส ารวจคุณวุฒิความสามารถ และความต้องการของครูและ
บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีคุณวุฒิสูงขึ้น    
มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน มีทั้งการอบรมระยะสั้น ระยะ
ยาวและการไปศึกษาดูงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับโรงเรียน
ต่างๆ และมีการนิเทศติดตามการสอนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     1) ครูและบุคลากรร้อยละ 95.80 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนา เพ่ือให้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
(โครงการงานบริหารงานบุคคล) 
     2) ครูและบุคลากรร้อยละ 88.46 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  กิจกรรมศึกษาดูงาน      
     3) ครูและบุคลากรร้อยละ 100 เข้าร่วมเข้าประชุมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพกระบวนการ (PLC) 
     4) ครูและบุคลากรร้อยละ 100 จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

       5) ครูและบุคลากรร้อยละ 100 จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน      
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) เพ่ือใช้ในการประเมินผล        
การปฏิบัติงาน แสดงออกถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอนและ
งานที่เก่ียวข้อง        

    5) จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่
เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีผลพัฒนา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม        

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภคใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ เ อ้ือต่ อการจัดการ เรียนรู้ อย่ างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ         
ความต้องการของผู้เรียนและมีความปลอดภัย  พัฒนาอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร หอประชุม ห้องน้ า ฯลฯ 
ทุกแห่งให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้พอเพียง
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือเป็น    
การพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มศักยภาพและส่งผลให้ผู้ เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

    6) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน   
กา รบริ ห า รจั ดการและ     
การจั ดการเรี ยนรู้  มีผล
พัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม        

โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน              
มีการพัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี มีการจัดหา
อุปกรณ์ Hardware และSoftware เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ใน    
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ  จัดให้มีโครงการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและสารณูปโภคในสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ จัดท าระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เผยแพร่ข้อมูลด้าน    
การจัด การเรียนการสอนและการแจ้งข่าวสารต่างๆของโรงเรียน       
ผ่าน Website www.bankhawittaya.ac.th , Facebook โรงเรียน    
บ้านคาวิทยา , Application Line สามารถน าไปข้อมูลประยุกต์ใช้ได้ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
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3. จุดเด่น 
สถานศึกษามีการการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน      
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านคาวิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        

โดยด าเนินการงานโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม  มีการประชุมปฏิบัติ  
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝึกทักษะแสดงออกทางความคิดเห็น และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการมอบหมายงานให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล       
จากแหล่งต่างๆ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีด้วย มีการสรุปความรู้และน าเสนอผลงานในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น 
การท ารายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การน าเสนอชิ้นงาน ป้ายนิเทศ โมเดล วีดีโอ การน าเสนอออนไลน์ 
ฯลฯ นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)         
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์
ความรู้ และสามารถน าไปใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลด าเนิน     
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     
ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นแรง
บันดาลใจในการเรียนของนักเรียน ออกแบบ ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับ          
ความต้องการและความสนใจของนักเรียน  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์      
เชิงบวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินผู้ เรียนจากสภาพจริงและมีความหลากหลายในการประเมินผล          
มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูและผู้เรียนสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองได้ต่อไป ตลอดจนครูมีการแลกเปลี่ยนความรู้
เพ่ือน าผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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Flowchart มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ส ารวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 

ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

ผลการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พัฒนา ขยายผลการน าไปใช้/สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

สรุปผลการพัฒนา 

P 

D 

C 

A 

ไม่ผ่าน 

ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

ผ่าน 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกะบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  พร้อมทั้ งสอดแทรกคุณธรรม    
อัตลักษณ์ของโรงเรียนเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยด าเนินงานกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ กิจกรรมแนะแนวพัฒนาการเรียนรู้  จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  
จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน ปรับโครงสร้างรายวิชา จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้      
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม   
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขกับการเรียนรู้  ฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  
 ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้     
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
โดยเน้นปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน        
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันภายในห้องเรียน         
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงการร่วมสร้างวินัยในห้องเรียนเชิงบวกโดย
ใช้รูปแบบวิถีประชาธิปไตย ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนเชิงรุกด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้พร้อมทั้งเสริมแรงให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวก พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน       
มีการนิเทศการเรียนการสอนตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยใน    
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนรู้ปีการศึกษาละ 2 เรื่องให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะและนิทรรศการทางวิชาการ (มหกรรม 9 sci) 
ให้นักเรียนแสดงความรู้ ความสามารถและแสดงผลงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสถานศึกษา
อ่ืนทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
      1) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริ ง  และสามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีผล
พัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม        

โรงเรียนบ้านคาวิทยามีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย โดยครูจัดกิจกรรม
การสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการออกแบบโครงสร้างและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่ านกระบวนการคิดจริงครอบคลุมทั้ งทางด้านความรู้  ทักษะ 
กระบวนการที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
1) ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคเรียน 
และมีบันทึกหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

       2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
ส า ร สน เทศ  และแหล่ ง
เรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้    
มี ผ ล พั ฒ น า โ ด ย ภ า พ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 
ยอดเยี่ยม        

โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการน าสื่อมาประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย เช่น สื่อออนไลน์ สื่อที่ครูจัดท า และการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องอาเซียน ศูนย์การเรียนรู้
พอเพียง สวนเกษตร ธนาคารโรงเรียน ธนาคารขยะ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
1) ครูร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ  
การเรียนรู้ 

      3 )  มี การบริหารจั ด  
ก า ร ชั้ น เ รี ย น เ ชิ ง บ ว ก         
มี ผ ล พั ฒ น า โ ด ย ภ า พ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 
ยอดเยี่ยม        

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน     
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถของผู้ เรียน มีการบริหารจัด   
การชั้นเรียนที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยมีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ภายในห้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้  
ในชั้นเรียน ระหว่างผู้เรียนกับครู ผู้เรียนกับผู้เรียน มีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการร่วมกันสร้างวินัยในห้องเรียนเชิงบวกโดยใช้
รูปแบบวิถีประชาธิปไตย ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนเชิงรุกด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของผู้ เรียน พร้อมทั้ง
เสริมแรงให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง    
มีความสุข ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินผลจากการนิเทศ
การเรียนการสอน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
      4 )  ต ร ว จ ส อบ แ ล ะ
ประเมินผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ได้ มีผลพัฒนาโดย
ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
คุณภาพ 4  ดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านคาวิทยามีการจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้สู่ผู้ เรียน โดยครูจัดกิจกรรมการสอนตามมาตรฐาน        
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการออกแบบโครงสร้างและจัดท าแผน  
การเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะสม 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดจริงครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โดยใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ครูมี    
การจัดท าเอกสารวางแผนวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน โดยมี
รายละเอียดครบทุกด้าน ได้แก่ การประเมินด้านความรู้ (K) การประเมินด้าน
กระบวนการ (P) การประเมินด้านคุณลักษณะ (A) และน าผลการประเมิน    
มาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน
และจัดท ารายงานวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน    
เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการพัฒนาแบบทดสอบในปีการศึกษาต่อไป 

      5) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจั ดการ เ รี ยนรู้  มีผล
พัฒนาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพ 4  ดีเลิศ 

ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความสามารถของผู้เรียน มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันภายในห้องเรียน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ระหว่าง
ผู้เรียนกับครู ผู้เรียนกับผู้เรียน ครูได้รับการส ารวจความคิดเห็นจากผู้เรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีการสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
มีส่วนร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและ   
ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้กระบวนการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได ้เป็นอย่างด ีโรงเรียนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรมศึกษา            
ดูงานเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน          
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม ประเมินผลเพ่ือพัฒนา      
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าข้อมูลไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครู
พัฒนาวิชาชีพหรือ PLC เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัด       
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ครูควรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
การสร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 

 

 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าอยู่ในระดับ   
ดีเลิศ ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา และ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน       
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม         
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ        
มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด
ปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 

กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลประเมินในรายมาตรฐาน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม            
โดยโรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหา     
ความต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
สอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วน    
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลังและ
ทรัพยากรทางการศึกษาที่เพียงพอ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีระบบการนิเทศภายในเพ่ือ    
น าข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณะครู บุคลากรและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม           
การวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน       
รอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางาน     
และการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน          
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย  มีการจัดระบบพัฒนาและ    
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ    
ของโรงเรียน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 2 
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ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม    
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะด้านการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้       
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการ   
ชั้นเรียน โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข            
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธี     
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ดังที่ปรากฏผลประเมินใน
มาตรฐานที่ 3 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2562  

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด  
          ค านวณ  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     2)  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
    อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
          การสื่อสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดีเลิศ 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
  ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
      หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด    
      การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร  
      จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2562 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
                 เป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
     น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ          
     การเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา   
     พัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
     และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

สรุปผลภาพรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่
โรงเรียนก าหนด 3 มาตรฐาน โดยการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ซึ่งมีผลส าเร็จตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุน การด าเนินงานประจ าทั้งด้าน      
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่างๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริม
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้ 

สรุปผล  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1. คุณภาพของผู้เรียน 

    ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี
ในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม
ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง               
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถแก้ปั�ญหา
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ผู้ เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตาม       
ที่สถานศึกษาก าหนด ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ยอมรับ
เหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ผู้ เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ     
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมและอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม 

   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ให้สูงขึ้น พัฒนาความรู้และทักษะที่จ า เป็นตาม
หลั กสู ต ร  ทั กษะกระบวนการและทั กษะ ใน         
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้มีนิสัย    
รั กการ อ่านรั บผิ ดชอบ ในการ เ รี ยนรู้ ร่ ว มกั น            
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพ่ือ    
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้นักเรียน   
ฝึกปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานโดยส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้าง
จิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน 
ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา เพ่ือให้การสนับสนุน
นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   สถานศึกษามีการการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน    
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

    สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน   
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและ
ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้ เป็นอย่างดี โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมีการจัดอบรม 
ศึกษาดู งานเ พ่ือพัฒนาครู ในการจัดการ เรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเสมอ ครูมีการท า
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและมีระบบติดตาม 
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง เน้นให้ครูพัฒนา
วิชาชีพหรือ PLC เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัด     
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง ครูควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านการสร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ     
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 

2. สถานศึกษายกระดับความสามารถของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และน าเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ 

3. ส่งเสริมใหค้รูพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการสร้างสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ 

4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้และ   
แหล่งเรียนรู้ที่มีสว่นร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม ให้นักเรียน          
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น  
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 ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 ประกาศโรงเรียนบ้านคาวิทยาเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
    และการก าหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
ที ่ ๑๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………. 

 ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑    
ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี                  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ทั้งนี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีด้วยกันจ านวน ๓ มาตรฐาน 
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้               
ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 เ พ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง                    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑)                     
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคาวิทยา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นางสาวสายฝน  ภานุมาศ   ประธานกรรมการ 

   ๑.๒ นายนพดล  สันธิศิร ิ    กรรมการ   
    ๑.๓ นางประเทือง  วงศาโรจน์   กรรมการ  
     ๑.๔ นางอัญชลี  เลิศพานิช    กรรมการ   
     ๑.๕ นายวิชัย  เสลาหอม    กรรมการ   
      ๑.๖ นางปราณี  ใยบัว    กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๗ นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ความช่วยเหลือประสานคณะกรรมการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 
  และก ากับดูแลอ านวยการ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. ติดตามผลการด าเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการเพ่ือพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการฝ่ายจัดเตรียมข้อมูล ๓ มาตรฐาน 
 ๒.๑ คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
   ๑. นางประเทือง  วงศาโรจน์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายอิสริย์  ศรีจงกล   กรรมการ 
   ๓. นางสาวปิยะมาศ  สุดพวง  กรรมการ 
   ๔. นายอนุพงษ ์ ตาบสกุล   กรรมการ 
   ๕. นางสาวพิมานมาศ  ยอดพฤกษา กรรมการ 
   ๖. นาวสาวนุจรีย ์ โยด ี   กรรมการ 
   ๗. นายกฤษณกร  แท่นบัติ  กรรมการและเลขานุการ 

๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๑. นายกฤตยชญ์  พลไชยะ    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธนาภรณ์  เกษี  กรรมการ 
๓. นางชาลินี  จันเจริญ   กรรมการ 
๔. นางชนากานต ์ เจียมพล  กรรมการและเลขานุการ 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       ๑. นายธีรณัฏฐ์  แห้วเพ็ชร  ประธานกรรมการ 
      ๒. นายธวชัชัย  โพธิบัวทอง  กรรมการ 
      ๓. นายวิริยะกิจ  เกตุทอง   กรรมการ 
      ๔. นางรัตนาภรณ์  รัตนวิชัย  กรรมการและเลขานุการ 

๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๑. นางรัชนก  เพนเทศ   ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวราตรี  ภูริปัญโย  กรรมการ 
      ๓. นางสาวศานตมล  โพธิ์ทอง  กรรมการ 
      ๔. นายธีรณัฏฐ์  แห้วเพ็ชร     กรรมการและเลขานุการ 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๑. นายกฤตยชญ์  พลไชยะ  ประธานกรรมการ 
      ๒. นายกฤษณกร  แท่นบัติ  กรรมการ 
      ๓. นายบรรจง  เพนเทศ   กรรมการ 
      ๔. นางสาวนรีรัตน์  นาววี่อง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๖. มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
      ๑. นายธรินทร์พันธ์  วงศาโรจน์  ประธานกรรมการ 
      ๒. นายอ านาจ  จันทร์ดาสุด  กรรมการ 
      ๓. นางสาวสอิ้งทิพย์  บรรเทิงจิตร  กรรมการ 
      ๔. นางสาวราตรี  ภูริปัญโย  กรรมการ 
      ๕. นางสาวสมฤดี   ยอดเจริญชัย  กรรมการ 
      ๖. นางสุภาภรณ ์ ขุนทอง   กรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๑. นายบรรจง  เพนเทศ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุภาภรณ์  ขุนทอง   กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุภรณ์  ทับทิมทอง  กรรมการ 
  ๔. นางพิไลพร  สามเรืองศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๑. นางสาวปราณี  น าพา   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุภรณ์  ทับทิมทอง  กรรมการ 
  ๓. นางสุภาภรณ์  ขุนทอง   กรรรมการ 
  ๔. นายวิริยะกิจ  เกตุทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๑. นายชัยรัตน์  ทองจีน   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายมานะ  ระหว่างบ้าน  กรรมการ 
  ๓. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ ์  กรรมการ 
  ๔. นายพีระพงค์  อุ่นภักดิ์   กรรมการ 

๔. นายอรรถชัย  มัจฉาเดช  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
  ๑. นางสาวกาญจนา  วงศ์ทองดี  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอรรถชัย  มัจฉาเดช  กรรมการ 
  ๓. นายกิตติพิชญ์  เอียดซัง  กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุประภา  แสนวันนา  กรรมการ 
   ๕. นาวสาวนุจรีย ์ โยด ี   กรรมการ 
  ๖. นายธวชัชัย  โพธิบัวทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๑. นายนพดล  สันธิศิร ิ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางประเทือง วงศาโรจน์   กรรมการ 
  ๓. นางอัญชลี  เลิศพานิช   กรรมการ 
  ๔. นายวิชัย เสลาหอม   กรรมการ 
  ๕. นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร  กรรมการ 
  ๖. นางสาวกนกกร  สุบินประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๑. นายนพดล  สันธิศิร ิ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอัญชลี  เลิศพานิช   กรรมการ 
  ๓. นายวิชัย เสลาหอม   กรรมการ 
  ๔. นางประเทือง วงศาโรจน์   กรรมการ 
  ๕. นางปราณี  ใยบัว    กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. นางประเทือง  วงศาโรจน์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายบรรจง  เพนเทศ   กรรมการ 
  ๓. นายธวชัชัย  โพธิบัวทอง   กรรมการ 
  ๔. นางรัชนก  เพนเทศ   กรรมการ 
  ๕. นายกฤตยชญ์  พลไชยะ   กรรมการ 
  ๖. นายกฤษณกร  แท่นบัติ   กรรมการ 
  ๗. นางสาวจาฏุพัจน์  เทศอ้น   กรรมการ 
  ๘. นางสาวนรีรัตน์  นาววี่อง   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๑. นางอัญชลี  เลิศพานิช   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวกนกกร  สุบินประเสริฐ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวพนา  น้อยผล   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุนิสา  จินดา   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑. นายวิชัย  เสลาหอม   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายอิสริย์ ศรีจงกล   กรรมการ 
 ๓. นายอนุพงษ ์ตาบสกุล   กรรมการ 
 ๔. นายอรัญ  ใยบัว    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  ๑. นายธีรณัฏฐ์  แห้วเพ็ชร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวราตรี  ภูริปัญโย   กรรมการ 
 ๓. นางรัชนก  เพนเทศ   กรรมการ 
 ๔. นายกฤตยชญ์  พลไชยะ   กรรมการและเลขานุการ 

 



๕ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
  ๑. นางอัญชลี  เลิศพานิช   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธรินทร์พันธ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 

 ๓. นางสาวศานตมล  โพธิ์ทอง  กรรมการ 
 ๔. นางสาวปาลิตา  อ้นสุข   กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุประภา  แสนวันนา  กรรมการ 
 ๖. นางรัตนาภรณ์  รัตนวิชัย   กรรมการ 

  ๗. นางชาลินี  จันเจริญ   กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๑. นายธีรณัฏฐ์  แห้วเพ็ชร   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวราตรี  ภูริปัญโย   กรรมการ 
 ๔. นางรัชนก  เพนเทศ   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๑. นายบรรจง  เพนเทศ   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางชนากานต์  เจียมพล   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  เตียะเพชร  กรรมการ 
 ๔. นายธวชัชัย  โพธิบัวทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นายกฤตยชญ์  พลไชยะ   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางรัชนก  เพนเทศ   กรรมการ 
 ๓. นายกฤษณกร  แท่นบัติ   กรรมการ 
 ๔. นางสาวจาฏุพัจน์  เทศอ้น   กรรมการ 
 ๕. นางสาวนรีรัตน์  นาววี่อง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๑. นางชนากานต์  เจียมพล   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางปราณี  ใยบัว    กรรมการ 
  ๓. นายยุทธนา  ดวงจันทร ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ศึกษามาตรฐานและองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒. จัดท าข้อมลูตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมเอกสาร  
 ร่องรอย เพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

๓. ท าการประเมิน รายงานผลประเมิน โดยระบุเอกสาร/หลักฐาน/กิจกรรม/โครงการ รวมทั้งเสนอแนะ 
แนวทางพัฒนา แก้ไข จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนารายมาตรฐาน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๔. จัดเตรียมเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย ท าแฟ้ม ในแต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้พร้อมให้ 
 ข้อมูลแก่คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 



๖ 
 

 ๓. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๑. นางสาวสายฝน  ภานุมาศ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายนพดล  สันธิศิริ     กรรมการ   
  ๓. นางประเทือง  วงศาโรจน์    กรรมการ  
  ๔. นางอัญชลี  เลิศพานิช    กรรมการ   
  ๕. นายวิชัย เสลาหอม      กรรมการ 
  ๖. นายกฤตยชญ์ พลไชยะ     กรรมการ 
  ๗. นายธีรณัฏฐ์  แห้วเพ็ชร    กรรมการ 
  ๘. นางรัชนก เพนเทศ     กรรมการ 
  ๙. นายชัยรัตน์  ทองจีน    กรรมการ 
  ๑๐. นางชนากานต์  เจียมพล    กรรมการ 
  ๑๑. นางปราณี ใยบัว     กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นางสาวเบญจพร แหวนเพชร   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานด้านประกันคุณภาพสถานศึกษาระหว่างฝ่าย / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

   ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพคุณภาพภายในและติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินการ             
ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการของโรงเรียนต่อไป 

    สั่ง   ณ   วันที่  ๑๙  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓                                       
                                                                                        
      
 
 

       (นางสาวสายฝน ภานุมาศ)                                                                                                         
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา 



 
 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
ท่ี  ๑๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 
----------------------------------------- 

 ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา            
ของสถานศึกษาให้ เป็น ไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการ ศึกษาท่ีรั ฐมนตรี                         
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ท้ังนี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีด้วยกันจ านวน ๓ มาตรฐาน 
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้       
ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคาวิทยา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ดังนี้  

๑.  นางสาวสายฝน  ภานุมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน                   ประธานกรรมการ 
๒.  นายฉัตรชัย  ธนิกกุล  ประธานกรรมการสถานศึกษา        กรรมการ 
๓.  นายนพดล   สันธิศิริ     ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ      กรรมการ 
๔.  นางประเทือง  วงศาโรจน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
๕.  นางอัญชลี  เลิศพานิช  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล               กรรมการ   
๖.  นายวิชัย    เสลาหอม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานบริหารท่ัวไป       กรรมการ 
๗.  นางปราณี  ใยบัว  หัวหน้างานประกนัคุณภาพภายใน               เลขานุการ 
๘.  นางสาวเบญจพร แหวนเพชร  ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

ทุกประการ  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

        ส่ัง ณ วันท่ี    ๑๙   เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

             
                                                                                   (นางสาวสายฝน  ภานุมาศ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมาย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................... 

ตามประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕       
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 
๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่า   
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมี      
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน    
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านคาวิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา          
และการก าหนดค่า เป้ าหมาย เ พ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒                  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศ ณ วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

            
 
 

                                                                                  ( นางสาวสายฝน  ภานุมาศ ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านคาวิทยา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคาวิทยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนบ้านคาวิทยา มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
        ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                         ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
               ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                   และแก้ปัญหา 
               ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
        ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
               ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
               ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
               ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
               ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๒.๑ มีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

                  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                        และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

                  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
                        การเรียนรู้ 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคาวิทยา  
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านคาวิทยา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒)  ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
   ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
           คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

   ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
           การเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป   
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง        
       การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 



 
 
เกณฑ์ตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ ดังนี้ 

      ระดับ  ๕   ยอดเยี่ยม   หมายถงึคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ 
  ระดับ  ๔   ดีเลิศ        หมายถงึคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ ๗๐-๗๙ 
  ระดับ  ๓   ดี             หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ ๖๐-๖๙ 
  ระดับ  ๒   ปานกลาง หมายถงึคุณภาพอยู่ในระดับ  ร้อยละ ๕๐-๕๙ 
  ระดับ  ๑   ก าลังพัฒนา หมายถงึคุณภาพอยู่ในระดับ  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


