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ขอมูลทั่วไป
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โครงสรางการบริหารโรงเรียนบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานวิชาการ
กลุมงานวางแผนงานวิชาการ
กลุมงานหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอน
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาดาน
วิชาการ
กลุมงานวัดผลและประเมินผล
การเรียน
กลุมงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กลุมงานประเมินผลการ
ดําเนินงานทางวิชาการ
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุมงานกิจการนักเรียน
กลุมงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
กลุมงานกิจกรรมนักเรียน

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคล การเงินและสินทรัพย
กลุมงานนโยบายและแผนงาน
กลุมงานบุคคล
กลุมงานธุรการ
กลุมงานการเงิน
กลุมงานพัสดุ
กลุมงานยานพาหนะ
กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
การใชเงินและผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร

รองผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมงานอาคารสถานที่
กลุมงานบริการ
กลุมงานชุมชนสัมพันธ
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ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนบานคาย
1. นายเอี่ยม จันทรสวาง
2. นางลลิตา นิมิตกุล
3. นายสุกรี โมกขะวรรธนะ
4. นายชํานาญ ผุดผอง
5. นายพัว นําเพ็ง
6. นายลอนดอน รักษมาตา
7. นายประมวล พรหมอินทร
8. นายอํานวย ทั่วทิพย
9. นายสุรพงษ ซื่อตรง
10. นายอํานวย ทั่วทิพย
11. นายสุรพงษ ซื่อตรง
12. นายพัฒน ทรงเที่ยง
13. นายทองอินทร นามสม
14. นายเสกล แสงพงษชัย
15. นายวินิจ ปธานราษฎร
16. นายมานิตย จันวัน
17. นายไพรัตน บุญศรี
18. น.ส. สุรสิ า บุญโชติหิรัญ

พ.ศ. 2492 – 2495
พ.ศ. 2495 – (รักษาการ)
พ.ศ. 2495 – 2498
พ.ศ. 2498 – 25๐6
พ.ศ. 25๐6 (รักษาการ)
พ.ศ. 25๐6 – 2516
พ.ศ. 2516 – 2517
พ.ศ. 2518 – 2525
พ.ศ. 2525 – 2525
พ.ศ. 2525 – 253๐
พ.ศ. 253๐ – 2533
พ.ศ. 2533 – 2536
พ.ศ. 2536 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2541
พ.ศ. 2541 – 2543
พ.ศ. 2543 – 2551
พ.ศ. 2551 – 2555
พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน
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คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานคาย
ปการศึกษา 2555
1. นายบุญเกิน ลอยแกว
2. นายสุธน คลายจินดา
3. พระครูพิพัฒนชยาภรณ
4. รต.สราวุธ กันกระจาง
5. นายภานุพันธ บุญศิริ
6. นายวิเชียน สุขเกิด
7. นายประยูร สดใส
8. นายอาคม เจริญศึกษา
9. นางปราณี อิชยาวิโรจน
10. นายธนพล ศิริพล
11. นายอดุลย นิยมสมาน
12. นายประสานต พฤกษาชาติ
13. นางอัจฉรา ปตุเตชะ
14. นายเศรษฐา ปตุเตชะ
15. นางชนิตา แกวประดับ
16. น.ส.สุรสิ า บุญโชติหิรัญ

ประธานกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ขอมูลทั่วไปโรงเรียนบานคาย
1. ขอมูลทั่วไป
1.1. ชื่อโรงเรียน ( ภาษาไทย ) : โรงเรียนบานคาย
1.2. ชื่อโรงเรียน ( ภาษาอังกฤษ ) : Bankhai School
1.3. เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคลของโรงเรียน …...........................................................................
1.4. รหัส 10 หลัก (moe code ขึ้นตนดวย 10) รหัส 8 หลัก (smis code)
รหัส 6 หลัก (percode)
เทียบรหัสโดยไมเปด edit อําเภอ/กิ่งอําเภอ บานคาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18
1.5. ชื่อผูอํานวยการโรงเรียน : นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ
1.6. วัน เดือน ปที่กอตั้งโรงเรียน : 17 พฤษภาคม 2492
1.7. ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 04/1 หมูที่ 6 ตําบล หนองละลอก อําเภอ บานคาย
จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย 21120
หมายเลขโทรศัพท : 0-3864-1404 โทรสาร : 0-3864-2064
E-Mail : bankhai.rayong@gmail.com Website : www.bankhai.ac.th
1.8. เขตที่ตั้งโรงเรียน
1.8.1. เขตการปกครอง
เทศบาล
เทศบาลตําบล.........................................................................
เทศบาลเมือง...........................................................................
เทศบาลนคร............................................................................
 อบต. ชื่อ หนองละลอก
กทม..............................................................
เมืองพัทยา
1.8.2. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร
 พื้นราบ
บนเขา
บนเกาะ
คาตําแหนงพิกัดแกน x ................................ คาตําแหนงพิกัดแกน
y...................................
1.8.3. โรงเรียนตั้งอยูในบริเวณเดียวกับวัด
 ไมอยู
อยู
 ไมมีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดใหนักเรียน
วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดใหนักเรียน
1.9. เขตบริการของโรงเรียน
1 โรงเรียนบริการหลายหมูบาน
ติดตอกับรอยตะเข็บ
ชื่อหมูบาน
หมูที่ แขวง / ตําบล
เขต / อําเภอ
ชายแดน
อําเภอบานคาย
1-11
อําเภอบานคาย
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1.10. ระยะทางจากโรงเรียนถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
หนวยงาน

ชื่อ

โรงเรียนทีเ่ ปดสอนระดับ
ประถมศึกษาที่ใกลทสี่ ุด
โรงเรียนทีเ่ ปดสอนระดับ
มัธยมศึกษาที่ใกลที่สดุ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เขต / อําเภอ / กิ่ง
อําเภอ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ระยะทางจําแนกตามสภาพถนน / ทางสัญจร
(กิโลเมตร)
คอนกรีต/
หนวยงาน ชื่อ สังกัด
ลูกรัง
ราดยาง

สังกัด

รร.วัดบานคาย

สพป.รย.1

รร. วัดปาประดู

สพม.18

อบต.หนองละลอก
อําเภอบานคาย
สพม.18

กระทรวง
มหาดไทย
สพฐ

1.11. ที่ดินของโรงเรียน
1.11.1. ขนาดพื้นที่ และกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน จําแนกเปนแปลง
แปลงที่

ขนาดพื้นที่

1
2
3
4

ไร
27
2
12

รย.0294/ที่ดินเลขที่ 686
รย.0279/โฉนดเลขที่ 7571
รย.0280/โฉนดเลขที่ 14906
ที่ธรณีสงฆ
1
2
3
4

=
=
=
=

งาน
3 งาน / 71.3 ตร.วา
2 งาน / 2.0 ตร.วา
-/16.6 ตร.วา
-/- ตร.วา

กรรมสิทธิ์
การถือครอง
3
3
3
2

หมายเหตุ กรรมสิทธิ์การถือครองใน 1.10.1 (ใหกรอกตัวเลขในชองกรรมสิทธิ์การถือครอง)
ปาสงวน
5 = ที่ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ที่ธรณีสงฆ
6 = ที่ดินไดรับบริจาคหรือใหใช
ที่ราชพัสดุ
7 = ที่สาธารณประโยชน
ที่ดินเชาผูอื่น

1.11.2. ลักษณะที่ดินของโรงเรียนตามขอ 1.10.1
 1) ติดตอเปนผืนเดียวกันทุกแปลง
2) ไมติดตอเปนผืนเดียวกันทุกแปลง
โปรดระบุหมายเลขของแปลงที่ติดตอกันและมีเนื้อที่มากที่สุด....................................
1.12. แหลงน้ําที่โรงเรียนใช : ประปาสวนภูมิภาค
1.13. ระยะเวลาของการมีน้ําดื่ม น้ําใชไมเพียงพอ
ประเภท
น้ําดื่ม
น้ําใช

( / ) ระยะเวลาที่มีน้ําดื่มน้ําใชไมเพียงพอ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ย.
-
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1.14. ปญหาสภาพแวดลอมของโรงเรียนและอาคารเรียน
มี ถามี มีปญหาในดานใด (ตอบไดมากกวา 1 รายการ)
2.

 ไมมี

ประเภทและลักษณะของโรงเรียน
2.11. เปนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน
2.12. เปนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
2.13. เปนโรงเรียนที่ไดรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
รอบที่ 1 ผลการประเมิน () ผาน ( ) ไมผาน
รอบที่ 2 ผลการประเมิน () ผาน ( ) ไมผาน
รอบที่ 3 ผลการประเมิน () ผาน ( ) ไมผาน
2.14. เปนโรงเรียนอยูในโครงการ
2.14.2. โครงการโรงเรียนสีขาว
2.14.3. โครงการ TO BE NUMBER ONE
2.14.4. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับ (  ) ทอง ( ) เพชร
2.15. การมีไฟฟาในโรงเรียน (Electric)

โรงเรียนอยูในเขตบริการของ
การไฟฟาสวนภูมภิ าค /
นครหลวง
โรงเรียนมีไฟฟาใช

 ใช

ไมใช

 มี
[  ] ติดตั้งโดยการไฟฟา
- หมอแปลง ขนาด …....50...............KVA
- มิเตอรไฟฟา ขนาด …................AMP
- ประเภทเฟสไฟฟา จํานวน....3..........เฟส
[ ] ตอพวงจากชุมชน
- หมอแปลง ขนาด …......................KVA
- มิเตอรไฟฟา ขนาด …...................AMP
- ประเภทเฟสไฟฟา จํานวน..............เฟส
[ ] เครื่องกําเนิดไฟฟา
[ ] โซลาเซลล
[ ] แหลงกําเนิดไฟฟาอื่น ๆ …......................

ไมมี

2.16. การใชไฟฟาในโรงเรียน
อาคาร
จํานวนอาคารทั้งหมด
อาคารเรียน
อาคารประกอบ

หลัง
10
หอประชุม, โรงอาหาร

จํานวนอาคารที่มีไฟฟาใช
หอง
หลัง
108
10
2
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2.17. การพัฒนา IT โรงเรียน
1. หองปฏิบัติการ
[] หองปฏิบัติการทางภาษา.........1....... หอง ............51........................ที่นั่ง
[] หองเรียนคอมพิวเตอร..........5.......... หอง .............153.....................
เครื่อง
[] หองวิทยาศาสตร ..........3............. หอง
2. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร
2.1 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ ทั้งหมด........167.......................เครื่อง ไดรับจาก
[] เงินงบประมาณ....................28.......................................... เครื่อง
[] รับการบริจาค /เอกชน …......139...................................... เครื่อง
[] ใชเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งหมด ..............9............ เครื่อง
ใชงานได ...............9........... เครื่อง
[] ใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด ..............158…..... เครื่อง
ใชงานได ............. 158........ เครื่อง
2.2 เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook, Netbook )ทั้งหมด........58...... เครื่อง ไดรับจาก
[] เงินงบประมาณ...............................6.................................. เครื่อง
[] รับการบริจาค /เอกชน …...............52................................ เครื่อง
[] ใชเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งหมด ........... 7.............. เครื่อง
ใชงานได ........... 7.............. เครื่อง
[] ใชในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด ......... 51.............. เครื่อง
ใชงานได ........ 46............... เครื่อง
2.3 เครื่องแท็บเล็ต (Tablet) ทั้งหมด.............2................................เครื่อง ไดรับจาก
[] เงินงบประมาณ...............2............................................... เครื่อง
[ ] รับการบริจาค /เอกชน …............................................... เครื่อง
[] ใชเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งหมด .............2......... เครื่อง
ใชงานได ..............2........ เครื่อง
3. ระบบคอมพิวเตอร
[] ระบบ Network
จํานวน .........350........ เครื่อง
4. การเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
[] ใชระบบ Fiber optic
[] ใชระบบ Lease Line
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ขอมูลอาคารและสิ่งกอสรางปการศึกษา 2555
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค
บานพักครู
บานพักภารโรง
สวม
หอสมุด/หองสมุด/อาหารหองสมุด
หองละหมาด/อาหารละหมาด/มัสยิด
ศาลาพักรอน
ปอมยาม
สนามเด็กเลน
ที่อานหนังสือพิมพ
ประดิษฐฐานพุทธรูป
หอกระจายขาว
เรือนเพาะชํา
บอเลี้ยงปลา
บอน้ํา
สนามกีฬา
รั้ว
ถนน
บานพักนักเรียน
ถังเก็บน้ํา
ประสบภัยธรรมชาติ
อาคารดนตรี

จํานวน
5 หลัง
8 หลัง
11 หลัง
1 หลัง
8 หลัง
1 หลัง
10 หลัง
1 หลัง
1 ที่
2 แทน
1 บอ
1 บอ
2
760 ม.
600 ม.
1 ถัง
1 หลัง

หมายเหตุ

รายการครุภัณฑ ปการศึกษา 2555
ลําดับที่
1
2
3

รายการ
โตะเกาอี้นักเรียนกอนประถมศึกษา
ชุดฝกทักษะนักเรียนกอน
ประถมศึกษา
เครื่องถายเอกสาร

จํานวน ลําดับที่
โตะเทเบิลเทนนิส
35
ชุดอุปกรณเปตอง
36
2
โทรทัศนสี
37

รายการ

จํานวน
8
3
32

10
ลําดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

รายการ
เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
เครื่องโทรสาร
เครื่องพิมพดีด
ตูนิรภัย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ (Printer)
เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม
เครื่องถายภาพนิ่งระบบดิจติ อล
โตะเกาอี้นักเรียน ประถมศึกษา
โตะเกาอี้นักเรียน มัธยมศึกษา
ครุภัณฑการสอนวิทยาศาสตร
ประถมศึกษา

ครุภณ
ั ฑอุปกรณวิทยาศาสตร ม.ตน
ครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตร ม.ปลาย
หุนจําลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย
ครุภณ
ั ฑไฟฟา
ครุภณ
ั ฑงานอาหารและโภชนาการ
ครุภณ
ั ฑงานผาและการตัดเย็บ
ครุภณ
ั ฑโรงฝกงาน
ครุภณ
ั ฑงานไม
ครุภณ
ั ฑงานโลหะ
ครุภณ
ั ฑชางอุตสาหกรรม
ครุภณ
ั ฑงานยนต
ครุภณ
ั ฑวิชาคหกรรม
ครุภณ
ั ฑวิชาศิลปกรรม
ครุภณ
ั ฑหองปฏิบัติการเพาะเห็ด
ฃุดอุปกรณวิชาชีพเกษตรกรรม
ครุภณ
ั ฑงานเขียนแบบ ม.ตน
เครื่องดนตรีสากล
เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ประถมศึกษา
เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญมัธยมศึกษา
ชุดอุปกรณวิชาพลานามัย

จํานวน ลําดับที่
2
38
1
39
1
40
1
41
9
42
35
43
44
4
46
47
1800
48
49
1
1
1
1
37
-

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

รายการ

จํานวน
วิทยุ - เทป - ซีดี
เครื่องเลน ดีวีดี
30
จานรับสัญญาณดาวเทียม
1
ครุภณ
ั ฑหองสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา
ครุภณ
ั ฑหองสมุด ชุดใหญ มัธยมศึกษา
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร LCD
60
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
158
อุปกรณหองสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ครุภัณฑพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับกอนประถมศึกษา
ครุภณ
ั ฑพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับประถมศึกษา
อุปกรณศูนยการเรียนรร.ขนาดเล็ก
อุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ประถม-มัธยมตน)

อุปกรณหองปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร (มัธยมศึกษา)
เครื่องคอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา(Notebook ,Netbook)
เครื่องแท็บเล็ต (Tablet)
เครื่องกําเนิดไฟฟาพลังแสงอาทิตย เบนซิน
เครื่องตัดกระแสไฟฟา
เครื่องขยายเสียง
เครื่องกําเนิดไฟฟา 5, 10 กิโลวัตต
เครื่องกรองน้ํา
เครื่องทําน้ําเย็น
ถังน้ําขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอรกลาส
เครื่องตัดหญา
โตะอาหารพรอมเกาอี้
ตูเย็น
ถังน้ําขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก
รถโดยสาร 15 ที่นั่ง
รถกระบะ
กลอง CCTV

58
2
3
10
1
15
4
2
2
2
16
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ประวัติโรงเรียนบานคาย
โรงเรียนบานคาย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยอาศัยพื้นที่ของวัดบานคายในเนื้อที่ 12 ไร เปดทําการ
สอนระดับ ชั้น ม. 1 – ม. 3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 โดยมีนายเอี่ยม จันทรสวาง เปนผูบริหารคน
แรก ตอมาใน ป พ.ศ. 2496 เปดทําการสอนระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 ป พ.ศ. 25๐4 ยุบ ม. 1 และไดเปด ม.ศ.
1 แทนชั้น ม.4 เดิม จนถึงป 25๐6 จึงเฉพาะม.ศ. 1 – ม.ศ. 3 ป พ.ศ. 2518 เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ศ. 4 – ม.ศ. 5)
ปจจุบันโรงเรียนบานคายมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 44 ไร 1 งาน 7.6 ตารางวา แผนการเรียนเต็มรูปแบบ
ของโรงเรียน 12 – 12 – 12/8 -8 -8 “ เรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม นําสามัคคี มีวินัย” เปนคําขวัญที่
ทางโรงเรียนไดยึดถือเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเพื่อใหมีความรูและความดี ควบคู
ไปกับการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาเพื่อฝกฝนใหนักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความ
มั่นใจ เห็นคุณคาของตนเองและผูอื่นในฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกคริงแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
ปจจุบันโรงเรียนบานคาย มีอาคารเรียน อาคารประกอบตางๆ ดังนี้
อาคารเรียนแบบ 216 จํานวน 2 หลัง
อาคารเรียนแบบ 318 ค จํานวน 1 หลัง
อาคารเรียนแบบ 424 ล (พิเศษ) จํานวน 1 หลัง
อาคารเรียนแบบ 324 ล (พิเศษ) จํานวน 1 หลัง
อาคารประชุม 1๐๐/27 จํานวน 1 หลัง
อาคารโรงฝกงานแบบ ฝ 1๐2 จํานวน 2 หลัง
อาคารโรงฝกงานแบบ ฝ 1๐๐/27 จํานวน 1 หลัง
อาคารพยาบาล จํานวน 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค “อนุสรณโรงเรียนบานคาย 5๐ ป” จํานวน 1 หลัง
บานพักครู จํานวน 11 หลัง
หองน้ํา หองสวมนักเรียน จํานวน 4 หลัง
อาคารดนตรี จํานวน 1 หลัง
อาคารโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง
โรงเรียนบานคาย จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นอกจากนี้ไดจัดใหมีวิชาเลือกเสรีอยาง
หลากหลาย การเลือกกิจกรรมชุมนุมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน และเพื่อ
เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดเปนคนเกง คนดี และมีความสุข จึงได กําหนดให นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนทุกคนตองสอบผานธรรมศึกษาชั้นตรี จึงจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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สัญลักษณ วิสัยทัศน พันธกิจ ของโรงเรียน
สัญลักษณ
เปนรูปโล มีรวงขาวลอมรอบอักษร บ.ค. และคบเพลิง
“รวงขาว” คือ สัญลักษณของความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ
“คบเพลิง” คือ สัญลักษณของการกีฬาความสามัคคีรวมพลังของชาว พ.ค.
ชื่อยอ บ.ค.
คําขวัญโรงเรียน
“ เรียนดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม นําสามัคคี มีวินัย”
คติพจนโรงเรียน
ปญญา นรานํ รตฺนํ (ปญญาคือดวงแกวของนรชน)
สีประจําโรงเรียน
ชมพู – ฟา
วิสัยทัศน
“ภายในป 2559 โรงเรียนบานคายจะเปนผูนําไอซีที วิถีไทย วิถีพุทธ สูงสุดสูมาตรฐาน สากล
บนหลักประชาธิปไตย ยึดแนวปฏิรูปการศึกษาใหม ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (MISSION)
๑. จัดการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมนําความรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. จัดการศึกษาตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย กาวไกล ICT ใหได
มาตรฐานสากล
๔. จัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษายุกใหมในทศวรรษที่สอง
เปาประสงค (GOALS)
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และดอยโอกาสไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
ตามสิทธิอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง
๒. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา
๔. ประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น โดยมี ผ ลการประเมิ น ตนเอง ผลการประเมิ น ภายในจาก
หนวยงานตนสังกัดและผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน อยูในระดับดีมาก ไมนอยกวารอยละ 8๐ และไมมีมาตรฐานการศึกษาใด
ไดรับการประเมินต่ํากวาระดับดี
๕. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนคนไทยยุคใหม คือ สามารถเรียนรูดวยตนเอง รักการอาน มี
ระเบียบวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม สามารถทํางานเปนกลุม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม จิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๖. ครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนครูยุคใหม มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
กลยุทธที่ 5

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานสจและเนน
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา

เอกลักษณและอัตลักษณของสถานศึกษา
เอกลักษณของโรงเรียนบานคาย คือ “วิถีพุทธ วิถีไทย กาวไกลสูสากล”
อัตลักษณของโรงเรียนบานคาย คือ “วิถีพุทธ”
ลักษณะที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณของโรงเรียนบานคาย
“ยิ้มไหวทักทายกัน แบงปนมีน้ําใจ รักใครสามัคคี วิถีชีวิตพอเพียง”

