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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม   ที่ตั้ง  194  หมู่ที่  13  ถนน  พิษณุโลก – หล่มสัก       
ต าบล  แคมป์สน  อ าเภอ  เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  
โทรศัพท์  056-750334  โทรสาร  056-750434  Website  http://www.cswk.ac.th เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่  38  ไร่  35  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ 3 ต าบล 
คือ ต าบลเข็กน้อย  ต าบลแคมป์สน  ต าบลทุ่งสมอ 
 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

2.1. ตารางแสดงข้อมูลของบุคลากรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จ าแนกตามสายงาน / เพศ / วุฒิ
การศึกษา / ต าแหน่ง / วิทยฐานะ 

กลุ่มบุคลากร 
เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง / วิทยฐานะ 

ชาย หญิง เอก โท ตรี 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

เชี่ยว 
ชาญ 

ช านาญ
การพิเศษ 

ช านาญ
การ 

ไม่มี 

วิทยฐานะ 

บริหาร 1 - - 1 - - - 1 - - 
ภาษาไทย - 3 1 2 - - - 3 - - 
คณิตศาสตร์ 2 3 - 3 2  - 5 - - 
วิทยาศาสตร์ 2 6  6 2 - - 3 5 - 
สังคมศึกษา 1 3 - 2 2 - - 2 2 - 
สุขศึกษา 2 0 - 1 1 - - 1 1 - 
ศิลปศึกษา 2 1 - - 3 - - 1 1 1 
ภาษาต่างประเทศ 1 4 - 2 3 - - 2 3 - 
การงานอาชีพ 1 2 - - 3 - - 3 - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 1 - 1 - - - - - 1 
พนักงานราชการ 1 - - - 1 - - - - 1 
ครูธุรการ - 1 - - 1 - - - - 1 
ลูกจ้างประจ า 1 - - - - 1 - - - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 - - 2 1 - - - 3 
รวม 16 25 1 18 20 2 - 21 12 8 

ที่มา : สารสนเทศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
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2.2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 

 

2.3. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงาน 
 

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

1. บริหารศึกษา - - 
2. คณิตศาสตร์ 4 15 
3. วิทยาศาสตร์ 8 16 
4. ภาษาไทย 3 20 
5. ภาษาอังกฤษ 6 18 
6. สังคมศึกษา 4 18 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 18 
8.ศิลปะ 3 15 
9.สุขศึกษาและพลศึกษา 3 17 

รวม 35 17 
 
 
 

 

9% 

47% 

42% 

2% 

ต่ ากว่าป.ตรี ป ตรี ป โท  ป เอก 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 รวม 519 คน 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
รวม

ทั้งหมด 
จ านวนห้อง 3 3 3 9 3 2 2 7 16 

เพศ 
ชาย 47 47 46 140 21 24 23 68 208 
หญิง 41 56 61 158 56 51 46 153 311 

รวม 88 103 107 298 77 75 69 221 519 
เฉลี่ยต่อห้อง 29 34 36 33 26 38 36 32 32 

 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560-2562 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 4.1. ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

4.2. ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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4.3. ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

4.4. ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
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4.5. ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

4.6. ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
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4.7 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษา วิทย์ คณิต อังกฤษ ศิลปะ ไทย สังคม สุข การงาน 
พ.ศ.2562 65.83 66.67 70 68 72 68.83 71 72.83 

พ.ศ.2561 69.83 67.5 71.67 68.83 75.17 72.83 73.33 75.33 

พ.ศ.2560 63.17 58.5 63.33 64.83 64.17 61.83 67.33 67.33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทย์ คณิต อังกฤษ ศิลปะ ไทย สังคม สุข การงาน 
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72 
68.83 71 72.83 

69.83 67.5 71.67 68.83 
75.17 72.83 73.33 75.33 

63.17 
58.5 

63.33 64.83 64.17 61.83 
67.33 67.33 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2561 พ.ศ.2560 
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5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 5.1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.00 27.56 30.10 32.13 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.62 23.87 29.25 30.50 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 55.91 26.98 30.22 32.98 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 35.45 18.67 25.64 33.59 21.19 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 38.91 21.48 27.04 33.54 25.39 
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด 43.02 25.62 29.40 36.10 28.97 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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5.2. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 52.11 55.00 
คณิตศาสตร ์ 27.44 27.56 
วิทยาศาสตร์ 33.65 30.10 
ภาษาอังกฤษ 25.93 32.13 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
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25.39 

43.02 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรยีน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั คะแนนเฉลี่ยระดับสังกดั คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 42.57 35.45 
คณิตศาสตร ์ 24.82 18.67 
วิทยาศาสตร์ 28.67 25.64 
สังคมศึกษาฯ 33.18 33.59 
ภาษาอังกฤษ 24.66 21.19 

 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

52.11 

27.44 

33.65 

25.93 

55 

27.56 

30.1 

32.13 

คะแนนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 
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6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2562 
 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

ภาษาอังกฤษ 

42.57 

24.82 

28.67 

33.18 

24.66 

35.45 

18.67 

25.64 

33.59 

21.19 

คะแนนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
1. 

 ห
้อง

ดน
ตร

ี 

2. 
 ห

้อง
ศิล

ปะ
 

3. 
 ห

้อง
สม

ุด 

4. 
  ห

้อง
แน

ะแ
นว

 

5. 
  ห

้อง
พล

าน
าม

ัย 

6. 
  ห

้อง
ปฏ

ิบัต
ิกา

ร…
 

7. 
  ห

้อง
ปฏ

ิบัต
ิกา

ร…
 

8. 
  ห

้อง
ภา

ษา
ไท

ย 

9. 
  ห

้อง
อุต

สา
หก

รร
ม 

10
.  

ห้อ
งค

หก
รร

ม 

11
.  

ห้อ
งป

ฏิบ
ัติก

าร
ทา

งภ
าษ

า 

12
.  

ห้อ
งพ

ุทธ
ศา

สน
า 

13
.  

ห้อ
งค

ณิต
ศา

สต
ร์ 

14
.  

ห้อ
ง E

-cl
as

sro
om

 

15
.  

ห้อ
งพ

ยา
บา

ล 

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

ม1. ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

88 88 88 88 88 88 88 

88 88 88 88 88 88 88 103 103 103 103 103 103 103 

0 0 0 0 0 0 0 
107 107 107 107 107 107 107 

0 0 0 0 0 0 0 

77 77 77 77 77 77 77 

77 77 77 77 77 77 77 75 75 75 75 75 75 75 

0 0 0 0 0 0 0 
69 69 69 69 69 69 69 

0 0 0 0 0 0 0 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา และเน้นเรื่อง
การอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
และสอดแทรกตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ พัฒนา
ครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล นอกจากนี้ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมได้มีการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่ 1  เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
งานแนะแนว โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน / สภา
นักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการคุณธรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.1 และ ม. 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นต้น 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
ค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต  อารมณ์
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สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ  
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรม / โครงการ  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ประเมินการอาน การ
เขียนและการสื่อสารดวย 
ขอสอบมาตรฐาน จาก
สพฐ. 
- ประเมินทักษะการอาน  
การเขียน  จากตัวชี้วัด
สาระภาษาไทย 
- ประเมินการสื่อสารวิชา
ภาษาไทย (ฟง พูด อาน 
เขียน ดู) 
 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

- ผลการทดสอบการอาน การเขียนและ
การสื่อสารดวยขอสอบมาตรฐาน จาก
สพฐ. 
- สรุปผลการประเมินทักษะการอาน  
การเขียน  จากตัวชี้วัดสาระภาษาไทย 
- ผลการประเมินการสื่อสารวิชา
ภาษาไทย (ฟง พูด อาน เขียน ดู) 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 
- แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ต้องปรับปรุง 0 3.29 0 0 0 0

พอใช้ 15 24.18 11.96 15.38 6.15 0

ดี 33.75 17.58 59.78 38.46 3.08 0

ดีมาก 51.25 54.95 28.26 46.16 90.77 100
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ประเด็นพิจารณา วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารอ้างอิง 
2. มีความ 
สามารถในการคิด
วิเคราะห์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 

- จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ และใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
พิจารณา โดยใช้เหตุผล อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลได้ ดังกราฟ 

 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM 
- ผลงานนักเรียน เช่น โครงงาน ชิ้นงาน 
รายงานต่างๆ  
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ดีเยี่ยม 68.75 74.73 90.22 66.15 73.85 77.27

ดี 31.25 25.27 9.78 33.85 26.15 22.73

ผ่าน 100 100 100 100 100 100

ไมผ่่าน 0 0 0 0 0 0
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ประเด็นพิจารณา วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารอ้างอิง 
3 มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน) 
- จัดกิจกรรม / โครงการ 
- จัดกิจกรรมชุมนุม 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้าง โครงงาน 
ชิ้นงานได้  

 

- โครงงาน ชิ้นงานผลงานของนักเรียน 
- รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการ 

4. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร  

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรม / โครงการ 
- จัดกิจกรรมชุมนุม 
- จัดกิจกรรมลดเวลา เพ่ิม
เวลารู้ 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานได้ 

 
ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

- รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการ 
- รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม 
- รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
- เกียรติบัตรนักเรียน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ต้องปรับปรุง 0 2.2 0 0 0 0

พอใช้ 15 0 3.26 7.69 0 13.64

ดี 32.5 31.87 23.91 30.77 15.38 16.67

ดีมาก 52.5 65.93 72.83 61.54 84.62 69.69
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ประเด็นพิจารณา วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารอ้างอิง 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

- รายงานผลการเรียนของครูผู้สอนในแต่
ละรายวิชาที่สอนจากโปรแกรม  Book  
Mark  และจากระบบ  SGS 
- รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O – NET) ประจ าปีการศึกษา 
2562 

6. มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมชุมนุม 
- จัดกิจกรรมลดเวลา เพ่ิม
เวลารู้ 
 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ มีเจตคติที่ดีพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
 

- สรุปผลการติดตามผลการศึกษาต่อ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
- รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการ 
- รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม 
- รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
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1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  
 

- จัดกิจกรรม / โครงการ  
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปีการศึกษา 2562 
- รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ  
 

2. มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรม / โครงการ  
 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

- รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการ 
- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ  
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ดีเยี่ยม 80 90.11 96.74 92.31 83.08 80.3

ดี 20 9.89 3.26 7.69 16.92 19.7

ผ่าน 100 100 100 100 100 100

ไมผ่่าน 0 0 0 0 0 0
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ประเด็นพิจารณา วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารอ้างอิง 
3. ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรม / โครงการ 
- จัดกิจกรรมชุมนุม 
- จัดกิจกรรมลดเวลา เพ่ิม
เวลารู้ 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
หลากหลายได้ 

 
 

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

- รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการ 
- รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม 
- รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ  

4. มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต 
สังคม  

- จัดกิจกรรม / โครงการ 
- จัดกิจกรรมชุมนุม 
- จัดกิจกรรมลดเวลา เพ่ิม
เวลารู้ 
- ส่งเสริม จัดหาผู้

ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

- รายงานการจัดกิจกรรม / โครงการ 
- รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม 
- รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ประเด็นพิจารณา วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารอ้างอิง 
ให้บริการด้านสุขภาพ
พัฒนาสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
 

  
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระสูงขึ้นตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความสามารถในการเล่นกีฬาที่
หลากหลาย และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กีฬากาบัดดี้ ประเภททีม
หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชนแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ กีฬามวยปล้ า ได้รับรางวัล ๕ เหรียญเงิน 
และ ๖ เหรียญทองแดง การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ กีฬาฟุตบอล ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 
๑๘ ปีชาย กีฬาเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ และผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน มีความตั้งใจในการท างาน เพ่ือ
ช่วยลดภาระของครอบครัว โดยผู้เรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิด
ภาคเรียน รับจ้างท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รีสอร์ท สวนผัก หรือรับจ้าง
ใช้แรงงานทั่วไป 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ทั้ง 2 รายวิชาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ สาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระหว่าง
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  พบว่า มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ลดลงอยู่ 1 รายวิชา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ทั้ง 5 รายวิชาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

ผู้เรียนควรเพิ่มทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา 
 
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลการประเมินให้สูงข้ึน 
 จัดกิจกรรม / โครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เช่น การทบทวนความรู้หลังเลิกเรียนของนักเรียน การทบทวนก่อนสอบทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งจากคณะครูภายในโรงเรียนและวิทยากรภายนอก และค่ายวิชาการ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างหลากหลายเน้นให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการคิด การแสดงออก ในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ได้ด าเนินการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการทีมบริหารโรงเรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้ที่ เกี่ยวข้องและคณะบุคลากรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ในการ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม จุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียน เพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  จัดท าเป็นแผนกล
ยุทธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563 ) แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ตามรูปแบบการบริหารงาน CAMPSON MODEL และมีการตรวจสอบ นิเทศ ก ากับติดตาม ด้วย
ระบบคุณภาพครบวงจร PDCA ดังภาพ 

 

 
 

รูปแบบการบริหารงาน CAMPSON  MODEL 
 

รูปแบบการบริหารงาน CAMPSON  MODEL  ได้แก่ 
C : Cooperation การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
A : Academic      จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
M : Morality        การเรียนรู้คู่คุณธรรม  
P : Product        การสร้างคุณภาพผู้เรียน 
S : Sufficiency    การน าหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 
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O : Opportunity  เข้าใจและให้โอกาสทางการศึกษา 
N : Nutrient       การท านุบ ารุงเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและ 

                    จิตใจรวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่  
 
2. ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
โดยผู้มีส่วนในการพัฒนา เช่น ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามรูปแบบการ
บริหารงาน CAMPSON MODEL และมีการตรวจสอบ นิเทศ ก ากับติดตาม ด้วยระบบคุณภาพครบวงจร 
PDCA มีการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดให้บุคลากรต้องได้รับการอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนาในเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับการเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ ๒๐ มีการวางแผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก 
ให้เพียงพอใช้การได้ดี ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องเรียนภาษาไทย ห้องเรียนเกษตรกรรม ห้องเรียนคหกรรม ห้องเรียนอุตสาหกรรม ห้องเรียนนาฎศิลป์ 
ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนศิลปศึกษา ห้องปฏิบัติธรรม  ห้องสภานักเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์  ห้องสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต อาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น โรงอาหาร ร้านค้าสหกรณ์ 
หอประชุม ธนาคารโรงเรียน อาคารทุกหลังยังมั่นคง แข็งแรง มีสภาพดี มีสวนหย่อมส าหรับนั่งพักผ่อน การ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา มี เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.cswk.ac.th) Facebook page 
ชื่อ “โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม” ระบบไลน์กลุ่ม ของครู ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เว็บไซต์ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน มี Data Management Center : DMC,  Data obec, B-
obec, M-obec,  SESA,  Big Data, ระบบน าเสนอข้อมูลผ่าน QR Code, การน าเสนอวีดีทัศน์ผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์ (YouTube) ดังตาราง 

 
ประเด็น
พิจารณา 

วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน 
ข้อมูล หลัก 

ฐาน เอกสารอ้างอิง 
1. มีเปา้หมาย 
วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน  
 

- ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กร (SWOT Analysis) 

มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจชัดเจน แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึ กษาแห่ ง ชาติ 

- รายงานผลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(SWOT Analysis) 
- แผนกลยุทธ์ (61-63) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 
 

http://www.cswk.ac.th/
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ประเด็น
พิจารณา 

วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน 
ข้อมูล หลัก 

ฐาน เอกสารอ้างอิง 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

2. มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ี
ชัดเจน ส่งผล
ต่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

ด าเนินงานตามรูปแบบการ
บ ริ ห า ร ง า น  CAMPSON 
MODEL และมีการตรวจสอบ 
นิ เทศ ก ากับติดตาม ด้ วย
ร ะบบ คุณ ภ า พค รบ ว ง จ ร 
PDCA 

- สถานศึกษามีและ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสม ครอบคลุมงาน
วิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาครูบุคลากร
ของโรงเรียนและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีระบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา มีระดับ
คุณภาพระดับดี  
- ร้อยละ 70 ของครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินงานต่างๆ 
- ผลการประเมินการนิเทศ
การสอน  
- แบบรายงานการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน  
 

3. ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
และ ทุก
กลุ่มเปา้หมาย  
 

จัดโครงการ / กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงสร้างหลักสูตร 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมลดเพ่ิมเวลารู้ 
- ภาพกิจกรรม 
 

4. พัฒนาครู
และบุคลากรให้
มีความ
เชี่ยวชาญทาง
อาชีพ 

ส่งเสริม สนับสนุนโดยการจัด
โครงการ / กิจกรรม ที่เน้น
การพัฒนาวิชาชีพครู 

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริมให้
เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
- ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ มีการประชุม

- รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการด้าน
พัฒนาครู บุคลากร 
- สถิติการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษา  
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ประเด็น
พิจารณา 

วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน 
ข้อมูล หลัก 

ฐาน เอกสารอ้างอิง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาการท างานร่วมกัน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 50  
ชั่วโมง 

- รายงานการเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน  
- บันทึกการประชุมกลุ่ม
สาระฯ  
- รายงานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- สรุปรายงานผลการ
วางแผนพัฒนาตนอง 
2562 

5. จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของโรงเรียน เช่น  
อาคาร ห้องเรียน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัยต่อผู้เรียน 

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม 
อาคารเรียน ห้องเรียน 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยต่อผู้เรียน 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 
- รายงานการด าเนินการ
ตามโครง 
- ภาพถ่าย 
 

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี 

- จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
ของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2562 
- รายงานการด าเนินการ
ตามโครง 
- ภาพถ่าย 
 

 

 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้รูปแบบการบริหารงาน CAMPSON 
MODEL และมีการตรวจสอบ นิเทศ ก ากับติดตาม ด้วยระบบคุณภาพครบวงจร PDCA ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่จัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 

ระบบอินเตอร์เน็ตไมเสถียรและข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษายังไม่สมบูรณ์  เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลผลงาน รางวัลและข้อมูลอ่ืน ๆ ยังไม่สมบูรณ์ ยังขาดการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดเก็บ เช่น การสร้างคิวอาร์โค้ช หรือ Cloud storage เป็นต้น 
 
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลการประเมินให้สูงข้ึน 

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรทางการศึกษา เช่น การสร้างคิวอาร์โค้ช หรือ Cloud storage เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/ 
กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้าง
ของรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนในแต่ละรายวิชา พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในทุกระดับชั้น  
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ครูกวี กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ Open House กิจกรรม A-math หรรษา หมากรุกไทย 
ต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรมเปิดประตู สู่อาเซียน นอกจากนี้ครูมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ 
และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดห้องเรียน 
ต้นไม้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ ครูจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน / โครงการ/ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล โครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนาพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ
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และจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ในการด าเนิน
ชีวิตได้  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน ครูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ระหว่างครูผู้สอนเพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู้ 
 

ประเด็น
พิจารณา 

วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน 
ข้อมูล หลัก 

ฐาน เอกสารอ้างอิง 
1. จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนิน
ชีวิต  
 

ครู ผู้ ส อนจั ดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้ วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

ผู้เรียนสามารถคิดและสร้าง
องค์ความรู้ น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้

- แผนปฏิบัติการ ปี
การศึกษา 2562 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สื่อ นวัตกรรม 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- โครงสร้างหลักสูตร 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
- ภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้ เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

มี ก า ร ใ ช้ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ อย่าง
หลากหลาย 

- แผนปฏิบัติการ ปี
การศึกษา 2562 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สื่อ นวัตกรรม 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานการจัดกิจกรรม 
- ภาพการจัดกิจกรรม 

3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ใ ห้ ค ว า ม รู้  แ น ว คิ ด  แ ล ะ
ส่งเสริมให้ครูน าการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก มาใช้
ในการด าเนินงาน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก  เด็กมีปฎิสัมพันธ์
เชิงบวก  เด็กรักที่จะเรียนรู้  
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

- บันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- บันทึก PLC 

4. ตรวจสอบและ - ให้ความรู้ ส่งเสริม วิธีการ มีกระบวนการตรวจสอบ - แผนการจัดการเรียนรู้
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ประเด็น
พิจารณา 

วิธีการพัฒนา ผลการประเมิน 
ข้อมูล หลัก 

ฐาน เอกสารอ้างอิง 
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

วัดผลประเมินผลการเรียนรู้
โ ดย เน้นการประ เมินตาม
สภาพจริง 
- ครูใช้เครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลายและต้องเหมาะสม
กับผู้เรียน 
- น าผลการประเมินผู้เรียนมา
ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

และประเมินผู้ เรียนอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ
แ ล ะ วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย 
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผู้ เ รี ย น   
สามารถน าผลมา พัฒนา
ผู้เรียนได้ 

และบันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- รายงานผลการเรียน 
(ปพ.5) ของครูผู้สอนในแต่
ละรายวิชาที่สอน จาก
โปรแกรม  Book  Mark  
และจากระบบ  SGS 
- สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- สรุปผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O – NET) 
-รายงานการท า PLC 

3.5 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียน 
รแูละใหขอมูล 
ปอนกลับเพ่ือ
ปรับปรุง 
และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 
 

น าข้อมูลกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) มาใช้ระหว่าง
ครูผู้สอนเพื่อปรับปรุงรูปแบบ 
/ วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชีพ  เ พ่ือ พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- กิจกรรม PLC 
(Professional Learning  
Community ) 
2.โครงการนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- ค าสั่งนิเทศการเรียน 
การสอนของโรงเรียน 
- รายงานการท า PLC 

 
3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมันในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติ มี
การใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
4. จุดควรพัฒนา  

- พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
 - พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลการประเมินให้สูงข้ึน 
 - ครูควรพัฒนาสื่อ และน าสื่อของผู้ครูผู้สอนที่ใช้สอนในชั่วโมง มาจัดท าเป็น Google drive เพ่ือให้
ทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน โดยน า QR Code มาติดไว้ในห้องสมุดเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมาสแกนเพ่ือทบทวน
ความรู้ที่เรียนมาได ้
 - ครูควรน าผลคะแนนตามผลสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาพิจารณาค่าสถิติ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มัธยฐาน และฐานนิยมมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าค่าสถิติไปร่วมตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
 - ครูควรพัฒนาการวัดและประเมินผล ของ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก โดยเน้นการใช้
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ให้เหมือนกันทั้งโรงเรียน เพ่ือน าผลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 
 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 2562 ส่งผลให้การประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 สรุปในภาพรวมได้ระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้
เพราะ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 ทั้งนีส้ถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
ค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคตทิี่ดีต่องานอาชีพ มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตส านึกไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ดังผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในมาตรฐาน ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นโดยใช้รูปแบบการบริหารงาน CAMPSON MODEL และมีการตรวจสอบ นิเทศ ก ากับติดตาม 
ด้วยระบบคุณภาพครบวงจร PDCA ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ด าเนินงานตามแผนและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวอชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนต่อการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ ครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและบริบทของ
สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
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หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิตได้  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีกระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ระหว่างครูผู้สอนเพื่อปรับปรุงรูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการและให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้จนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดย
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
1. สรุปผลการประเมิน 
 จากการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ทั้ง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการประเมินแสดงดังตาราง 
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา 

ระดับการประเมิน 

หมายเหตุ 
5 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม

pv
fg

pu
jp

, 
 

4 
ดีเ

ลิศ
 

3 
ดี 

2 
ปา

นก
ลา

ง 

1 
ก า

ลัง
พัฒ

นา
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1.1.1 มีความสามารถในการอา่น การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ  

 
  

   

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความ คิดเห็น และแก้ปัญหา  

 

  
   

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม        
1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
 

  
   

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

 
  

   

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  

 
  

   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1.2.1 มีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  

 
  

   

1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย        
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1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่ง
และหลากหลาย   

 
 

    

1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม        
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 
 

    

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

 
 

    

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ทุกกลุ่มเปา้หมาย  

 

 

    

2.4 พัฒนาครูและบุคล ากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 
 

    

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

 
 

    

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  

 

 

    

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต  

 

  
   

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
  

   

3.3 มีก ารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก        
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

 
    

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล       
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ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  

 
จากตารางสรุปดังนี้  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

เลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

 
2. จุดเด่น และจุดควรพัฒนา 

จากการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 พบจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน ได้ดังนี ้

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

* คุณภาพผู้เรียน 
           ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระสูงขึ้นตามที่สถานศึกษาก าหนด ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  3 สู ง ก ว่ า
ระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ คณิตศาสตร์  และกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ผู้ เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความสามารถในการเล่น
กีฬาที่หลากหลาย และได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขันในกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กีฬากาบัดดี้ 
ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเยาวชน

* คุณภาพผู้เรียน 
             ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้ง 2 รายวิชาต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ ยระดับประเทศ ซ่ึงได้แก่  สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเมื่อ
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2561 และปี
การศึกษา 2562  พบว่า มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ลดลงอยู่ 1 
รายวิชา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้ง 5 รายวิชาต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ กีฬามวยปล้ า ได้รับรางวัล 
๕ เหรียญเงิน และ ๖ เหรียญทองแดง การแข่งขันชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ กีฬาฟุตบอล 
ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ และ
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ด น ต รี  แ ล ะ กี ฬ า  มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน มีความตั้งใจในการท างาน เพ่ือช่วยลดภาระ
ของครอบครัว โดยผู้เรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างหลัง
เลิกเรียน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน 
รับจ้างท างานในสถานประกอบการต่าง  ๆ เช่น 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รีสอร์ท สวนผัก หรือรับจ้างใช้
แรงงานทั่วไป 

 
*ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
           สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ
อย่ า ง เ ป็ น ร ะบ บ  ใ ช้ รู ป แบ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 
CAMPSON MODEL และมีการตรวจสอบ นิเทศ 
ก ากับติดตาม ด้วยระบบคุณภาพครบวงจร PDCA ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายที่จัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา 
 

ผู้ เ รี ยนควร เ พ่ิมทั กษะกระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา
และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรทางการศึกษา เช่น การสร้าง
คิวอาร์โค้ช หรือ Cloud storage เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
* ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ครูมีความตั้งใจ มุ่งมันในการพัฒนาการเรียน
การสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปฏิบัติ 
มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริม
ให้นักเรียนสืบค้นหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
            

* ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้หลากหลาย 
 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

       
3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับผลการประเมินให้สูงข้ึน 

เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  นโยบายรัฐบาล  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนควรพัฒนา ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรม / โครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) เช่น การทบทวนความรู้หลังเลิกเรียนของนักเรียน การทบทวนก่อนสอบทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งจากคณะครูภายในโรงเรียนและวิทยากรภายนอก และค่ายวิชาการ 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างหลากหลายเน้นให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด การแสดงออก ในทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตแก่บุคลากรทางการศึกษา เช่น การสร้างคิวอาร์โค้ช หรือ Cloud storage เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

4. ครูควรพัฒนาสื่อ และน าสื่อของผู้ครูผู้สอนที่ใช้สอนในชั่วโมง มาจัดท าเป็น Google drive เพ่ือให้
ทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน โดยน า QR Code มาติดไว้ในห้องสมุดเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมาสแกนเพ่ือทบทวน
ความรู้ที่เรียนมาได ้
 5. ครูควรน าผลคะแนนตามผลสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาพิจารณาค่าสถิติ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มัธยฐาน และฐานนิยมมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าค่าสถิติไปร่วมตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
 6. ครูควรพัฒนาการวัดและประเมินผล ของ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก โดยเน้นการ
ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ให้เหมือนกันทั้งโรงเรียน เพ่ือน าผลมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
โรงเรียนต้องการได้รับความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
1. งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
2. งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 3. บุคลากรต่างชาติช่วยสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีนเพ่ือน าพาสู่อาเซียนและโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 4. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ 
PISA 
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ภาคผนวก 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศกึษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน   

และระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ 
 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕61  นโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ลงวันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  2  มีนาคม  
พ.ศ.  2560 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๙  (๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา 
ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  ๔๘  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง   และเปิดเผยต่อสาธารณชน   
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  5  มาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม  ครั้งที่  ๕/2๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่  10  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕61  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   เพ่ือเป็นหลัก 
ในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กันยายน   ๒๕๖๑



ทั้งนี้  ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กันยายน   ๒๕๖๑



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั  

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวนัที่   6   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศกึษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศกึษาขัน้พื้นฐาน   

และระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ 
 
 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕61  นโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ลงวันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  2  มีนาคม  
พ.ศ.  2560 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่   ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๙  (๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษา 
ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง  คือ  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา  ๓๑  ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา  ๔๘  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง   และเปิดเผยต่อสาธารณชน   
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  5  มาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม  ครั้งที่  ๕/2๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่  10  พฤษภาคม  
พ.ศ.  ๒๕61  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   เพ่ือเป็นหลัก 
ในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแล  และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กันยายน   ๒๕๖๑



ทั้งนี้  ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กันยายน   ๒๕๖๑



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั  

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานศนูย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวนัที่   6   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



ส ำเนำ 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง  แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงาน
ภายนอกที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไก
ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเพ่ือการพัฒนา 
ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ระดับสถานศึกษา 
  ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
  ๒. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และให้สถานศึกษา
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้ สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  โดยให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน 
      ๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      ๒.๓ ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      ๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และวิธีการที่เหมาะสม 
      ๒.๕  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 



- ๒ - 
 

      ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)    
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
เป็นประจ าทุกป ี
      ๒.๗  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้
ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. รวบรวม และสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-
Assessment Report : SAR) พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น และ
จัดส่งไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. ให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

5. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. ศึกษา วิ เคราะห์  สรุปผลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-
Assessment Report: SAR) และรวบรวมประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมได้จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 



- ๓ - 
 

3. ติดตามผลการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4. ประสานความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ในการจัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

5. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 ประกาศ ณ วันที่   ๑๖   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         
 
 
 
                (นายบุญรักษ์  ยอดเพชร) 
              เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  



 
ประกาศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------ 
     จากการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิบัติการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมจึง
ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
      ลงชื่อ 
       (นายจุลินทร์ น้ าค้าง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 
       
      ลงชื่อ 
       (นายบุญท า  สอนบุญมา) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



การก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------------------ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม       ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ      ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด     ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย        ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย            ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม        ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม         ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
อย่างมีคุณภาพ  



๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ      ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
และการจัดการเรียนรู้  
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก       ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
มาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๔ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ    ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



 
ค าสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 

ที ่  ๕๔ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

…………………………………….  
                  

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๙(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัด
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นายจุลินทร์ น้ าค้าง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญท า สอนบุญมา   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ที่ปรึกษา  
๓. นางสาวนัคมน สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๔๐   ที่ปรึกษา 
๔. นายสมหมาย อินทะโชติ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๕. นายไพโรจน์  ปัทมาวดี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๖. นางสุภาพร  ปัทมาวดี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 



๗.  นางพชรมน ทักคุ้ม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๘.  นายก้องเกียรติ  ค ามา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๙. นายชวดล  ต้นแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชรี  อ่อนตา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวอริศรา  จรากร งานประกันคุณภาพ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ก าหนด  นโยบาย  มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ตามแนวทางในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓)  และสอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน  สร้างเครื่องมือ
ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อต้นสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดเตรียมร่องรอยเอกสารและประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐาน   
ประกอบด้วย 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
ค านวณ   

๑. นางพชรมน       ทักคุ้ม    ประธานกรรมการ  
๒. นายก้องเกียรติ ค ามา           กรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงพัฒนา ขุนอินทร์            กรรมการ 
๔. นางสาวธนาภรณ ์ โรจนโรวรรณ   กรรมการ 
๕. นางสาวภวรัญชน ์ รุจิวีรานันท์กุล   กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๑. นางธนัชพร  อินต๊ะ    ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง          กรรมการ 
๓. นางสาวจตุรพร เหลืองทอง            กรรมการ 
๔. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร   กรรมการและเลขานุการ 



ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๑. นางสาวลภสัรดา รอดวงค์    ประธานกรรมการ  
๒. นางจ ารัส    ทองสน            กรรมการ 
๓. นางสาวจตุรพร เหลืองทอง            กรรมการ 
๔. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร    กรรมการและเลขานุการ 

 
ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑. นายชวดล  ต้นแก้ว    ประธานกรรมการ  
๒. นายสายัณห์  อ่อนตา           กรรมการ 
๓. นายยศชนินทร์ คุ้มทรง             กรรมการ 

 ๔. นายวรวุฒ ิ  ค้ าจุน    กรรมการ 
๕. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง    กรรมการและเลขานุการ 

 
 ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑. นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวนฤมล  เมืองภา           กรรมการ 
๓. นางสาวจตุรพร เหลืองทอง            กรรมการ 
๔. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร   กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑. ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจมาศ  บรรเจิดพัฒนกุล  ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวรจนา  จงธรรม์           กรรมการ 
๓. นายสายัณห์  อ่อนตา             กรรมการ 

 ๔. นางสาวลภสัรดา รอดวงค์    กรรมการ 
 ๕. นายสงกรานต์  ฟักค า    กรรมการ 

๖. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร    กรรมการและเลขานุการ 
 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๑. นายไพฑูรย์      เรืองนาม   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวรจนา  จงธรรม์           กรรมการ 
๓. นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง            กรรมการ 
๔. นางสาวนฤมล  เมืองภา    กรรมการและเลขานุการ 



ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๒.๒ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑. นางสาวรจนา  จงธรรม์    ประธานกรรมการ  
๒. นางดอกฟ้า  พิลาเกิด           กรรมการ 
๓. นางชลิดา  กรชนกธนรงค์            กรรมการ 
๔. นายไพฑูรย์     เรืองนาม   กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑. นางสาวพิกุล  ชูรัตน์    ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร   กรรมการ 
๓. นางจ ารัส    ทองสน              กรรมการ 
๔. นางศิรินทิพย์  แสนค า    กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่ ๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
๑. นายสมหมาย   อินทะโชติ   ประธานกรรมการ  
๒. นางดอกฟ้า  พิลาเกิด           กรรมการ 
๓. นายทินกร  ทองสกุลการ            กรรมการ 

 ๔. นางชลิดา  กรชนกธนรงค์   กรรมการ 
๕. นายค าไพร  พละศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ 
 ประเด็นพิจารณา ที่  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. นางสาวอริศรา   จรากร    ประธานกรรมการ  
๒. นายชวดล  ต้นแก้ว           กรรมการ 
๓. นางพัชรี  อ่อนตา    กรรมการและเลขานุการ 

 
 ประเด็นพิจารณา ที่  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑. นางพัชรี    อ่อนตา    ประธานกรรมการ  
๒. นายสมหมาย   อินทะโชติ          กรรมการ 
๓. นายชวดล    ต้นแก้ว             กรรมการ 

 ๔. นายก้องเกียรติ   ค ามา    กรรมการ 
 ๕. นางพชรมน  ทักคุ้ม    กรรมการ 

๖. นางสุภาพร    ปัทมาวดี   กรรมการและเลขานุการ 
 



ประเด็นพิจารณา ที่  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. นางสุภาพร       ปัทมาวดี   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวนฤพัฒน์  ข าในเมือง          กรรมการ 
๓. นางสาวนฤมล     เมืองภา              กรรมการ 

 ๔. นางสาวกาญจนา  เลี้ยงประยูร   กรรมการ 
๕. นางสาวจตุรพร เหลืองทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑. นางพัชรี  อ่อนตา    ประธานกรรมการ  
๒. นางสุมาลี  อ่อนตา           กรรมการ 
๓. นางสาวธนาภรณ ์ โรจนโรวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
๑. นายสายัณห์  อ่อนตา    ประธานกรรมการ  
๒. นางพชรมน  ทักคุ้ม           กรรมการ 
๓. นายไพโรจน์  ปัทมาวดี            กรรมการ 

 ๔. นายทินกร  ทองสกุลการ   กรรมการ 
๕. นายเฉลิมชัย    อ่อนตา    กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู ้
๑. นายชัยวัฒน ์  หนูด้วง    ประธานกรรมการ  
๒. นายสายัณห์  อ่อนตา           กรรมการ 
๓. นายยศชนินทร์ คุ้มทรง             กรรมการ 

 ๔. นายวรวุฒ ิ  ค้ าจุน    กรรมการ 
๕. นายชวดล  ต้นแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ประเด็นพิจารณา ที่  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

๑. นางสุภาพร  ปัทมาวดี   ประธานกรรมการ  
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง  พัฒนา  ขุนอินทร์          กรรมการ 



๓. นางสุมาลี  อ่อนตา             กรรมการ 
 ๔. นางชลิดา  กรชนกธนรงค์   กรรมการ 
 ๕. นายเฉลิมชัย    อ่อนตา    กรรมการ 

๖. นายสมหมาย   อินทะโชติ   กรรมการ 
 ๗. นายไพโรจน์  ปัทมาวดี   กรรมการ 

๘. นายสายัณห์  อ่อนตา    กรรมการ 
 ๙. นางนภัสวรรณ อินทะโชติ   กรรมการ 

๑๐. นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ประเด็นพิจารณา ที่  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

๑. นางสาวธนาภรณ ์ โรจนโรวรรณ   ประธานกรรมการ  
๒. นายชวดล  ต้นแก้ว           กรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน ์  หนูด้วง             กรรมการ 

 ๔. นางธนัชพร  อินต๊ะ    กรรมการ 
 ๕. นางพัชรี  อ่อนตา    กรรมการ 

๖. นางสาวภวรัญชน ์ รุจิวีรานันท์กุล   กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๑. นางจ ารัส    ทองสน     ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวพิกุล  ชูรัตน์           กรรมการ 
๓. นางสุภาพร  ปัทมาวดี           กรรมการ 

 ๔. นายสุวพิชย ์  พรหมบุญตา   กรรมการ 
๕. ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจมาศ  บรรเจิดพัฒนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 
ประเด็นพิจารณา ที่  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
๑. นางสาวนฤมล  เมืองภา    ประธานกรรมการ  
๒. นายธีรวชิญ์  เข็มมี           กรรมการ 
๓. นางสาวกาญจนา เลี้ยงประยูร           กรรมการ 

 ๔. นางสาวจตุรพร    เหลืองทอง     กรรมการ 
๕. นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



ประเด็นพิจารณา ที่  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑. นางสุมาลี  อ่อนตา    ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวพิกุล  ชูรัตน์           กรรมการ 
๓. ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจมาศ  บรรเจิดพัฒนกุล  กรรมการ 

 ๔. ครูที่ปรึกษาทุกคน       กรรมการ 
๕. นางจ ารัส    ทองสน     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ประเมินผลในแต่ละประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน รวบรวมเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร

ต่างๆ ตามประเด็นพิจารณาในละมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
๓. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นางสาวอริศรา       จรากร    ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวรจนา     จงธรรม์      กรรมการ 
๓. นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง   กรรมการ 
๔. นางสาวธนาภรณ ์ โรจนโรวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
๕  นางพัชรี    อ่อนตา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่รวบรวมผลการประเมินตามมาตรฐาน จัดท ารูปเล่มเขียนรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อต้นสังกัดและสาธารณะชน 
 

ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้งานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

     สั่ง  ณ  วันที่  ๓   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                                                                        (นายจุลินทร์ น้ าค้าง) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 



ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่๑ จ านว
น นร.
ที่ได้
ระดับ 
๓ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 81 - 7 3 10 9 19 15 18 52 64.20 
คณิตศาสตร์ 81 - 13 13 11 5 16 10 13 39 48.15 
วิทยาศาสตร์ 81 - 2 3 17 14 21 14 10 45 55.56 
สังคมศึกษา ฯ 81 - 1 6 10 10 14 11 29 54 66.67 
สุข/พลศึกษา 81 - 3 5 12 11 23 20 7 50 61.73 
ศิลปะ 81 - 7 4 8 12 13 8 29 50 61.73 
การงานอาชีพฯ 81 - - - 1 12 17 18 33 68 83.95 
ภาษาต่างประเทศ 81 - - 3 14 27 20 11 6 37 45.68 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ต่อ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 80 - 5 2 5 4 23 17 24 64 80.00 
คณิตศาสตร์ 80 6 8 7 4 10 11 14 20 45 56.25 
วิทยาศาสตร์ 80 - 1 12 17 12 21 8 9 38 47.5 
สังคมศึกษา ฯ 80 - - 6 4 5 5 9 49 63 78.75 
สุข/พลศึกษา 80 - 7 4 4 8 20 11 26 57 71.25 
ศิลปะ 80 18 16 8 18 6 12 2 - 14 17.5 
การงานอาชีพฯ 80 - - - 12 10 16 13 29 58 72.5 
ภาษาต่างประเทศ 80 - 6 19 10 16 6 9 12 27 33.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 93 - 5 1 4 6 7 19 51 77 82.80 
คณิตศาสตร์ 93 - 3 14 21 9 26 9 11 46 49.46 
วิทยาศาสตร์ 93 - 17 10 11 8 8 7 32 47 50.54 
สังคมศึกษา ฯ 93 - 14 - 15 11 23 13 17 53 56.99 
สุข/พลศึกษา 93 - 1 - 13 5 38 14 22 74 79.57 
ศิลปะ 93 - 6 3 6 12 13 13 40 66 70.97 
การงานอาชีพฯ 93 1 2 - 3 8 16 17 46 79 84.95 
ภาษาต่างประเทศ 93 1 - 3 13 15 18 19 24 61 65.59 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ต่อ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรยีนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 91 3 5 6 11 7 9 4 46 59 64.84 
คณิตศาสตร์ 91 4 4 6 17 14 15 6 25 46 50.55 
วิทยาศาสตร์ 91 - 7 8 9 16 7 11 33 51 56.04 
สังคมศึกษา ฯ 91 - 1 2 2 8 13 19 46 78 85.71 
สุข/พลศึกษา 91 1 - - 3 4 33 17 33 83 91.21 
ศิลปะ 91 2 3 1 13 14 12 15 31 58 63.74 
การงานอาชีพฯ 91 2 - - - 9 20 20 40 80 87.91 
ภาษาต่างประเทศ 91 - 2 1 8 18 14 15 33 62 68.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 92 - - - - 27 23 20 22 65 70.65 
คณิตศาสตร์ 92 - - 1 5 27 41 6 12 59 64.13 
วิทยาศาสตร์ 92 - - 1 1 3 25 30 32 87 94.57 
สังคมศึกษา ฯ 92 - 11 2 5 21 26 15 12 53 57.61 
สุข/พลศึกษา 92 - - - 11 18 29 18 16 63 68.48 
ศิลปะ 92 - - 12 15 12 15 14 12 41 44.57 
การงานอาชีพฯ 92 - 1 - 8 9 43 20 11 74 80.43 
ภาษาต่างประเทศ 92 - - - 4 33 22 9 24 55 59.78 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ต่อ) 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรยีนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 92 - - - 11 13 42 16 10 68 73.91 
คณิตศาสตร์ 92 - 2 13 14 14 13 16 20 49 53.26 
วิทยาศาสตร์ 92 - 1 6 3 8 26 23 25 74 80.43 
สังคมศึกษา ฯ 92 - 2 2 8 8 13 21 38 72 78.26 
สุข/พลศึกษา 92 - - - 6 7 14 19 46 79 85.87 
ศิลปะ 92 - - 1 1 4 16 23 47 86 93.48 
การงานอาชีพฯ 92 - 1 1 1 3 19 22 45 86 93.48 
ภาษาต่างประเทศ 92 - 8 2 29 16 13 7 17 37 40.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 72 - 5 6 11 29 10 7 4 21 29.17 
คณิตศาสตร์ 72 2 1 3 4 5 9 11 37 57 79.17 
วิทยาศาสตร์ 72 4 13 29 7 11 8 - - 8 11.11 
สังคมศึกษา ฯ 72 - - 1 7 9 15 16 14 45 62.5 
สุข/พลศึกษา 72 - 3 - 11 8 26 2 22 50 69.44 
ศิลปะ 72 4 6 8 8 10 9 5 22 36 50.00 
การงานอาชีพฯ 72 - - 1 3 8 13 28 19 60 83.33 
ภาษาต่างประเทศ 72 - 6 8 12 10 7 10 19 36 50.00 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ต่อ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรยีนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 65 - 1 1 8 11 14 7 23 44 67.69 
คณิตศาสตร์ 65 21 15 6 10 7 4 2 - 6 9.231 
วิทยาศาสตร์ 65 - 1 18 6 7 15 12 6 33 50.77 
สังคมศึกษา ฯ 65 - 3 7 16 9 5 11 14 30 46.15 
สุข/พลศึกษา 65 - - 1 

(มส) 
2 9 12 25 16 

53 81.54 
ศิลปะ 65 - 6 7 16 13 15 4 4 23 35.38 
การงานอาชีพฯ 65 - - - 5 9 11 12 28 51 78.46 
ภาษาต่างประเทศ 65 - 2 6 10 12 11 10 14 35 53.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 68 - - - - 4 13 17 35 65 95.59 
คณิตศาสตร์ 68 - 15 17 14 7 5 5 5 15 22.06 
วิทยาศาสตร์ 68 1 4 9 9 21 11 3 11 25 36.76 
สังคมศึกษา ฯ 68 - 1 3 12 16 13 15 8 36 52.94 
สุข/พลศึกษา 68 - - - 7 4 10 13 34 57 83.82 
ศิลปะ 68 - - - 4 8 14 18 22 54 79.41 
การงานอาชีพฯ 68 - 2 3 2 3 7 14 37 58 85.29 
ภาษาต่างประเทศ 68 - - - 20 6 17 12 13 42 61.76 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ต่อ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรยีนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 65 - - 3 1 2 - - 59 59 90.77 
คณิตศาสตร์ 65 4 9 8 9 8 5 8 14 27 41.54 
วิทยาศาสตร์ 65 1 11 9 13 5 10 8 8 26 40 
สังคมศึกษา ฯ 65 - - 5 13 11 14 9 13 36 55.38 
สุข/พลศึกษา 65 - - - 1 - 13 12 39 64 98.46 
ศิลปะ 65 5 9 5 4 4 5 8 25 38 58.46 
การงานอาชีพฯ 65 - - - - 3 7 15 40 62 95.38 
ภาษาต่างประเทศ 65 - 8 1 7 13 19 11 6 36 55.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 66 - 1 3 2 1 9 7 43 59 89.39 
คณิตศาสตร์ 66 - 6 2 12 16 16 5 9 30 45.45 
วิทยาศาสตร์ 66 - 4 8 5 16 22 7 4 33 50.00 
สังคมศึกษา ฯ 66 - - 1 7 11 7 13 27 47 71.21 
สุข/พลศึกษา 66 - - - 6 12 11 9 28 48 72.73 
ศิลปะ 66 - 7 4 11 14 12 9 9 30 45.45 
การงานอาชีพฯ 66 - 4 1 2 3 2 9 45 56 84.85 
ภาษาต่างประเทศ 66 - - 3 2 8 34 9 10 53 80.3 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ต่อ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรยีนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 

๓ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 66 - - - - - - - 66 66 100 
คณิตศาสตร์ 66 - 14 8 18 15 4 3 4 11 16.67 
วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - 
สังคมศึกษา ฯ 66 - - 7 9 12 9 11 18 38 57.58 
สุข/พลศึกษา 66 - - - 4 3 5 14 40 59 89.39 
ศิลปะ 66 - 8 - - 5 21 13 19 53 80.3 
การงานอาชีพฯ 66 - 2 4 3 4 7 15 31 53 80.3 
ภาษาต่างประเทศ 66 - - 7 22 15 16 4 2 22 33.33 

 
หมายเหตุ   น าเสนอโดยแยกรายชั้นให้ครบทุกชั้นเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา                                                 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ชั้น วิทย์ คณิต อังกฤษ ศิลปะ ไทย สังคม สุข การงาน 

ม.1 69 66 69 71 70 74 69 75 

ม.2 67 66 70 72 75 64 71 76 

ม.3 76 70 72 66 72 67 70 70 

ม.4 54 72 70 61 62 69 70 68 

ม.5 63 59 68 71 74 66 72 73 

ม.6 66 67 71 67 79 73 74 75 
เฉลี่ยรวม 65.83 66.67 70.00 68.00 72.00 68.83 71.00 72.83 

 
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษา วิทย์ คณิต อังกฤษ ศิลปะ ไทย สังคม สุข การงาน 
พ.ศ.2562 65.83 66.67 70 68 72 68.83 71 72.83 

พ.ศ.2561 69.83 67.5 71.67 68.83 75.17 72.83 73.33 75.33 

พ.ศ.2560 63.17 58.5 63.33 64.83 64.17 61.83 67.33 67.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๒. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่  1 
 
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู ้
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 81 81 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 81 76 5 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 81 68 13 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 81 55 26 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 81 81 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 81 57 24 - - 
ตัวชี้วัดที่  7 81 81 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 81 74 7 - - 

สรุปผลการประเมิน 81 74 7 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 93 93 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 93 78 15 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 93 85 8 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 93 70 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 93 93 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 93 79 14 - - 
ตัวชี้วัดที่  7 93 93 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 93 86 7 - - 

สรุปผลการประเมิน 93 80 13 - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 92 90 2 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 92 77 15 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 92 69 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 92 70 22  - 
ตัวชี้วัดที่  7 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 92 91 1 - - 

สรุปผลการประเมิน 92 90 2 - - 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 72 72 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 72 66 6 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 72 50 22 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 72 43 29 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 72 72 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 72 40 32   
ตัวชี้วัดที่  7 72 72 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 72 67 5   

สรุปผลการประเมิน 72 66 6 - - 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 68 68 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 68 63 5 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 68 48 20 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 68 42 26 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 68 68 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 68 45 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  7 68 68 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 68 64 4 - - 

สรุปผลการประเมิน 68 62 6 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 66 66 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 66 66 - - - 
ตัวชี้วัดที่  3 66 55 11 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 66 49 17 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 66 66 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 66 50 16   
ตัวชี้วัดที่  7 66 66 -   
ตัวชี้วัดที่  8 66 66 -   

สรุปผลการประเมิน 66 65 1 - - 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่  ๒ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 81 81 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 81 76 5 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 81 68 13 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 81 55 26 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 81 81 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 81 57 24 - - 
ตัวชี้วัดที่  7 81 81 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 81 74 7 - - 

สรุปผลการประเมิน 81 74 7 - - 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 93 93 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 93 78 15 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 93 85 8 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 93 70 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 93 93 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 93 79 14 - - 
ตัวชี้วัดที่  7 93 93 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 93 86 7 - - 

สรุปผลการประเมิน 93 80 13 - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 92 90 2 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 92 77 15 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 92 69 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 92 70 22  - 
ตัวชี้วัดที่  7 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 92 91 1 - - 

สรุปผลการประเมิน 92 90 2 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 72 72 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 72 66 6 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 72 50 22 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 72 43 29 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 72 72 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 72 40 32   
ตัวชี้วัดที่  7 72 72 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 72 67 5   

สรุปผลการประเมิน 72 66 6 - - 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 68 68 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 68 63 5 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 68 48 20 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 68 42 26 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 68 68 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 68 45 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  7 68 68 - - - 
ตัวชี้วัดที่  8 68 64 4 - - 

สรุปผลการประเมิน 68 62 6 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 66 66 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 66 66 - - - 
ตัวชี้วัดที่  3 66 55 11 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 66 49 17 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 66 66 - - - 
ตัวชี้วัดที่  6 66 50 16   
ตัวชี้วัดที่  7 66 66 -   
ตัวชี้วัดที่  8 66 66 -   

สรุปผลการประเมิน 66 65 1 - - 
 
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่ ๑ 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที๑่ 81 74 7 - - 
มัธยมศึกษาปีที๒่ 93 80 13 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 92 90 2 - - 
มัธยมศึกษาปีที๔่ 72 66 6 - - 
มัธยมศึกษาปีที๕่ 68 62 6 - - 
มัธยมศึกษาปีที๖่ 66 65 1 - - 

รวม 472 437 35 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 92.58 7.42 - - 

 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที๑่ 80 64 16 - - 
มัธยมศึกษาปีที๒่ 91 82 9 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 92 89 3 - - 
มัธยมศึกษาปีที๔่ 65 60 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที๕่ 65 54 11 - - 
มัธยมศึกษาปีที๖่ 66 53 13 - - 

รวม 459 404 57 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 87.58 12.42 - - 



๓. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ภาคเรียนที ่ 1 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                   1.  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
สร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
                   2. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
                   3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและ ความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
                   4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
                   5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าวโดยการ
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด  
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 81 81 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 81 65 16 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 81 64 17 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 81 55 26 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 81 45 36 - - 

สรุปผลการประเมิน 81 63 18 - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 93 93 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 93 79 14 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 93 71 22 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 93 68 25 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 93 55 38 - - 

สรุปผลการประเมิน 93 71 22 - - 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  3 92 83 9 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 92 81 11 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 92 70 22 - - 

สรุปผลการประเมิน 92 83 9 - - 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่  1 
ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                   1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน 
                   2. สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
                   3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ
ในแง่มุมต่าง ๆ 
                   4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
                   5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ
สมเหตุสมผล 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 72 72 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 72 52 20 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 72 50 22 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 72 39 33 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 72 36 36 - - 

สรุปผลการประเมิน 72 50 22 - - 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 68 68 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 68 57 11 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 68 51 17 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 68 44 24 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 68 40 28 - - 

สรุปผลการประเมิน 68 51 17 - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 66 66 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 66 59 7 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 66 57 9 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 66 46 20 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 66 40 26 - - 

สรุปผลการประเมิน 66 57 9 - - 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   ภาคเรียนที่  2 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                   1.  สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
สร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
                   2. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
                   3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและ ความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
                   4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
                   5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าวโดยการ
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด  
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 80 80 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 80 61 19 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 80 55 25 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 80 55 25 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 80 43 37 - - 

สรุปผลการประเมิน 80 55 25 - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 91 91 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 91 77 14 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 91 68 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 91 68 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 91 52 39 - - 

สรุปผลการประเมิน 91 68 23 - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 92 92 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 92 92  - - 
ตัวชี้วัดที่  3 92 83 9 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 92 83 9 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 92 72 20 - - 

สรุปผลการประเมิน 92 83 9 - - 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่  2 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
                   1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน 
                   2. สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
                   3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ
ในแง่มุมต่าง ๆ 
                   4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
                   5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและ
สมเหตุสมผล 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 65 65 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 65 43 22 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 65 43 22 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 65 37 28 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 65 32 33 - - 

สรุปผลการประเมิน 65 43 22 - - 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 65 65 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 65 52 13 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 65 48 17 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 65 39 26 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 65 35 30 - - 

สรุปผลการประเมิน 65 48 17 - - 
 



 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 

ตัวช้ีวัด 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ 
 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ตัวชี้วัดที่  1 66 66 - - - 
ตัวชี้วัดที่  2 66 55 11 - - 
ตัวชี้วัดที่  3 66 51 15 - - 
ตัวชี้วัดที่  4 66 43 23 - - 
ตัวชี้วัดที่  5 66 37 29 - - 

สรุปผลการประเมิน 66 51 15 - - 

สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ภาคเรียนที่  1 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที๑่ 81 63 18 - - 
มัธยมศึกษาปีที๒่ 93 71 22 - - 
มัธยมศึกษาปีที๓่ 92 83 9 - - 
มัธยมศึกษาปีที๔่ 72 50 22 - - 
มัธยมศึกษาปีที๕่ 68 51 17 - - 
มัธยมศึกษาปีที๖่ 66 57 9 - - 

รวม 472 375 97 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 79.45 20.55 - - 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ภาคเรียนที่  2 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที๑่ 80 55 25 - - 
มัธยมศึกษาปีที๒่ 91 68 23 - - 
มัธยมศึกษาปีที๓่ 92 83 9 - - 
มัธยมศึกษาปีที๔่ 65 43 22 - - 
มัธยมศึกษาปีที๕่ 65 48 17 - - 
มัธยมศึกษาปีที๖่ 66 51 15 - - 

รวม 459 348 111 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 75.82 24.18 - - 



 
๔. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที๑่ 81 81 - 
มัธยมศึกษาปีที๒่ 93 93 - 
มัธยมศึกษาปีที๓่ 92 92 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 72 72 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 68 68 - 
มัธยมศึกษาปีที๖่ 66 66 - 

รวม 472 472 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 - 

  

   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที๑่ 80 80 - 
มัธยมศึกษาปีที๒่ 91 91 - 
มัธยมศึกษาปีที๓่ 92 92 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 65 65 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 65 65 - 
มัธยมศึกษาปีที๖่ 66 66 - 

รวม 459 459 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 - 

 



หนนา 1/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : ภาษาไทย (91)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  91 50.0055.00 13.05 89.00 25.00 54.00

ขนาดโรงเรรยน  196,950 54.0051.36 14.28 97.00 0.00 52.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  7,022 55.0052.05 14.23 93.00 14.00 52.00

จตงหวตด  8,982 53.0052.62 14.63 97.00 14.00 53.00

สตงกตด  486,937 56.0055.91 15.15 99.00 4.00 56.00

ภาค  144,505 58.0055.06 15.19 99.00 8.00 56.00

ประเทศ  665,638 56.0055.14 15.33 99.00 0.00 56.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

44.69 18.01 18.44 18.57 19.1945.7544.91 49.27การออาน  100.00 48.90 19.17 48.65 19.2545.09 18.33

49.45 21.12 21.65 22.19 23.3046.0944.31 49.83การเขรยน  100.00 48.47 23.02 48.92 23.2245.45 21.77

71.43 20.15 22.68 22.54 22.1566.7765.49 70.60การฟตง การดด และการพดด  100.00 69.68 22.61 69.68 22.5366.27 22.30

46.70 11.88 12.35 12.89 13.4946.1845.25 48.30หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 47.39 13.40 47.80 13.6245.69 12.35

78.02 22.84 26.81 26.77 25.5269.4967.45 73.77วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 72.85 26.15 72.48 26.1268.90 26.76

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) การออาน

2.) หลตกการใชนภาษาไทย

วตนทรท 01/04/2020 11:51:05



หนนา 2/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : ภาษาอหงกฤษ (93)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  91 34.0032.13 7.82 58.00 16.00 32.00

ขนาดโรงเรรยน  196,819 28.0029.30 9.35 98.00 0.00 28.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  7,021 28.0029.70 9.30 90.00 4.00 28.00

จตงหวตด  8,979 28.0030.50 10.37 92.00 4.00 28.00

สตงกตด  486,681 28.0032.98 13.17 100.00 0.00 30.00

ภาค  144,445 28.0033.32 13.39 100.00 0.00 30.00

ประเทศ  665,310 28.0033.25 13.69 100.00 0.00 30.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

31.97 8.69 9.90 11.01 13.8330.9429.64 33.48ภาษาเพนทอการสนทอสาร  100.00 33.83 14.09 33.75 14.3530.12 9.90

33.33 17.47 18.14 18.13 19.2727.2826.84 29.32ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 29.58 19.23 29.55 19.5026.62 17.82

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ภาษาเพนทอการสนทอสาร
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หนนา 3/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : คณวตศาสตรณ  (94)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  91 24.0027.56 13.91 84.00 8.00 24.00

ขนาดโรงเรรยน  196,931 20.0022.89 11.66 100.00 0.00 20.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  7,020 20.0023.24 11.72 100.00 0.00 20.00

จตงหวตด  8,976 20.0023.87 12.60 100.00 0.00 20.00

สตงกตด  486,823 20.0026.98 15.94 100.00 0.00 24.00

ภาค  144,470 20.0026.72 15.40 100.00 0.00 24.00

ประเทศ  665,495 20.0026.73 15.87 100.00 0.00 24.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

28.21 18.60 18.85 19.38 21.9425.6624.80 28.41บดรณาการ  100.00 28.07 21.59 28.22 21.8424.98 18.90

17.58 22.29 21.85 23.22 25.0919.8517.32 21.97จตานวนและการดตาเนนนการ  100.00 21.62 24.75 21.77 25.0819.12 22.74

8.79 28.32 32.94 32.39 35.0511.9112.38 14.35การวตด  100.00 13.55 34.22 14.39 35.1011.60 32.02

32.69 22.75 20.63 21.55 23.4524.6022.62 27.34เรขาคณนต  100.00 27.18 22.98 26.93 23.4323.65 21.04

34.43 19.74 18.94 19.29 20.9928.4428.16 31.71พรชคณนต  100.00 31.47 20.75 31.43 20.9428.12 18.89

24.18 24.72 20.36 21.29 24.8420.4519.94 24.85การวนเคราะหหขนอมดลและความนอา

จะเปป น

 100.00 24.71 24.53 24.60 24.7119.74 20.40

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) การวตด

2.) จตานวนและการดตาเนนนการ

3.) การวนเคราะหหขนอมดลและความนอาจะเปป น

4.) บดรณาการ
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หนนา 4/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : ววทยาศาสตรณ  (95)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  91 *23.0030.10 8.48 59.00 10.00 29.50

ขนาดโรงเรรยน  196,814 27.0028.77 7.49 93.00 0.00 28.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  7,021 27.0029.25 7.41 73.50 4.50 29.00

จตงหวตด  8,978 27.0029.42 7.67 77.50 4.50 29.00

สตงกตด  486,594 27.0030.22 8.63 100.00 0.00 29.50

ภาค  144,419 27.0029.91 8.35 98.00 0.00 29.00

ประเทศ  665,230 27.0030.07 8.62 100.00 0.00 29.00

* : มรคอาฐานนนยมมากกวอา 1 คอา

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

26.37 28.07 28.65 29.11 30.1226.1924.42 28.36บดรณาการ  100.00 28.09 29.96 28.07 30.0925.36 28.62

31.49 14.03 14.88 15.05 15.6231.8831.14 33.08สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารง

ชรวนต

 100.00 32.48 15.53 32.87 15.6131.54 14.84

39.56 33.57 34.32 35.05 36.2439.6536.90 43.64ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม  100.00 42.97 36.23 42.96 36.2939.19 34.82

27.08 14.60 14.04 14.14 14.4825.7825.61 26.02สารและสมบตตนของสาร  100.00 26.01 14.32 26.03 14.4925.56 14.00

21.98 16.79 19.03 19.09 19.3423.9223.76 24.44แรงและการเคลนทอนทรท  100.00 24.24 19.22 24.46 19.3523.94 18.97

33.78 17.90 15.75 15.94 16.3032.1531.10 32.68พลตงงาน  100.00 32.42 16.15 32.51 16.3132.10 15.84

36.48 21.71 20.50 20.30 20.7432.4332.42 33.30กระบวนการเปลรทยนแปลงของ

โลก

 100.00 32.57 20.54 33.02 20.7132.83 20.27

25.21 21.92 22.98 23.16 23.4825.5825.00 25.40ดาราศาสตรหและอวกาศ  100.00 25.54 23.52 25.36 23.4525.30 23.00

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม

2.) แรงและการเคลนทอนทรท

3.) บดรณาการ

4.) สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดตารงชรวนต

5.) ดาราศาสตรหและอวกาศ
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หนนา 1/6

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : ภาษาไทย (01)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  66 39.0035.45 8.64 53.00 19.00 35.25

ขนาดโรงเรรยน  81,163 31.0036.75 12.74 90.50 0.50 35.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,440 26.0038.28 12.51 89.50 8.50 37.00

จตงหวตด  4,614 30.5038.91 12.99 89.50 8.50 37.50

สตงกตด  279,766 39.0043.02 14.51 94.50 0.50 42.00

ภาค  75,490 39.0042.59 14.74 91.50 0.50 41.50

ประเทศ  362,944 39.0042.21 14.76 94.50 0.00 41.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

36.97 13.28 16.10 16.30 17.3639.9937.93 44.43การออาน  100.00 44.00 17.61 43.65 17.6139.27 15.82

40.25 14.10 16.34 16.40 17.5841.5239.83 45.82การเขรยน  100.00 45.38 17.83 45.10 17.8540.90 16.24

61.62 24.27 24.98 25.59 25.3864.1859.92 67.54การฟตง การดด และการพดด  100.00 66.30 25.70 66.33 25.6063.75 25.40

24.89 8.01 12.80 13.41 15.1331.3329.17 34.65หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 34.51 15.15 34.03 15.2330.67 12.98

40.40 15.17 18.30 18.81 20.0242.0339.53 46.64วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 45.83 20.05 45.41 20.1841.63 18.49

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) หลตกการใชนภาษาไทย

2.) การออาน

3.) วรรณคดรและวรรณกรรม

4.) การเขรยน

5.) การฟตง การดด และการพดด
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หนนา 2/6

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : สหงคมศศกษา ศาสนาและวหฒนธรรม (02)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  66 37.0033.59 6.40 45.00 21.00 33.50

ขนาดโรงเรรยน  81,267 31.0032.81 7.80 78.00 1.00 32.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,447 31.0033.54 7.37 66.00 12.00 33.00

จตงหวตด  4,622 33.0033.78 7.52 66.00 8.00 33.00

สตงกตด  280,198 34.0036.10 8.64 84.00 1.00 36.00

ภาค  75,669 37.0035.84 8.70 81.00 0.00 35.00

ประเทศ  363,601 34.0035.70 8.78 84.00 0.00 35.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

35.98 9.30 11.48 11.13 11.9835.3834.68 37.88ศาสนา ศรลธรรม จรรยธรรม  100.00 37.57 12.04 37.57 12.0635.05 11.02

37.88 12.22 12.98 13.01 13.7337.9736.59 41.46หนนาทรทพลเมนอง วตฒนธรรม และ

การดตาเนรนชรวรตในสตงคม

 100.00 41.00 13.91 40.85 13.9137.53 12.93

27.65 11.05 11.33 11.10 12.5129.4528.48 31.99เศรษฐศาสตรร  100.00 31.80 12.38 31.64 12.5829.22 11.04

27.73 10.56 10.08 9.98 10.3627.4126.79 28.33ประวตตรศาสตรร  100.00 28.15 10.31 28.16 10.3827.39 9.89

38.71 12.20 12.27 12.03 12.9038.6937.52 40.84ภดมรศาสตรร  100.00 40.68 13.02 40.28 13.0438.51 11.85

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) เศรษฐศาสตรร

2.) หนนาทรทพลเมนอง วตฒนธรรม และการดตาเนรนชรวรตในสตงคม

3.) ศาสนา ศรลธรรม จรรยธรรม

4.) ภดมรศาสตรร

5.) ประวตตรศาสตรร
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หนนา 3/6

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : ภาษาอหงกฤษ (03)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  66 25.0021.19 4.98 37.50 10.00 21.25

ขนาดโรงเรรยน  81,290 21.2524.07 9.16 100.00 2.50 22.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,447 22.5024.41 8.24 81.25 6.25 22.50

จตงหวตด  4,622 22.5025.39 9.67 92.50 5.00 23.75

สตงกตด  280,308 22.5028.97 13.51 98.75 1.25 25.00

ภาค  75,665 22.5029.44 13.68 100.00 0.00 25.00

ประเทศ  363,678 22.5029.20 14.07 100.00 0.00 25.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

20.47 6.54 9.89 10.36 13.7025.5424.27 29.24ภาษาเพนทอการสนทอสาร  100.00 29.64 13.84 29.40 14.2124.57 9.20

22.83 10.51 13.47 13.91 17.0224.9623.60 28.16ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 28.86 17.17 28.55 17.5323.95 12.73

21.76 12.94 14.86 15.39 18.8525.4324.16 29.43ภาษากตบความสตมพตนธรกตบกลลอม

สาระการเรรยนรด นอนทน

 100.00 29.79 19.07 29.62 19.2524.39 14.33

21.21 11.12 14.68 14.88 17.8225.3523.85 28.56ภาษากตบความสตมพตนธรกตบชลมชน

และโลก

 100.00 29.06 17.97 28.86 18.2924.48 14.12

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) ภาษาเพนทอการสนทอสาร

2.) ภาษากตบความสตมพตนธรกตบกลลอมสาระการเรรยนรด นอนทน

3.) ภาษากตบความสตมพตนธรกตบชลมชนและโลก

4.) ภาษาและวตฒนธรรม
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หนนา 4/6

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : คณวตศาสตรณ  (04)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  66 17.5018.67 9.73 52.50 5.00 17.50

ขนาดโรงเรรยน  81,294 15.0019.70 12.77 100.00 0.00 17.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,447 15.0020.82 12.60 100.00 0.00 17.50

จตงหวตด  4,622 12.5021.48 13.32 100.00 0.00 17.50

สตงกตด  280,358 17.5025.62 17.79 100.00 0.00 20.00

ภาค  75,682 15.0026.03 18.13 100.00 0.00 20.00

ประเทศ  363,752 17.5025.41 18.01 100.00 0.00 20.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

18.56 24.35 22.99 24.30 28.2222.8220.54 27.26บดรณาการ  100.00 27.95 28.57 27.10 28.2821.80 23.53

20.30 16.51 19.37 19.64 23.0920.7419.64 24.81จตานวนและการดตาเนรนการ  100.00 24.95 23.31 24.65 23.2320.01 18.97

15.66 25.44 25.25 26.49 30.5420.5118.38 25.10การวตด  100.00 25.38 30.89 25.03 30.6420.18 26.17

19.43 12.29 14.75 15.54 19.1322.1319.93 26.19พรชคณรต  100.00 26.54 19.50 25.93 19.3821.44 14.93

17.63 12.84 15.64 15.68 19.7420.5919.43 24.63การวรเคราะหรขนอมดลและความนอา

จะเปป น

 100.00 25.21 19.97 24.44 19.8020.03 15.00

สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) การวตด

2.) บดรณาการ

3.) การวรเคราะหรขนอมดลและความนอาจะเปป น

4.) พรชคณรต

5.) จตานวนและการดตาเนรนการ
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หนนา 5/6

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง

ววชา : ววทยาศาสตรณ  (05)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสสด

(Max.)
คะแนนสบงสสด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผบรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  66 *21.0025.64 7.59 48.00 10.50 24.75

ขนาดโรงเรรยน  81,183 25.5026.56 9.40 100.00 0.00 25.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,440 27.5026.81 8.87 84.00 2.00 25.50

จตงหวตด  4,616 27.5027.04 9.10 90.00 2.00 26.00

สตงกตด  279,904 25.5029.40 11.34 100.00 0.00 27.50

ภาค  75,491 *25.5029.29 11.38 100.00 0.00 27.50

ประเทศ  363,095 25.5029.20 11.47 100.00 0.00 27.00

* : มรคอาฐานนรยมมากกวอา 1 คอา

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

36.36 48.10 49.19 49.57 49.9743.4441.03 51.77บดรณาการ  100.00 51.56 49.98 50.54 50.0042.79 49.48

30.12 14.80 17.20 16.88 18.6833.6332.69 36.91สรทงมรชรวรตกตบกระบวนการดตารง

ชรวรต

 100.00 36.76 18.87 36.50 18.8233.24 16.57

23.23 27.20 27.30 27.15 29.6825.8724.76 30.35ชรวรตกตบสรทงแวดลนอม  100.00 30.07 29.46 29.79 29.5225.57 27.22

27.24 12.53 14.30 14.16 15.5727.0427.16 29.01สารและสมบตตรของสาร  100.00 28.72 15.53 28.87 15.6526.88 13.86

22.09 14.04 15.22 15.23 16.4522.6722.20 23.56แรงและการเคลนทอนทรท  100.00 23.59 16.58 23.59 16.5822.68 15.15

22.94 15.90 16.32 16.18 17.5821.4421.05 23.23พลตงงาน  100.00 23.15 17.65 23.15 17.6421.32 15.97

16.67 21.12 23.08 22.92 23.8320.4420.20 21.80กระบวนการเปลรทยนแปลงของ

โลก

 100.00 21.85 23.86 21.78 23.8820.33 22.99

28.14 26.02 29.04 29.49 30.9832.2831.80 35.76ดาราศาสตรรและอวกาศ  100.00 35.98 31.04 35.58 30.9031.54 29.21
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หนนา 6/6

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เพชรบบรณณ

ทรชตหตงโรงเรรยน    นอกเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1067022011 แคมปณ สนววทยาคม

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรบรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กลาง
สาระทรทโรงเรรยนควรเรองพตฒนาเนนทองจากคะแนนเฉลรทยของโรงเรรยนตตทากวอาคะแนนเฉลรทยระดตบประเทศไดนแกอ

1.) บดรณาการ

2.) ดาราศาสตรรและอวกาศ

3.) ชรวรตกตบสรทงแวดลนอม

4.) สรทงมรชรวรตกตบกระบวนการดตารงชรวรต

5.) กระบวนการเปลรทยนแปลงของโลก

6.) สารและสมบตตรของสาร

7.) แรงและการเคลนทอนทรท

8.) พลตงงาน
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เอกสารงานแผนงาน/รายงานการส่งสรุปงาน/กิจกรรม/โครงการ ประจ าปีการศึกษา2562 
(1 พฤษภาคม 2562– 30 เมษายน 2563) 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
อ้างอิง 

1 สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 10-20พฤษภาคม 62 นายค าไพร พละศักดิ์ แผนงาน 1/62 
2 รายงานการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 13 มิถุนายน 62 นางสาวรจนา จงธรรม์ แผนงาน2/62 
3 รายงานการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 13 มิถุนายน 62 นางสาวรจนา จงธรรม์ แผนงาน 3/62 
4 รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 26 มิถุนายน 62 นายทินกร ทองสกุลการ แผนงาน 4/62 
5 รายงานการแข่งขันหมากรุกไทยต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2562 26 มิถุนายน 62 นายทินกร ทองสกุลการ แผนงาน 5/62 
6 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  19-26 มิถุนายน 62 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัฒนา ขุนอินทร์ แผนงาน 6/62 
7 สรุปผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ า กีฬามวยชายหาดและกีฬา Touch 

Wresling ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
20-25 มิถุนายน 62 นายทินกร ทองสกุลการ แผนงาน 7/62 

8 สรุปผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 “ตาก
เกมส์” และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 

29 มิถุนายน 62 นายทินกร ทองสกุลการ แผนงาน 8/62 

9 รายงานการติดตามนักเรียนที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

28 สิงหาคม 2562 นางสาวรจนา  จงธรรม์ แผนงาน 9/62 

10 รายงานการน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน
วันรพี ณ ศาลจังหวัดหล่มสัก 

28 สิงหาคม 2562 นางสาวรจนา  จงธรรม์ แผนงาน 10/62 

11 รายงานการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวรจนา  จงธรรม์ แผนงาน 11/62 



 
ที ่

 
ชื่องาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
อ้างอิง 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
12 รายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน (ASEAN DAY)  16 สิงหาคม 2562 นางชลิดา กรชนกธนรงค์ แผนงาน 12/62 
13 รายงานผลการจัดกิจกรรม “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วย

วิทยาศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา 2562 
10 ตุลาคม 2562 นางสาวอริศรา  จรากร แผนงาน 13/62 

14 สรุปผลการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 
และการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 

17 – 21 กรกฎาคม 2562 นายค าไพร พละศักดิ์ แผนงาน 14/62 

15 สรุปผลการแข่งขันกีฬากาบัดดี้บีช 1st Kabaddi Beach Thailand 
Open 2019 

19-29 สิงหาคม 2562 นายค าไพร พละศักดิ์ แผนงาน 15/62 

16 รายงานการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานสัปดาห์
ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 

1-16 สิงหาคม 2562 นางธนัชพร อินต๊ะ แผนงาน 16/62 

17 รายงานผลการจัดกิจกรรมท าบุญ สร้างบารมีท าความดีทุกวันพระ  
(วันศุกร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 

นางสาวกุลริศา พลฉวี แผนงาน 17/62 

18 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่โครงงานคุณธรรม ส าหรับครู 15 สิงหาคม 2562 นางสาวกุลริศา พลฉวี แผนงาน 18/62 

19 รายงานผลการเข้าค่ายคุณธรรม “วันแม่” พลังบวร 21-23 สิงหาคม 2562 นางสาวกุลริศา พลฉวี แผนงาน 19/62 

20 รายงานผลการจัดกิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 2 สิงหาคม 2562 นางสาวกุลริศา พลฉวี แผนงาน 20/62 

21 รายงานผลการจัดงานสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 43 ปี 14 มิถุนายน 2562 นางสาวกุลริศา พลฉวี แผนงาน 21/62 

22 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่โครงงานคุณธรรม ส าหรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2562 

15 สิงหาคม นางสาวกุลริศา พลฉวี แผนงาน 22/62 

23 รายงานการน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการ 29 กันยายน 2562 นางสาวรจนา จงธรรม์ แผนงาน 23/62 



 
ที ่

 
ชื่องาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
อ้างอิง 

ประเพณีอุ้มพระด าน้ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี 2562 
24 สรุปรายงานผลการเข้าร่วมแข่งขัน ตอบค าถามสารานนุกรมไทย ฉบับ

เยาวชนฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด 
24 สิงหาคม 2562 นางธนัชพร อินต๊ะ แผนงาน 24/62 

25 รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2562 งานกิจการนักเรียน แผนงาน 25/62 

26 โครงงานคุณธรรม “สวยด้วย 5 ส” ส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1 นางสาวกุลริศา พลฉวี แผนงาน 26/62 
27  สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” 1-10 พฤศจิกายน 2562 นายค าไพร พละศักดิ์ แผนงาน 27/62 

 
 



งานสารสนเทศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40 
 

รูปภาพกิจกรรมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ กิจกรรม Link QR-Code 
1 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ 
Click =>> 

 
 

2 กิจกรรมคุณธรรม ทุกวัน
ศุกร์ 

Click =>> 

 
 

3 กิจกรรมจิตอาสาวัดผา
ซ่อนแก้ว 

Click =>> 

 
 

4 กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคโควิด-19 

Click =>> 

 
 

5 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 
ศึกษาดูงานคุณธรรม
โรงเรียน 

Click =>> 

 
 

6 กิจกรรมวันคริสต์มาส
และสวัสดีปีใหม่ 

Click =>> 

 
 

7 โครงการประสานใน
อัคคีภัย 

คลิก >> 

 
 

8 กิจกรรมกีฬาสีภายใน Click =>> 

 

https://www.facebook.com/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2444851535620600
https://www.facebook.com/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2343331295772625
https://www.facebook.com/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2378179498954471
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2488801967892223
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2378172932288461
https://www.facebook.com/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2339449606160794
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2499082213530865
https://www.facebook.com/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2339311249507963


งานสารสนเทศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40 
 

ล าดับ กิจกรรม Link QR-Code 
9 กิจกรรมอ าเภอยิ้ม

เคล่ือนท่ี 
Click =>> 

 
 

10 การตรวจเย่ียม
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สม
ศ. ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพื่อ
รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบท่ี 
4 

Click =>> 

 

11 กิจกรรมต่อต้าน
คอรัปช่ัน 

Click =>> 

 
 

12 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ Click =>> 

 
 

13 โรงเรียนหนองใหญ่
ศึกษาดูงาน 

Click =>> 

 
 

14 นายศรีชัย พรประชา
ธรรม ผู้ตรวจราชการ 
เย่ียมชมโรงเรียน 

Click =>> 

 
 

https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2326847470754341
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2310940822345006
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2313001658805589
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2296140947158327
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2285146094924479
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2285141728258249


งานสารสนเทศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40 
 

ล าดับ กิจกรรม Link QR-Code 
15 กิจกรรมสอบธรรม

สนามหลวง ประจ าปี
การศึกษา 2562 

Click =>> 

 
 

16 กิจกรรมสมเด็จพระ.มหา
ธีรราช 

Click =>> 

 
 

17 ประชุมผู้ปกครอง ภาค
เรียนท่ี 2 

Click =>> 

 
 

18 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตกับการศึกษาต่อ 

Click =>> 

 
 

19 คณะกรรมการนิเทศ
เตรียมความพร้อมจาก 
สพม.40 

Click =>> 

 
 

20 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสา
ธง 

Click =>> 

 
 

21 การประเมินผลงานท่ีเกิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ี 

Click =>> 

 
 

22 โรงเรียนหนองไผ่ ศึกษา
ดูงาน PLC 

Click =>> 

 

https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2284978434941245
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2284970071608748
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2280864918685930
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2280858328686589
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2246301122142310
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2231945170244572
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2223854664386956
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2177670069005416


งานสารสนเทศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40 
 

ล าดับ กิจกรรม Link QR-Code 
23 การประชุมวิชาการ 

สร้างความเข้าใจ 
Click =>> 

 
 

24 การนิเทศบูรณาการโดย
ใช้พื้นท่ีเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Click =>> 

 
 

25 การลงนามบันทึก
ข้อตกลง การปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี 2562 

Click =>> 

 
26 ค่ายคุณธรรม"วันแม่"

ด้วยพลังบวร 
Click =>> 

 
 

27 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
OPEN HOUSE 

Click =>> 

 
 

28 วันเฉลิมพระชนพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

Click =>> 

 
 

29 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้านศีลธรรม 
V-Star 

Click =>> 

 
 

30 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

Click =>> 

 

https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2168424916596598
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2114741598631597
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2111277912311299
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2088660084573082
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2085207098251714
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2068287099943714
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2050806641691760
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2044267159012375


งานสารสนเทศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40 
 

ล าดับ กิจกรรม Link QR-Code 
31 กิจกรรมขยายผลการ

นิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นท่ีเป็นฐาน 

Click =>> 

 
 

32 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Click =>> 

 
 

33 การแข่งขันกีฬากาบัดด้ี
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย วันท่ี 4 

Click =>> 

 
 

34 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมฯ 

Click =>> 

 

35 กิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 

Click =>> 

 
 

36 คณะกรรมการตรวจ
เย่ียมโรงเรียนปลอดบุหรี
และแอลกอฮอล์ใน
สถานศึกษา 

Click =>> 

 

37 วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

Click =>> 

 
 

https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2042400572532367
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2038900946215663
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2038793169559774
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2030579677047790
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2024398337665924
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2017961948309563
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2000779856694439


งานสารสนเทศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40 
 

ล าดับ กิจกรรม Link QR-Code 
38 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่

โครงงานคุณธรรม 
Click =>> 

 
 

39 วันสุนทรภู่ กวีเอก 4 
แผ่นดินของประเทศไทย 

Click =>> 

 
 

40 วันต่อต้านยาเสพติด 
“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยา
เสพติด” 

Click =>> 

 
 

41 โครงการยุติธรรมจังหวัด
เคล่ือนท่ี 

Click =>> 

 
 

42 การประชุมสมาคมครู
เขาค้อ ครั้งท่ี 3 

Click =>> 

 
 

43 การประชุมโครงงาน
คุณธรรม 

Click =>> 

 
 

44 ประชาสัมพันธ์มหกรรม
รวมพล To Be 
Number One 

Click =>> 

 
 

https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=2000678456704579
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1993770204062071
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1993760547396370
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1993738667398558
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1993733897399035
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1978655402240218
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1975460309226394


งานสารสนเทศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40 
 

ล าดับ กิจกรรม Link QR-Code 
45 วันสถาปนาโรงเรียน

แคมป์สนวิทยาคม 
Click =>> 

 
 

46 ประชุมผู้ปกครอง ภาค
เรียนท่ี 1 

Click =>> 

 
 

47 กิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียน 

Click =>> 

 
 

48 พิธีไหว้คร ู Click =>> 

 
 

49 การประชุมสมาคมครู
เขาค้อ 

Click =>> 

 
 

50 งานชุมนุมลูกเสือ 
บ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิม
พระเกียรต ิ

Click =>> 

 
 

51 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ฯ 

Click =>> 

 

https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1970087466430345
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1970054849766940
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1970045656434526
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1970022203103538
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1966104790161946
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1966074846831607
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1945126368926455


งานสารสนเทศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม.40 
 

ล าดับ กิจกรรม Link QR-Code 
52 นักกีฬากาบัดด้ีรายการ

กีฬาแห่งชาติ เจียงฮาย
เกมส์ ครั้งท่ี 46  

Click =>> 

 
 

53 วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ Click =>> 

 
 

54 กิจกรรมวันวิสาขบูชา Click =>> 

 
 

55 นายอ าเภอ และหัวหน้า
หน่วยงานพบปะกับ
นักเรียนโรงเรียนแคมป์
สนวิทยาคม 

Click =>> 

 
56 กิจกรรมเล้ียงรับ-ส่ง ครู Click =>> 

 
 

 

https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1945116255594133
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1922022464570179
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1921898211249271
https://www.facebook.com/pg/schoolcampson/photos/?tab=album&album_id=1917113251727767


 


