
 

 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

 

 

 

 

 



 

๑ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ๑๙๔  หมู่ที่  ๑๓  ถนน พิษณุโลก – หล่มสัก  ต าบล แคมป์สน  
อ าเภอ เขาค้อ  จังหวัด เพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖  คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อ วันที่ ๑๑ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ - ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถในการเล่นกีฬาที่หลากหลาย และได้รับรางวัล

จากการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กีฬากาบัดดี้ ประเภททีมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๒ กีฬามวยปล้ า ได้รับรางวัล ๕ เหรียญเงิน และ ๖ เหรียญทองแดง การ
แข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ กีฬาฟุตบอล ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ และผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน มีความตั้งใจ
ในการท างาน เพ่ือช่วยลดภาระของครอบครัว โดยผู้เรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์ -
อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน รับจ้างท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รีสอร์ท 
สวนผัก หรือรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีขององค์กร ทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยกย่องให้

เกียรติครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเต็มที่ ประการส าคัญคือคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง มีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างดียิ่งและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง   

 
 



 

๒ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมันในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ ปฏิบัติ มีกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนติด ร ติด ๐ ที่เน้นการติดตามอย่างเข้มข้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทั้งควรปรับปรุงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ผู้เรียนให้มีความเชื่อมโยงชองข้อมูลกัน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
    ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลผลงาน รางวัล

และข้อมูลอื่น ๆ ยังไม่เป็นปัจจุบัน  การด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ยังไม่สมบูรณ์ยังขาดการ
ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานหรือประเมินโครงการ/กิจกรรม และการตั้งค่าเป้าหมาย ไม่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูยังมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังไม่ครอบคลุมผู้เรียน ครูต้องพัฒนาในด้านความรู้จาก การ

วัดผล และประเมินผล เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   

 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
สถานศึกษาควรก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และควรเป็น
ค่าเป้าหมายที่สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรมีระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ที่สามารถให้ผล
การวิเคราะห์ผู้เรียนที่เหมาะสมและชัดเจน สามารถน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลผู้เรียน มาจัดเป็น
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัยและเป็น 

ปัจจุบัน สามารถที่จะน าข้อมูลไปใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ควรด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ให้
เป็นระบบครบวงจร การก ากับติดตาม การด าเนินงานหรือการประเมิน (C) โครงการ/กิจกรรมท าได้ ๒ วิธีคือ 
๑.ก ากับติดตามผ่านการประชุม ๒.กรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า โดยผู้รับผิดชอบควรก ากับ ติดตามและ



 

๓ 
 

ประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มด าเนินการ สาเหตุที่ต้องให้ประเมินตั้งแต่เริ่มโครงการ/กิจกรรมเพราะถ้าเกิด
ปัญหาในการด าเนินการขึ้น สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดจากการ
ด าเนินงานก็จะน้อยลง และเมื่อด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วต้องแสดงผล
การวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมาให้ได้ ๒ มิติ คือ มิติที่เป็นจุดเด่นและมิติที่เป็นจุดควรพัฒนาที่ได้จากการ
ด าเนินงาน ซึ่ง ๒ มิตินี้ส าคัญมากถ้าผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถวิเคราะห์ออกมาได้จะส่งผลให้การ
ด าเนินงานในปีต่อไปจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น น าไปสู่ความช านาญในการด าเนินงานแต่ละปีได้ดียิ่งขึ้น   
สถานศึกษาควรอย่าตั้งค่าเป้าหมายแบบก้าวกระโดดเกินไปหรือตั้งค่าเป้าหมายเท่ากันหมดในทุกโครงการ/
กิจกรรม  ควรตั้งตามข้อเท็จจริงหรือตามบริบทชองสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ความสุขไม่กดดันจนเกินไป 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูควรน าสื่อที่หามานั้นจัดเรียบเรียง เพ่ือที่สามารถคุมเวลาให้ได้ในกรอบเวลาที่ก าหนด ควรน าสื่อ

ของผู้ครูผู้สอนที่ใช้สอนในชั่วโมง มาจัดท าเป็น Google drive เพ่ือทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน โดยน า QR 
Code มาติดไว้ในห้องสมุดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมาสแกนเพ่ือทบทวนความรู้ที่เรียนมาได้ น าผลคะแนนตามผล
สอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยเฉพาะ ฉบับที่ ๒ และผลการสอบที่ครูผู้สอนประจ าวิชา มาพิจารณา
ค่าสถิติ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน และฐานนิยมมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าค่าสถิติไปร่วมตรวจสอบประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครู พัฒนาการวัดและประเมินผล ของ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก โดยเน้น
การใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ให้เหมือนกันทั้งโรงเรียน ตามเอกสารที่ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าเพ่ือผลการประเมินที่ถูกต้อง หากการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ จะท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขาดข้อมูลส าคัญ ในการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

 
 

  



 

๔ 
 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
ความโดดเด่นของสถานศึกษาคือกีฬากาบัดดี้ สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพละศึกษา ส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่  กีฬาที่มีโอกาสพัฒนา
ไปสู่ระดับชาติได้ แต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้   ผู้อ านวยการฝึกซ้อม  ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้
ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาประจ าทีม นักจิตวิทยาประจ า
ทีม ฝ่ายติดตามประเมินผล สถานศึกษา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์เพ่ือ
พัฒนาต่อยอด และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (เรียนฟรีในโครงการนักกีฬาที่ได้เหรียญระดับชาติ) จัดหา
งบประมาณเพ่ือใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมและเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน  สรรค์หาตัวนักกีฬาที่เข้าร่วมฝึกซ้อม
พัฒนา คณะผู้ฝึกซ้อมเขียนแผนการฝึกซ้อมทั้งแผนการฝึกซ้อมระยะสั้นและแผนการฝึกซ้อมระยะยาว ส่งผู้
ฝึกสอนเข้ารับการอบรม ณ สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย ตามแผนพัฒนาผู้ฝึกสอน ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันตามรายการต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน เพ่ือหาจุดบกพร่อง จุดเด่นของ
แต่ละบุคคลเพ่ือจะได้พัฒนาให้สมบูรณ์ในแต่ละต าแหน่งบุคคล ประเมินผลการแข่งขันในรายการต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

โดยมีรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ประเภททีมยุวชนหญิง 
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๒ 

และมีผล ลัพธ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนหญิงของโรงเรียน จ านวน ๒ คน เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่งขัน 
กาบัดดี้ ชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศอิร่าน 

 

  



 

๕ 
 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๔  หมู่ที่  ๑๓  ถนน พิษณุโลก – หล่มสัก   ต าบล แคมป์สน  
อ าเภอเขาค้อ  จั งหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๒๘๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๖๗๕ ๐๓๓๔                              
E-mail campsonschool2559@gmail.com   Website http://www.cswk.ac.th 
๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๒ จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้  

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียนปกติ (คน) 

จ านวนผู้เรียน   
ที่มีความต้องการ

พิเศษ (คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๔๘ ๔๑ - - ๘๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๔๗ ๕๗ - - ๑๐๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๔๖ ๕๘ - ๑ ๑๐๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๒๑ ๕๘ - - ๗๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๒๓ ๔๙ - - ๗๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๒๓ ๔๕ - - ๖๘ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๕ ๒๐๘ ๓๐๘ - ๑ ๕๑๗ 
 

 ๓.๓ ข้อมูลบุคลากร  
: ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน       ๑ คน 
: ครมูัธยมศึกษา    จ านวน     ๓๗ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน       ๓ คน 
สรุปอัตราส่วน 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ ๑๕ : ๑ 
: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ ๓๕ : ๑ 
: มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น   
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๘ : สัปดาห ์  



 

๖ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมได้ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยเกิดจากการมี

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษามีประกาศ เรื่อง การ
ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี ได้มี
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สถานศึกษามีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้และมีการประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงาน โดยสถานศึกษามีค าสั่งโรงเรียน เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
สถานศึกษาได้ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน/สภานักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โครงการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการคุณธรรม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทร
ภู่ครูกวี กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้ Open House กิจกรรม A-math หรรษา 
รวมทั้งสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬาที่หลากหลาย เช่น กีฬากาบัดดี้ กีฬามวยปล้ า กีฬาฟุตบอล 
กีฬาฟุตซอล และกีฬาวู้ดบอล เป็นต้น จากผลการด าเนินงานสถานศึกษามีข้อมูลผลสรุปผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่
ในระดับดีข้ึนไป ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผู้เรียนส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีขึ้นไป เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีขึ้นไป สรุปจากผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แต่จากข้อมูลที่ได้เมื่อสรุปผลภาพรวมในปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ สถานศึกษายังไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ด ี
 



 

๗ 
 

จุดเด่น  
 ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถในการเล่นกีฬาที่หลากหลาย และได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ กีฬากาบัดดี้ ประเภททีมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๒ กีฬามวยปล้ า ได้รับรางวัล ๕ เหรียญเงิน และ ๖ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ กีฬาฟุตบอล ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปีชาย กีฬาเยาวชน
และประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒  
 ๒. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน มีความตั้งใจในการท างาน เพ่ือช่วยลดภาระของ
ครอบครัว โดยผู้เรียนส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน รับจ้าง
ท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รีสอร์ท สวนผัก หรือรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป 
จุดที่ควรพัฒนา   
 สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทั้งควรปรับปรุงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
ผู้เรียนให้มีความเชื่อมโยงชองข้อมูลกัน 
 

ข้อเสนอแนะ  
๑. สถานศึกษาควรก าหนดค่าเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียนที่มีความเป็นไปได้ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และควร
เป็นค่าเป้าหมายที่สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษาควรมีระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ที่สามารถให้ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนที่เหมาะสมและชัดเจน 
สามารถน าผลที่ได้จากการวัดและประเมินผลผู้เรียน มาจัดเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
 
  



 

๘ 
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาใช้ นวัตกรรม CAMPSON MODELในการบริหารจัดการซึ่งมีระบบบริหารจัดการดังนี้ คือ 
C คือ Cooperation การมีส่วนร่วมในการวางแผน A คือ Academic เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ M คือ Morality 
คุณธรรมน าความรู้ P คือ Participation ภาคีเครือข่าย S คือ Sufficiency เศรษฐกิจพอเพียง O คือ 
Opportunity ให้โอกาสทางการศึกษา  N คือ Nutrient การทะนุบ ารุง  เป้าหมาย คือ นักเรียนดี เก่ง มีสุข 
โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) เป็นตัวขับเคลื่อน สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ผล
การจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่ชัดเจนสอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แนวทางปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติและของต้นสังกัด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา  กรรมการสถานศึกษา  ผู้น าชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีข้อมูลที่มาของการด าเนินงานที่บ่งชี้ให้เห็นว่าสถานศึกษามีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง 
เพราะมีข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นถึงระดับคุณภาพสูงขึ้น หรือมีผู้เรียนที่เป็นเลิศในประเด็นที่สถานศึกษา
ก าหนดขึ้น เช่น ชนะเลิศกีฬากาบัดดี้ประเภททีมหญิงได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๐ ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศประเภทยุวชนหญิง จาก สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๒  นักเรียนหญิงจ านวน
๒คนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งกาบัดดี้ชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศอิหร่าน  

สถานศึกษาด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงกา รแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์   โครงการนิเทศ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  โครงการส่งเสริม การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑   
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.๑ ถึง ม. ๖ เพ่ือลดจ านวนผู้เรียนที่มี
พัฒนาการไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มีรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ตารางแสดงความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน    ตารางแสดง
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ตารางแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  สถานศึกษามีโครงการ 
คุณธรรม  ด าเนินการให้ครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนเรียนธรรมศึกษา มีการนิมนต์พระมารับ
บิณฑบาต    ทุกวันศุกร์   

สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓ ปี
ของสถานศึกษา  การพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ๓ ยุทธศาสตร์ คือ ๑. การ
เสริมสร้าง ประสิทธิภาพระบบพัฒนาบุคลากร ๒. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร และ ๓. การเพ่ิม



 

๙ 
 

ประสิทธิภาพบุคลากร  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  ก าหนดให้บุคลากรต้องได้รับการอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ ๒๐ ชั่วโมง (เฉลี่ย ๓ ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๙,๒๕๖๐,และ๒๕๖๑ 
ร้อยละ ๖๖.๖๗)    มีการวางแผนพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก ให้เพียงพอใช้การได้ดี 
ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียน
ภาษาไทย ห้องเรียนเกษตรกรรม ห้องเรียนคหกรรม ห้องเรียนอุตสาหกรรม ห้องเรียนนาฎศิลป์ ห้องเรียนดนตรี 
ห้องเรียนศิลปศึกษา ห้องปฏิบัติธรรม  ห้องสภานักเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์  ห้องสืบค้น
ทางอินเทอร์เน็ต อาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น โรงอาหาร ร้านค้าสหกรณ์ หอประชุม ธนาคารโรงเรียน อาคาร
ทุกหลังยังมั่นคง แข็งแรง มีสภาพดี มีสวนหย่อมส าหรับนั่งพักผ่อน การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา มี เว็บไซต์ของโรงเรียน (www.cswk.ac.th) Facebook page ชื่อ “โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม” 
ระบบไลน์กลุ่ม ของครู ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้  เว็บไซต์ข้อมูล
พ้ืนฐานโรงเรียน มี Data Management Center : DMC,  Data obec, B-obec, M-obec,  SESA,  Big 
Data, ระบบน าเสนอข้อมูลผ่าน QR Code, การน าเสนอวีดีทัศน์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ (YouTube)     
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดี  

จุดเด่น  
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีขององค์กร ทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยกย่องให้

เกียรติครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทุ่มเทเสียสละอุทิศตนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเต็มที่ ประการส าคัญคือคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง มีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างดียิ่งและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง   
จุดทีค่วรพัฒนา   

     ๑. ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ในการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลผลงาน 
รางวัลและข้อมูลอื่น ๆ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

    ๒. การด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ยังไม่สมบูรณ์ยังขาดการก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานหรือประเมินโครงการ/กิจกรรม 

     ๓. การตั้งค่าเป้าหมาย ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ  

๑.สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน สามารถที่จะน าข้อมูลไปใช้ได้ทันทีเม่ือต้องการ                                                                

๒. สถานศึกษาควรด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ(PDCA)ให้เป็นระบบครบวงจร การก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานหรือการประเมิน(C)โครงการ/กิจกรรมท าได้ ๒ วิธีคือ ๑.ก ากับติดตามผ่านการประชุม 
๒.กรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า โดยผู้รับผิดชอบควรก ากับ ติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินการ สาเหตุที่ต้องให้ประเมินตั้งแต่เริ่มโครงการ/กิจกรรมเพราะถ้าเกิดปัญหาในการด าเนินการขึ้น 
สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดจากการด าเนินงานก็จะน้อยลง และ

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


 

๑๐ 
 

เมื่อด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จแล้วต้องแสดงผลการวิเคราะห์การด าเนินงาน
ที่ผ่านมาให้ได้ ๒ มิติ คือ มิติที่เป็นจุดเด่นและมิติที่เป็นจุดควรพัฒนาที่ได้จากการด าเนินงาน ซึ่ง ๒ มิตินี้ส าคัญ
มากถ้าผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สามารถวิเคราะห์ออกมาได้จะส่งผลให้การด าเนินงานในปีต่อไปจะมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น น าไปสู่ความช านาญในการด าเนินงานแต่ละปีได้ดียิ่งขึ้น                                                              

๓.การตั้งค่าเป้าหมาย สถานศึกษาอย่าตั้งค่าเป้าหมายแบบก้าวกระโดดเกินไปหรือตั้งค่าเป้าหมาย
เท่ากันหมดในทุกโครงการ/กิจกรรม  ควรตั้งตามข้อเท็จจริงหรือตามบริบทชองสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีความสุขไม่กดดันจนเกินไป 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
 
  



 

๑๑ 
 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษามีหลักสูตรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( Individual 
Development Plan: ID PLAN) และครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ     มีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวน     การจัดการเรียนรู้   งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานวิจัยเพ่ือการศึกษาใน
สถานศึกษา    งานการนิเทศการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนางานแนะแนว โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน /        สภานักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน โครงการพัฒนาสื่อ 
วัสดุอปุกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  โครงการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โครงการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการนิเทศครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษ  ที่ ๒๑ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ คุณธรรม โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ชั้น ม.๑ ถึง ม. ๖  ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้น
พัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ        ที่หลากหลาย ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง ครูมีแผนจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน มีการนิเทศ และมีการตรวจสอบจากการ
นิเทศจากฝ่ายบริหาร   จึงสรุปได้ว่าด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความเป็นระบบ 

ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN)  มีการสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน  มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้ด าเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน มีงานวิจัยในชั้นเรียนของครู มีขบวนการ PLC ของคณะครู เพ่ือน าผลมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีรายผลสรุปการด าเนินการและมีการประเมินผลส าเร็จใน การ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน และต่อเนื่องมามากกว่า ๓ ปีการศึกษา มีการน าเสนอข้อมูล  สถิติ  โครงการส าคัญ  
ตลอดจนร่องรอย หลักฐานต่าง ๆ สนับสนุนผลการ ด าเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน ง่ายต่อการตรวจสอบ มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตามแผนมากกว่าร้อยละ ๘๐ และ
ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเพราะมีการตั้งค่าเป้าหมายสูงเกินไป และมีผู้ร่วมประเมินคุณภาพภายในเป็นบุคลภายนอก
สถานศึกษาคือศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีผลการด าเนินที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ แต่มีตัวชี้วัด ครูร้อยละ ๙๐ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ครูร้อยละ ๙๐ มีการเผยแพร่นวัตกรรม



 

๑๒ 
 

ในการจัดการเรียนรู้ มีที่ยังด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะมีการตั้งเป้าหมายสูงเกินไปและการตั้งค่า
เป้าหมายไม่อิงกับสภาพปัจจุบัน สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  โดยใช้การเรียนรู้แบบ 
Active Learning มีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ครูกวี กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม
เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ Open House กิจกรรม A-math หรรษา หมากรุกไทย ต้านภัยยาเสพติดและกิจกรรม
เปิดประตู สู่อาเซียน ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากรีสอร์ท และร้านค้าโดยรอบสถานศึกษา ครูมีการจัด
ห้องเรียนเชิงบวกและมีระเบียบลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติ แต่ผู้เรียนสามารถ เพ่ิมคะแนนความ
ประพฤติได้โดยการสร้างชื่อเสียง หรือท ากิจกรรมจิตอาสา มีรายงานสรุปผลการอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน มีค าสั่งการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน มีเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผล ที่ เหมาะสมกับเป้าหมาย ในการจัดการเรียนรู้ ครู
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ น าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู (PLC)  

 
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดี  

 
จุดเด่น  

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมันในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ปฏิบัติ มีกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนติด ร ติด ๐ ที่เน้นการติดตามอย่างเข้มข้น 

จุดที่ควรพัฒนา   
๑. พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ๒. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ  
๑. ครูควรน าสื่อที่หามานั้นจัดเรียบเรียง เพื่อที่สามารถคุมเวลาให้ได้ในกรอบเวลาที่ก าหนด ควรน าสื่อ

ของผู้ครูผู้สอนที่ใช้สอนในชั่วโมง มาจัดท าเป็น Google drive เพ่ือให้ทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน โดยน า QR 
Code มาติดไว้ในห้องสมุดเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมาสแกนเพ่ือทบทวนความรู้ที่เรียนมาได้ 

๒.ครูควรน าผลคะแนนตามผลสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยเฉพาะ  ฉบับที่ ๒  และผลการ
สอบที่ครูผู้สอนประจ าวิชา มาพิจารณาค่าสถิติ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน และฐานนิยมมาใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าค่าสถิติ
ไปร่วมตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 



 

๑๓ 
 

 ๓.ครูควรพัฒนาการวัดและประเมินผล ของ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลัก โดยเน้นการ
ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ให้เหมือนกันทั้งโรงเรียน ตามเอกสารที่ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าเพ่ือผลการประเมินที่ถูกต้อง หากการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพ จะท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขาดข้อมูลส าคัญ ในการสะท้อนผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 

 
  



 

๑๔ 
 

การประเมินความโดดเด่น 
 

ผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 

กีฬากาบัดดี้ 
 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
บริบทของสถานศึกษา    
          โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ที่ตั้ง ๑๙๔ หมู่ที่ ๑๓ ถนน พิษณุโลก-หล่มสัก  ต าบลแคมป์สน  อ าเภอ 
เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพ้ืนที่บริการ ๓ ต าบล คือ ต าบลเข็กน้อย ต าบลแคมป์สน 
ต าบลทุ่งสมอ มีผู้บริหาร ๑ คน ครู ๓๗ คน บุคลากรสนับสนุน ๓ คน นักเรียน ๕๑๗ คน มีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๓๕ 
ตารางวา พ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่สูง-ต่ าสลับกันไป สถานศึกษาตั้งอยู่ย่านชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
โอกาส 

  สถานศึกษาด าเนินการคัดเลือกผู้เรียนและฝึกซ้อมกีฬากาบัดดี้อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือ
และสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละอุทิศตน อุทิศเวลา เพ่ือพัฒนากีฬากาบัดดี้ให้
ประสบผลส าเร็จ  นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษา  ผู้น าชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง 
และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริษัทห้างร้านในพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน อย่างดียิ่งและด าเนินการ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด     
อุปสรรค 

มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง งบประมาณสนับสนุนมีน้อยไม่เพียงพอในการใช้จ่ายทั้งการฝึกซ้อม
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขัน ภูมิประเทศเป็นภูเขา ไม่สะดวกในการเดินทาง ไป-กลับของนักกีฬา ซึ่ง
มีผลต่อเวลาในการฝึกซ้อม ขาดอุปกรณ์สนามในการฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

เพ่ือการด าเนินการพัฒนากีฬาชนิดนี้ให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาต่อไป
ดังนั้นผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน ควรเพ่ิมความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจอย่างแข็งขันและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป และขอการสนับสนุนจาก สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬา



 

๑๕ 
 

แห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพ่ือ
พัฒนากีฬากาบัดดี้ของสถานศึกษาให้ไปสู่ระดับนานาชาติให้ได้ 
  



 

๑๖ 
 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

  ตรวจสอบค า ผิด การใช้ภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 

 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น                 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่นเฉพาะ

ทาง 

รายช่ือ ต าแหน่ง ลงช่ือ 
๑. นายมนต์ชัย    ใยแจ่ม ประธาน  

๒. นายล่อง   จันทมา กรรมการ  

๓. นายยุทธนา   ลีลาไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 
 

 

                                       วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 


