
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ก ~ 
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self – Assessment  Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสาครพิทยาคม 
ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ก ~ 
 

คำนำ 
 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๖๑) ที่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาครพิทยาคม จึงใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนในชุมชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือเป็นการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือรายงานผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตลอด      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามค่าเป้าหมายด้านคุณภาพที่ได้ประกาศใช้ ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาที่รายงานนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
 
 

      งานประกันคุณภาพการศึกษา 
           โรงเรียนสาครพิทยาคม 
          วันที่  6  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔  
โรงเรียน : สาครพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนสาครพิทยาคม  จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษา
ปีที ่ 6  มีจำนวนนักเรียน  431  คน  มีจำนวนคร ู 24 คน  
 
1. ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖4  
 

มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(ตามประกาศ
โรงเรียน) 

ผลการประเมิน
ตนเองปี

การศึกษา ๒๕๖๔ 

ความสอดคล้องของ
ผลการประเมินกับ 

ค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพของ
ผู้เรียน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่๒ : กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ : กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

ภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
 
2. สรุปกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสาครพิทยาคม   
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ  
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ  คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำวิทยาการ  
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบ 
Active Learning  ซึ่งครูผู้สอนมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในบทเรียน  
นอกจากนี้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สรุปความรู้ได้
ด้วยตนเองและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบัน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของ
นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6  มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
   จากการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนทำให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับ
ต่างๆ  เพ่ิมขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  ได้แก่  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  การประกวดการ
เขียนบทความ  หัวข้อ  “ชาวการศึกษาชัยนาท ไม่นิ่ง ไม่เฉย ไมท่นต่อการทุจริต”  ระดับจังหวัด, 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การประกวดคลิปวีดีโอ เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา "CPEO 
Music Award 2021" (Free Style) ระดับชั้นมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา  ระดับจังหวัด,  รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2  ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
ประจำปี 2564  ระดับจังหวัด,  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์
ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม  หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน"  ระดับจังหวัด,  รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันหุ่นยนต์เก็บตะกร้าผ้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การ
ประกวด Clip VDO หัวข้อ “การป้องกันตนเองและปรับตัวกับ COVID -19 ระลอกใหม่” "เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจึงอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 
  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      โรงเรียนสาครพิทยาคม  ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  จึงได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  มีการ
จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
ให้กับผู้เรียน  จัดกิจกรรม  TO  BE  NUMBER  1  เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ  ให้ประสบความสำเร็จ,  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภา
นักเรียน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลักประชาธิปไตย  การหา
เสียง  และการลงคะแนนเสียง  อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย โดยมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  เพ่ือให้นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและเป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19 )  
    จากการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล
ดังต่อไปนี้  รางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ในโครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้ง
ที่ 1 "เพชรงามล้ำค่า อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน " รางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ด้านจิตอาสา,  รางวัล
ชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ "ร้องเพลง เล่นดนตรี" เพ่ือรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดใน



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ง ~ 
 

สถานศึกษา โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี  To Be Number One ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา "CPEO Music Award 2021 " (Free Style) ระดับชั้น มัธยมศึกษา-อุดมศึกษา 
ประเภททีม  ระดับจังหวัด  และรางวัลชมเชย  การประกวดคลิปวีดีโอ "เต้นประกอบเพลง" เพ่ือ
รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One 
ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา "CPEO Music Award 2021 " (Free Style) ระดับชั้น
มัธยมศึกษา-อุดมศึกษา ประเภททีม  ระดับจังหวัด  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจึงอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 
แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น    
 1.  จัดกจิกรรมพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน  การเขยีน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะเพ่ิมขึ้น            

2.  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน   
3.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์

ปกติและผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School  Base  Management)  
จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4  กลุ่มบริหาร บริหารงานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  อย่างเป็น
ระบบ  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ  ยึดหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้  SAKORN  Model  นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยจัดอบรม  ให้
บุคลากรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายตาม
สภาพจริง  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้และควรรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม  เช่น  การ
สอนในรูปแบบ  Online, On – hand,  เป็นต้น  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยยึดมาตรการความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) ยึดหลัก Social Distancing  จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  มีระบบการ
สอนออนไลน์  Google Classroom  ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ 
 จากการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  กลุ่มบริหารทุกกลุ่มมีแนวทางดำเนินงานที่
ชัดเจน  ครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียน  บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  
โรงเรียนมีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ  
ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา  
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ  ได้แก่  รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี  2564  
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ปีที่ 2  ระดับประเทศ,  รางวัลเหรียญทอง  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 
2564  ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  ระดับเขตพ้ืนที่,  รางวัลสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม,  ผ่านการประเมิน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก  
ระดับประเทศ  อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
อุปนายกชมรมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช  2563  ระดับประเทศ,  รางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช  2563  ระดับประเทศ,  
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูดีเด่น  ประจำปีพุทธศักราช  
2563  ระดับประเทศ,  รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best 
Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม  ระดับเขตพ้ืนที่,  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
" คุรุชนคนคุณธรรม " ประเภท ผู้บริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 
2564  ระดับเขตพ้ืนที่  และรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices)  ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
    
แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน    

1.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
2.  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย     
3.  พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการ

กำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      โรงเรียนจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ  (Active Learning)  ด้วยเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้นำทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน ตามความสนใจของผู้เรียน  เช่น กิจกรรมชุมนุมและ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็นต้น มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และร่วมสร้างกำลังใจให้ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข นอกจากนี้
โรงเรียนมีการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลาย  มีการสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  รวมถึงการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  สนับสนุนให้
ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  จากการดำเนินงานพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ส่งผลให้ครูมีความรู้และ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนา
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นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์นำมาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้อื่นได้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคส์ูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
               จากการดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ได้แก่  รางวัลรอง
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS)  ระดับประเทศ,  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน  ระดับภาค,  รางวัลเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ระดับภาค,   
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 
2564 ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับเขตพ้ืนที่,  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การคัดเลือกครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564  ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ระดับเขตพ้ืนที่,  ครูจำนวน  4  คน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ " คุรุชนคนคุณธรรม " ประเภท 
ครูผู้สอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีพุทธศักราช 2564  ระดับเขตพ้ืนที่   และ
นอกจากนี้ครูจำนวน  24  คน  ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้  การคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ประจำปี  2564  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนในโลกศตวรรษที่   21  Chainat 
Innovation Awards  ดังนี้  ระดับดีเยี่ยมจำนวน  5  คน  ระดับดีเด่นจำนวน  10  คน  และระดับดี
จำนวน  9  คน  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม     
                  
แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึน้    
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3.   ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้นำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน   
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนสาครพิทยาคม  ที่ตั้ง   ๑๕๐  หมู่ที่  ๔  ตำบลหางน้ำสาคร  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท    
๑๗๑๗๐   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  โทร.  ๐๕๖-๔๓๑๓๘๑  โทรสาร                                                
๐๕๖-๔๓๑๓๑๗    e-mail  :  sakornpit.2524@gmail.com,  Website:    http://www.sakorn.ac.th  เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   เนื้อที่   ๖๔  ไร่  ๗๙  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ                                  
ตำบลหางน้ำสาคร  ตำบลไร่พัฒนา  ตำบลอู่ตะเภา  หมู่ที ่๔  ตำบลวัดโคก 

 
แผนที่โรงเรียนสาครพิทยาคม 

 
คำขวัญ 
 “ขยัน    ศึกษาดี    มีวินัย” 
 
คติพจน์ 
 “ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต”                  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 
 

 

mailto:sakornpit.2524@gmail.com
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วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำวิทยาการ บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใหก้ับผู้เรียน 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

แสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
7. พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพใช้สื่อและ 
     เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. ครูและบคุลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
5. สถานศึกษามีการบูรณาการศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์โรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสำนึกในความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะอาชีพ

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ และสามารถจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๓ ~ 
 

ประวัติโดยสังเขป  
  โรงเรียนสาครพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา 
ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท บนเส้นทางหลวงสาย
มโนรมย์ - ไร่พัฒนา ห่างจากอำเภอมโนรมย์ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด
ชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ ปี  พ.ศ.
2524 โดยใช้อาคารเรียนของ โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร มีนายสรรเสริญ อ่ำบุญ เป็นผู้บริหาร
ท่านแรก ต่อมาสภาตำบลหางน้ำสาคร โดยสมัยนั้น มีกำนันสวัสดิ์ สุดสวาท เป็นประธาน ได้อนุมัติ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 61 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา เป็นที่ ก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบการ สนามกีฬา และแปลงเกษตร ต่อมานายบุญส่ง ชูสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ เครือญาติ
ได้ยกที่ดินว่างเปล่าของตนซึ่งติดกับโรงเรียนให้กับโรงเรียนจำนวน 10 ไร่เศษ เพ่ือสร้างอาคารโรง
ฝึกงาน และบ้านพักครู 
  เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยระบบเครือข่ายขึ้น โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้โรงเรียนต้นแบบ มีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในทุกด้าน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนสาครพิทยาคมได้สมัครเข้าเป็น
โรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบันโรงเรียนสาครพิทยาคม                     
มีนางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีน  
  

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม  
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นตลาด  มีประชากรประมาณ    ๖,๔๖๓  

คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สถานีตำรวจ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวอาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  กลองยาว  หมอทำขวัญนาค 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  ส่วนประชากรในวัยทำงานมี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเป็นส่วนใหญ่  อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ๓๒,๕๐๐  บาท  จำนวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมตั้งอยู่ติดต่อกับเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  ซึ่งภายในเทศบาลจะ
มีแหล่งเรียนรู้คือ  ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตชุมชน  และมีโรงพยาบาลมโนรมย์อยู่ใกล้เคียงโดยจะมี
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ  อนามัย  โภชนาการ  การป้องกันโรคภัย  และ
ตรวจสารเสพติด  รวมทั้งประสานงานในการฟ้ืนฟูและบำบัด  มีสถานีตำรวจดูแลการจราจรและ
ประสานงานในการป้องกันอบายมุขและสิ่งเสพติดภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งมีศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชัยนาทอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
เรื่องกระบวนการปลูกและผลิตข้าวของชุมชน  ซึ่งภายในชุมชนจะมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียนสาครพิทยาคม  โดยจะมีวิทยากรให้ความรู้และ
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นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวอีกด้วย  และยังมีผลิตภัณฑ์ร้านโอทอป  ของชุมชนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และนำมาศึกษา  และผลิต
ในรูปแบบต่าง ๆ  ในวิชาการงานอาชีพและกิจกรรมชุมนุมอีกดว้ย 
 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
1)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  ห้องสมุดโรงเรียน                     7,220 
๒.  ห้องคอมพิวเตอร์                    12,340 
3.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                     22,569 
4.  ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

                 11,220 

  
2)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  โรงพยาบาลมโนรมย์  4 
๒.  วัดหางน้ำสาคร  1 
๓.  วัดอู่ตะเภา  1 
๔.  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ต.อู่ตะเภา  
      ฐานที่ 3 กรุงเก่าเล่าตำนาน  

 
1 

๕.  แหล่งเรียนรู้รีไซเคิล ชมรมผู้สูงอายุ ตำบล            
ไร่พัฒนา 

 
4 

6.  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์             
ตาลตโนด อำเภอสรรคบุรี 

1 

 

 3)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียน  ในปีการศึกษาที่รายงาน     

3.1  ชื่อ-สกุล  นางสาววชิรา  ปิยพันธุ์  ให้ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกและ             
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  2  ครั้ง/ปี 

3.2  ชื่อ-สกุล  นายไพศาล ปทุมชาติ  และนางเพ็ญจรัส สิงห์ทอง  ให้ความรู้เรื่อง  
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จำนวน  ๑  ครัง้/ป ี
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   3.3  ชื่อ-สกุล  นายธงชัย ศรีทา  และดร.แคทรียา แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร SWOT  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  1  ครั้ง/ปี  
   3.4  ชื่อ-สกุล  นางหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  ให้ความรู้เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   3.5  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  ให้ความรู้
เรื่อง  การป้องกันและระงับอัคคีภัย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี้จำนวน  1  ครั้ง/ปี  

 3.6  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท  ให้ความรู้เรื่อง  โครงการนักเรียนรุ่นใหม่            
มีใบขับขี ่ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี 

 3.7  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ  ให้ความรู้เรื่อง  การ
พัฒนาทักษะชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี  

 3.8  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ให้ความรู้เรื่อง  การพัฒาทักษะการสอนอ่านจับ
ใจความภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ เอส คิวร์ โฟรอาร์ SQ4R  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้จำนวน  ๑  ครั้ง/ปี  

   
 ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดการเรียนการสอนทั้ งหมด ๖  ระดับชั้นเริ่มตั้ งแต่ระดับ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  –  ๖  โดยแบ่งหลักสูตรสถานศึกษาออกเป็น  ๒  ระดับ  คือ  หลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนี้     
 ๑.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เปิดสอนจำนวน  3  แผนการเรียน  คือ  แผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษา - คณิตศาสตร์  แผนการเรียนทั่วไป                                       

๒.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดสอนจำนวน  3  แผนการเรียน  คือ  แผนการเรียน  
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  แผนการเรียนภาษา – คณิตศาสตร์  และแผนการเรียนทั่วไป  
รายละเอียดดัง  QR  code  ด้านล่างนี้ 
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๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์   โทรศัพท์  081-7851343                                              
e-mail : rongkhaek@gmail.com  วุฒิ การศึกษาสูงสุด   กศ .ม .  สาขาการบริหารการศึกษา             
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ๒  
ปี  5  เดือน 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสารินทร์  เอ่ียมครอง  โทรศัพท์   083-3317064                                                                      
e-mail:  sarin161988@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  256๓  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 1  ปี 6  
เดือน 
โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 
                 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาครพิทยาคม   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. การพัฒนาหรือการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
3. การจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสตูรใน
สถานศึกษา 
5. การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผล 

1. การจดัทำแผน
งบประมาณและคำขอตั้ง
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 
2. การจดัทำแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามทีไ่ด้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมตัิการจ่าย
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 

1. การวางแผนอตัรากำลัง 
2. การจดัสรรอัตรากำลัง 
ข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจ ุ
แต่งตั้ง   
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให ้
สูงขึ้นการย้ายข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 
5. การดำเนินการเกี่ยวกบั 
การเลื่อนเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 

1. การพัฒนาระบบ
เครือข่าย 
ข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและ 
พัฒนาเครือข่าย 
สถานศึกษา 
3. การวางแผนการ 
บริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
นโยบายและแผน 
5. การจดัระบบการ 
บริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐาน 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน ชมรมศิษย์เก่า 

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

 
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

 

mailto:rongkhaek@gmail.com
mailto:sarin161988@gmail.com
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และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรยีน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8. การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรยีนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา   
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
 
12. การส่งเสรมิชุมชนให้
มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
13. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 
14. การส่งเสรมิและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ
อื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบ
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศกึษา 
17. การพัฒนาสื่อ และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 
7. การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
10. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การกำหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดทำ
และจัดหาพัสด ุ
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดูแล 
บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสด ุ

7. การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 
8. การดำเนินการทาง 
วินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและ 
การสั่งให้ออกจากราชการ 
ไวก้่อน 
10. การรายงานการ 
ดำเนินการทางวินัยและ 
การลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการ 
ร้องทุกข ์
 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการ 
จัดทำทะเบียนประวัต ิ
14. การจัดทำบญัช ี
รายชื่อและการให ้
ความเห็นเกีย่วกับการ 
เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
15.การสง่เสรมิการ 
ประเมินวิทยฐานะ 
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสรมิและยก 
ย่อง เชิดชูเกียรต ิ
17. การส่งเสรมิมาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ  
18. การส่งเสรมิวินัย  
คุณธรรม จรยิธรรม 
สำหรับข้าราชการครู และ 
บุคลากร ทางการศึกษา 
 

การปฏิบัติงาน     
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษา 
8. การดำเนินงานธุรการ   
9. การดูแลอาคารสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อม 
10. การจัดทำสำมะโน 
ประชากร 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความ 
คิดเห็นเกีย่วกับการจดัตั้ง  
ยุบ รวม หรือ เลิก 
สถานศึกษา 
13. การประสานงานจดั 
การศึกษาในระบบ นอก 
ระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสรมิงาน 
กิจการนักเรยีน 
17. การประชาสมัพันธ์ 
งานการศึกษา 
18. การส่งเสรมิ  
สนับสนุนและประสานงาน 
การจัดการศึกษาของ 
บุคคล องค์กร หน่วยงาน 
และ สถาบันสังคมอื่นท่ีจัด 
การศึกษา 
19. งานประสานราชการ 
สว่นภูมภิาคและส่วน 
ท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการ 
ควบคุมภายในหน่วยงาน  



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๘ ~ 
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ประเภท / ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
-  ผู้อำนวยการ   1  1 
-  รองผู้อำนวยการ   1  1 

รวม   2  2 
๒. ข้าราชการครู  13 11  24 
3. ครูอัตราจ้าง  2   2 

รวม  15 11  26 
4. บุคลากรสายสนับสนุน      

-  เจ้าหน้าทีธุ่รการ  1   1 
-  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียน

รว่ม 
 1   1 

-  ลูกจ้างประจำ 1    1 
-  ลูกจ้างชั่วคราว 2    2 

รวม 3 2 - - 5 
รวมทั้งสิน้ 3 17 13 - 33 

 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา   
  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  18 : 1 
  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ 28 : 1 
  มีจำนวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น - 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๙ ~ 
 

ตารางสรุปจำนวนครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก / โท 
จำนวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จำนวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 

ภาษาไทย ๓ ๑ 
คณิตศาสตร์ 3 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 - 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - 
ศิลปะ ๒ - 
การงานอาชีพ 1 - 
ภาษาตา่งประเทศ ๔ - 

รวมทั้งสิ้น 26 1 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
 

 
 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 

จำนวน 
ผู้เรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน) 

จำนวน 
ผู้เรียน/เด็ก   

ที่มีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ 3 50 43 3 - 96 
ม.๒ 2 46 34 4 2 86 
ม.๓ 2 28 31 4 - 63 
ม.๔ 3 37 48 1 - 86 
ม.๕ 2 22 32 - - 54 
ม.๖ 2 28 17 - 1 46 
รวม 14 210 205 12 3 431 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๑๐ ~ 
 

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๔ 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนผู้ที่สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

หมายเหตุ 

ม.๓ 64 64  
ม.๖ 46 46  

 
๕. ข้อมูลทรัพยากร 
 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 
๑. อาคารเรียน มี  

๒. ห้องเรียน มี  

๓. อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม มี  

๔. ห้องสมุด มี  

๕. ห้องพยาบาล มี  

๖. ห้องคอมพิวเตอร์ มี  

๗. ห้องดนตรี  มี  

๘. สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น มี สนามบาสเกตบอล  จำนวน  1  สนาม 
สนามวอลเลย์บอล  จำนวน  1  สนาม 

๙. สื่อ มี ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 8 ฐานการเรียนรู้ 

๑๐. อ่ืน ๆ (ห้องศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  

มี 
 

 
๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 ๖.๑ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ชั้นม.๑-ม.๖) 
 ร้อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  ๒.๕  ขึน้ไป     
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาษาไทย 53.17 77.13 85.77 
คณิตศาสตร์ 58.99 65.48 84.43 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60.33 63.36 79.78 
ภาษาต่างประเทศ 44.51 76.65 86.34 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

66.82 89.21 92.25 

สุขศึกษาและพลศึกษา 87.28 85.60 89.19 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๑๑ ~ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ศิลปะ 68.34 75.52 93.74 
การงานอาชีพ 80.77 74.64 86.15 

 
 
 

 ๖.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ชั้นม.๑-ม.๖) 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน  ไม่ผ่าน 
ข้อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ 96.24 9.37 0.20 0 
ข้อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต 92.36 8.46 0.12 0 
ข้อ ๓ มีวินัย 88.51 7.49 0.10 0 
ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 85.24 7.28 0.09 0 
ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง 91.54 9.24 0.17 0 
ข้อ ๖ มุ่งม่ันในการทำงาน 84.56 7.38 0.07 0 
ข้อ ๗ รักความเป็นไทย 97.77 9.03 0.19 0 
ข้อ ๘  มีจิตสาธารณะ 94.82 9.59 0.18 0 

เฉลี่ยร้อยละ 91.38 8.48 0.14 0 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 99.86 0.14 0 

 
 ๖.๓ ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ชั้นม.๑-ม.๖) 
 

อ่านคิดวเิคราะห์ 
  

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยีย่ม ดี ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ข้อ๑ สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้าฯ 85.50 12.85 0.41 0.51 
ข้อ๒ สามารถจับประเด็นสำคัญ ฯ 86.35 12.91 0.47 0.55 
ข้อ๓ สามารถวิเคราะห์ ฯลฯ 84.05 12.89 0.52 0.59 
ข้อ๔ สามารถประเมินความน่าเชื่อถอื ฯ 87.20 13.05 0.42 0.54 
ข้อ๕ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ฯ 87.15 13.12 0.47 0.49 

เฉลี่ยร้อยละ 86.05 12.96 0.46 0.53 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 99.01 0.46 0.53 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๑๒ ~ 
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๖๐ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ค่าเ ล่ียระดับโรงเรียน

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๗. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖4    
7.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                 

 
 7.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖   

 
 

          7.3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 42.93 18.67 31.70 25.63 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.14 23.69 31.52 29.54 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด  สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 43.48 17.05 29.76 34.13 20.68 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.92 21.56 29.39 37.24 23.80 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๑๓ ~ 
 

          7.4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
๘. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปีที่ผา่นมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

๙. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด (รับการประเมินระหว่างวันที่ 12  มิ.ย. 2564) 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบล่าสุด 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                  ดี   
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสาครพิทยาคม มีรูปแบบกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์โดยมีการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ จิตสังคม 
และทักษะกระบวนการต่างๆ โดยการยึดหลักตามกระบวนการ PDCA มีการนำผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จุดควรพัฒนา ของการประเมินคุณภาพทางการศึกษาภายนอกรอบ 4 
และ ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา   มาปรับปรุง
และพัฒนา ให้สอดคล้องกับการต้ังค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 
2564 แต่การดำเนินโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19 ) จึงทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมบาง
กิจกรรม ต้องงดดำเนินการและปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมออนไลน์ โดยมีการคำนึงถึง ผลลัพธ์ด้าน
คุณภาพและประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากที่สุด และมีการปรับลดจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19 ) ตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนดังนี้ 
  
ประเด็นพิจารณาที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 

๑.๑)  มีความสามารถในการอา่น การเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 
    โรงเรียนสาครพิทยาคมมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ใน
การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  ดังนี้  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  
กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  กิจกรรม  Morning  talk  กิจกรรม Christmas  
day  กิจกรรมวันตรุษจีน  และกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแข่งขนัทักษะทางคณิตศาสตร์  เป็นต้น 
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๑.๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
                      โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือฝึกให้
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยครูผู้สอน  มีการจัดทำแผนการ
เรียนรู้  และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ครูใช้กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ได้แก่  ๑) การสอนแบบการแก้ปัญหา ๒) การ
สอนแบบปฏิบัติจริง  ๓) การสอนโดยใช้กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้  ๔) การสอนแบบใช้
บทบาทสมมุต ิ ๕) การสอนแบบเรยีนรู้แบบรว่มมือ ๖) การสอนแบบโครงงาน  เป็นต้น 
 ๑.๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     โรงเรียนสาครพิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์แนวคิด โครงงาน ชิ้นงาน นำไปสู่
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 1.๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     โรงเรียนสาครพิทยาคมส่ งเสริม ให้ ทุ กกลุ่ มสาระการเรียนรู้ จั ดกิ จกรรม                 
การเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลความรู้จากอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ  รวมถึงให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น มีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการทำ infographic เนื่องในวันสำคัญต่างๆ จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAKORN BITKUB เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี  Cryptocurrency   
อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการ  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ให้บริการแก่นักเรียน  เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ด้านทักษะคอมพิวเตอร์  และให้บริการนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  มี
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและสื่อที่ใช้ในการ
จัดการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งและหุ่นยนต์  เป็นต้น 
  1.๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         โรงเรียนสาครพิทยาคมส่ งเส ริม ให้ ผู้ เรี ยนมี ความรู้ แ ละทั กษะที่ จ ำ เป็ น               
ตามหลักสูตร  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
โดยจัดโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้   โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ศิลปะ  โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 1.๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
          โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะใน
การทำงานโดยจัดโครงการหรือกิจกรรมดังนี้   โครงการพัฒนางานแนะแนว  โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้วิชาการงานอาชีพ  กิจกรรมลดเวลาเรียน - เพ่ิมเวลารู้  มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ในยุคศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
ทักษะอาชีพแก่นักเรียน  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มองเห็นภาพอาชีพต่างๆ  
โดยมุง่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  สำรวจความสนใจ ความถนัด  และมองเห็นช่องทางอาชีพของตนเอง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  โดยการจัดกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อซึ่งมีสถาบันการศึกษาต่างๆ  มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  
การติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนชั้น  ม.3  และ  ม.6  บริการให้คำปรึกษา
และสื่อสังคมออนไลน์  เพ่ือวางแผนให้กับผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ  เป็นต้น 
 
ประเด็นพิจารณาที่ 2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน   
 2.๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                         โรงเรียนสาครพิทยาคมมีกระบวนการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะที่ดีและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน  กิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมตามค่านิยมหลัก  12  ประการ  และมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามหลักเบื้องต้นของศาสนาและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน  ตั้งแต่
กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า  การเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติ  การสวดมนต์  การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ  การปฏิบัติตามข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  การดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง  การรักษาความสะอาด  การทักทายสวัสดี  การทำความเคารพผู้ใหญ่  นอกจากนี้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะการทำงานเป็นกลุ่มโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำ
วิทยาการ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีการจัด
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กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์  มีการส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงาน
คุณธรรมทุกห้องเรียนเพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

 
2.2)   ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

                 โรงเรียนสาครพิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
ประเพณีไทย  ส่งเสริมความเป็นไทย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสำนึกในความเป็นชาติไทย  น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณคดีไทยเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดีไทยให้สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง  สนับสนุนให้แต่ละกลุ่ม
สาระควรเรียนรู้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ  เช่น   กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมวันสำคัญทางสถาบันพระพุทธศาสนา  กิจกรรมวิถีพุทธ  กิจกรรมวัน
ไหว้ครู  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมชุมนุมดนตรี  กิจกรรมชุมนุมการทำขนมไทยเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนอนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นต้น  ซึ่งโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและเป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการ
แพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   (COVID-19 )  
  
 2.๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
               โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริมการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ในชั้นเรียน  
ที่พัฒนาผู้เรียนภายใต้ขอบข่ายกิจกรรมแนะแนว  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  และ
ด้านส่วนตัว  อารมณ์  สังคม  โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกมิติ  ซ่ึงมีระบบการคัดกรอง
นักเรียนและ การพัฒนาส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  ขั้นตอน  ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
สำรวจ  รู้จักตนเองในด้านต่างๆ  ได้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายผ่านกิจกรรมต่างๆ  โดยเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสถานการณ์ที่มีความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม  สามารถตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆได้เต็มตามความรู้ความสามารถและเต็มศักยภาพของตนเอง  เช่น  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
กิจกรรมสาธารณประโยชน์  กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  กิจกรรมวันคริสต์มาส  วันตรุษจีน  เป็นต้น 
   
 2.๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
               โรงเรียนสาครพิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย  และจิตสังคมจากโครงการหรือกิจกรรมดังนี้  โครงการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
สุขภาพนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคต่างๆ   
กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย/การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อผู้ป่วย  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายพัฒนาสุขภาพนักเรียน    
กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายนอกสถานศึกษา  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
เป็นต้น 
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~ ๑๘ ~ 
 

๐ ๐๐

๒๐ ๐๐

๔๐ ๐๐

๖๐ ๐๐

๘๐ ๐๐

๑๐๐ ๐๐

รายวิชาภาษาไทย รายวิชาภาษาจีน รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาคณิตศาสตร์

2.  ผลการดำเนินงาน   
       ประเด็นพิจารณาที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 
        จากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม                 
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  ในรายวิชา
ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงการประเมินด้านการอ่าน  คิดวเิคราะห์  เขียน  รายวิชาภาษาไทย  ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 

 
 จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมิน  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ  ในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  ระดับ  ดีเยี่ยม    
ในปีการศึกษา  ๒๕๖4  สูงกว่าค่าเปา้หมายในรายวิชาคณิตศาสตร์ ตามเป้าหมายในรายวิชาภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ และต่ำกว่าค่าเป้าหมายในรายวิชาภาษาไทย  

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน  การ
สื่อสาร  และการคิดคำนวณ ส่งผลให้นักเรียนได้นำความรู้ ความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขัน กับ
หน่วยงานภายนอก ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

 
ที ่ รายการ เจ้าของผลงาน ผลการประกวดแข่งขัน 

1. กิจกรรมการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เทพสตร ี

นายชัยพัทธ์  ทิมโต รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 
 

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 
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~ ๑๙ ~ 
 

ที ่ รายการ เจ้าของผลงาน ผลการประกวดแข่งขัน 

2. การประกวดบทกลอน ระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. เพื่อเทิดพระคณุของแม่ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 

เด็กหญิงสุธาสินี  อินทะเรืองศร รางวัลชมเชย 

3. การประกวดการเขยีนบทความ หวัข้อ               
“ชาวการศึกษาชัยนาท ไม่นิ่ง ไม่เฉย ไม่ทน
ต่อการทุจรติ” 

นางสาวสุธิตา  ไม้ตะเภา รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

4. การประกวดการเขยีนบทความ หวัข้อ              
"ชาวการศึกษาชัยนาท ไม่นิ่ง ไม่เฉย ไม่ทน
ต่อการทุจรติ" 

นางสาวกรวรรณ แก้วแพทย ์ รางวัลชมเชย 

5. การประกวดคัดลายมือภาษาไทย จัดโดย
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

นางสาวเมธาพร จตุรโมกข์ รางวัล excellent level 

6. การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ จัดโดย
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

นางสาวแพรวา  คล้ายทอง รางวลั high – standard 
level 

7. การประกวดคัดลายมือภาษาจีน จดัโดย
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

นางสาวกนกวรรณ  พวงทอง รางวลั high – standard 
level 

8. การประกวดเรยีงความทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตสิ่วนภูมิภาค 
ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
ระบบ Facebook Live จดัโดย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาววรวรรณ ปานไธสงค ์ รางวัลระดับเหรียญเงิน 

9.  การแข่งขัน180-IQ ระดับมัธยมศกึษาตอน
ปลาย (ม.4-ม.6) ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 
2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร  

นางสาวชไมพร โพธิ์อุไร รางวัลระดับเหรียญทอง 

 
3.  แหลง่ข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
 1.  แบบรายงานผลการประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน รายวิชาภาษาไทย  
ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 

2.  รางวัลนักเรียน 
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๐ ๐๐
๑๐ ๐๐
๒๐ ๐๐
๓๐ ๐๐
๔๐ ๐๐
๕๐ ๐๐
๖๐ ๐๐
๗๐ ๐๐
๘๐ ๐๐
๙๐ ๐๐

๑๐๐ ๐๐

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

๒)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็  และแก้ปัญหา 

       จากการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  มีผลการประเมิน
ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขยีน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 จากแผนภูมิพบว่านักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีผลการประเมินความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี
เยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  86.05  ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 
3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 

1.  แบบรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
2.  แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 
 

3)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม                                                                                                                                                                               
  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  ได้มีการสร้างนวัตกรรมจากการจัดการเรียนการสอน  

โดยรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง  การทำงานเป็นทีม  เชื่อมโยงจากองค์ความรู้  และประสบการณ์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 

 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อนวัตกรรม 
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  การประดิษฐ์ศรลม 

-  พัฒนานวัตกรรมแบบสร้างสรรค์ 
-  พัฒนา Application 
-  ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ  

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 
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ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อนวัตกรรม 
2. การงานอาชีพ -  มหัศจรรย์กระถางต้นไม ้
3. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -  โครงการในพระราชดำริในหลวง ร.9 

 
จากผลการประเมินพบว่านักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมคิดเป็นร้อยละ  

66.36  ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ได้
จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทำนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  จึงส่งผลให้ผลการประเมินมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศกึษากำหนด 
3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 

1.  ชิ้นงาน/ภาระงานของนักเรียน 
2.  ผลการจดัการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 

 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑-๖   มีผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มี
ความสามารถในการ

สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เนต็ และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

และอ้างอิงแหล่งข้อมลูที่
ได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คิดเป็นรอ้ยละ จำนวนนักเรียนทีม่ี
ทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการ

เรียนรูอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คิดเป็นร้อยละ 

ม.1 96 96 100 91 94.79 
ม.2 85 85 100 83 97.65 
ม.3 64 64 100 62 96.88 
ม.4 84 82 97.62 82 97.62 
ม.5 53 51 96.23 51 96.23 
ม.6 46 46 100 46 100 
รวม 428 424 99.06 415 96.96 

เ ลี่ย
ร้อยละ 

98.01 

 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที ่๑-๖    
นักเรียนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการใช้ทักษะ
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ด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ  98.01  ซึ่งสงูกว่าค่า  
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ให้นักเรียนได้นำความรู ้ความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้รบัรางวัลดังต่อไปนี้  

 
ที ่ รายการ เจ้าของผลงาน ผลการประกวดแข่งขัน 

1. การแขง่ขันหุ่นยนต์เก็บตะกร้าผ้า ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิประจำปี 2564 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เด็กชายชนะพัทธ์  สุขสวัสดิ ์
เด็กชายสรุิยะ  โสมน 

รางวัลชนะเลิศ 

2. การแข่งขนัหุ่นยนต์เก็บตะกร้าผ้า ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

เด็กชายกิตตภิัทร  ปิน่แก้ว 
เด็กชายวรายุทธ  แดงไผ ่

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

3. การแข่งขันการประกวดสื่อภาพน่ิง 
Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.
1-ม.3) งานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมภิาค ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

นางสาวสุชาดา แยม้สุข 
นายเขมนันท์  สมัยภักด ี

ระดับเหรียญเงิน 

4. การแข่งขันการประกวดสื่อภาพน่ิง 
Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ 
ส่วนภูมภิาค ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

นางสาวปรายฝน  สุวรรณกองกูล 
นางสาวดวงพร  ชูพันธ ์
นางสาวภัทราภรณ์  สมทิพย ์
นางสาววรรวรรณ  ปานไธสงค ์
 

ระดับเหรียญทองแดง 

5. การแข่งขันการประกวดคลิปวดีีโอ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิส่วน
ภูมิภาค ประจำปี 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร 

นายกรกต อิมะไชย 
นายเอกภาพ  แย้มสุข 
นายอานนท์  อินทร์คง 
นายสุกฤษฎิ์ กันจาด 
 

ระดับเหรียญทองแดง 

6. การแข่งขันการทำแผนที่ด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้โปรแกรม google earth หรือ 
google map ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4-ม.6) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมภิาค ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

นางสาวอนัญญา เหลือสำเภา 
นางสาวณัฐนิชา  ทองเกล็ด 
นางสาวพิริยะณัฐ  สอนคำ 

ระดับเหรียญทองแดง 
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ที ่ รายการ เจ้าของผลงาน ผลการประกวดแข่งขัน 

7. การแข่งขันการประกวดภาพถ่ายอาหาร
พื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-
ม.6) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมภิาค ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร 

นางสาวปาณสิรา ทิพยคัฆ ์ เหรียญทองแดง 

8. การประกวด Clip VDO หัวข้อ “การ
ป้องกันตนเองและปรับตัวกับ COVID -19 
ระลอกใหม่” "เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอตุรดติถ์ 

นางสาวธนัชชา  แจ้งมณี 
นางสาวกญัญาวรี์  แป้นโพธิ ์
นางสาวดวงพร  ชูพันธ์ 
นางสาวปาณสิรา  ทิพยัคฆ ์
นางสาวชไมพร  โพธ์ิอุไร 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

9. การประกวดคลิปวดีีโอ เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be 
Number One ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศกึษา "CPEO Music Award 
2021" (Free Style) ระดบัช้ัน
มัธยมศึกษา-อุดมศึกษา 

นายกิตตภิพ  ทัดเทียม รางวัล รองชนะเลศิ 
อันดับ ๒ 

10. รางวัลยุวชนประกันภัยดเีด่น ประเภทคลิป
วีดีโอสั้น โครงการอัจฉรยิะยุวชนประกันภัย 
ประจำปี 2564 

นางสาวปาณสิรา ทิพยัคฆ์  
นายกิตตภิพ ทัดเทยีม 
นางสาวชไมพร โพธิอ์ไุร 
นายสุกฤษฎิ์ กันจาด 
นางสาวณัฐนิชา ทองเกล็ด  
นางสาวธนัชชา แจ้งมณี 
นางสาวอนัญญา เหลือสำเภา  
นางสาวพิริยะณัฐ สอนคำ 

รางวัล รองชนะเลศิ 
อันดับ 2 

11. กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริม
เครือข่ายครอบครัวคณุธรรม 
หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉนั" 

นางสาวปาณสิรา ทิพยัคฆ ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 
3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 

1. ชิ้นงาน/ภาระงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน 
2. รางวัลนักเรียน 
3. สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม 
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5)  มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 จากการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิแสดงผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
ค่าเป้าหมายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการประเมินตามเป้าหมาย 
 
 นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              
ขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ย้อนหลัง  3  ปีซึ่งแสดงใน
แผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 

๘๕ ๗๗

๙๒ ๒๕

๘๖ ๓๔
๘๔ ๔๓

๗๙ ๗๘

๘๙ ๑๙

๙๓ ๗๔

๘๖ ๑๕

๗๐ 

๗๕ 

๘๐ 

๘๕ 

๙๐ 

๙๕ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ ๒ ๕ ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๒๕ ~ 
 

แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิสรุปได้ว่า  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – 
2564 ในรายวิชาวิทยาศาสตร ์
แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิสรุปได้ว่า  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – 
2564 ในรายวิชาภาษาไทย และรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖4 
2.  ผลสอบ O-NET  นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   
3.  สรุปโครงการ  8  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
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รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๒๖ ~ 
 

6)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
จากการดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม                

มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ดังนี้ 
 

ตารางแสดงจำนวนนักเรยีนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จบการศึกษา ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปทีี่ 3 64 64 100 
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 46 46 100 

รวม 110 110 100 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ 
งานอาชีพ  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ  ดังนี้ 

 

สถาบัน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

จำนวน รอ้ยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 16 34.78 
มหาวิทยาลัยของเอกชน 7 15.22 
วิทยาลัยเทคนิค 9 19.57 
ศึกษาต่อสถาบันอ่ืน 4 8.70 
ประกอบอาชีพ 10 21.73 

รวม 46 100 
 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่า  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน มีความ
พร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 

๑.  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
      ๒.  แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ.๕) 
 3.  รายงานสรุปผลงานแนะแนว 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๒๗ ~ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

    จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม   
ผ่านการประเมินคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดเียี่ยม  ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนกัเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม (๓) ดี (๒) ผ่าน (๑) ไม่ผา่น (๐) 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 96 93.95 5.75 0.30 0 
มัธยมศึกษาปทีี ่ ๒ 85 91.17 8.30 0.00 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 64 90.24 9.76 0.10 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 85 88.21 11.59 0.20 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 53 89.40 10.50 0.10 0 
มัธยมศึกษาปทีี่  ๖ 46 94.70 5.10 0.20 0 

รวม 429 91.38 8.48 0.14 0 
 
 จากตารางพบว่านักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 91.38  ซึ่งมีผลการประเมินตามค่าเป้าหมาย  
ที่สถานศึกษากำหนด  แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  เคารพกติกา  มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

จากการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากหนว่ยงานภายนอกดังต่อไปนี้ 

นายสุกฤษฎิ์ กันจาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ใน
โครงการโล่ประทานเพชรแห่งแผ่นดิน เพชรรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 "เพชรงามล้ำค่า อันทรงคุณค่าของ
แผ่นดิน " รางวัลเพชรรัตนโกสินทร์ ด้านจิตอาสา 

รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ "ร้องเพลง เล่นดนตรี" เพื่อรณรงค์และป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One ป้องกันปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา "CPEO Music Award 2021 " (Free Style) ระดบัชั้น มัธยมศึกษา-
อุดมศึกษา ประเภททีม  ระดับจังหวัด   

รางวัลชมเชย  การประกวดคลิปวีดีโอ "เต้นประกอบเพลง" เพ่ือรณรงค์และป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One ป้องกันปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา "CPEO Music Award 2021 " (Free Style) ระดับชั้นมัธยมศึกษา-
อุดมศึกษา ประเภททีม  ระดับจังหวัด 

 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๒๘ ~ 
 

3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
1.  รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
2.  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่และ
ความเป็นไทยดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ร้อยละของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม 
1. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ร้อยละ 90.00 
2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ร้อยละ 94.63 
3. กิจกรรมวันลอยกระทง                    ร้อยละ 100 
4. กิจกรรมชุมนุมดนตรี                    ร้อยละ 100 
5. กิจกรรมชุมนุมการทำขนมไทย                    ร้อยละ 100 

 
 นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ  96.93  ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ภูมิปัญญาไทย 
 
 จากการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถและเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
ที ่ รายการ รางวัล 
1. การประกวดคลิปวีดีโอ "ร้องเพลง เล่นดนตรี" เพื่อรณรงค์และป้องกันปัญหายา

เสพติดในสถานศึกษา โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One 
ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา "CPEO Music Award 2021 " (Free 
Style) ระดับชั้น มัธยมศึกษา-อุดมศึกษา ประเภท ทีม   

ชมเชย  

 
3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
 1.  รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมวัน        
ลอยกระทง  กิจกรรมชุมนุมดนตรี  กิจกรรมชุมนุมการทำขนมไทย 

1. รางวัลนักเรียน 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๒๙ ~ 
 

 ๓)  การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย   
        นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้ 

 ที ่ กิจกรรม ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1.. กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภา
นักเรียน   

รอ้ยละ 93.00 

2. กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี           ร้อยละ 100 
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์           ร้อยละ 100 
4. กิจกรรมวันคริสต์มาส   ร้อยละ 90.00 
5. กิจกรรมวันตรุษจีน ร้อยละ 90.00 

 
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  สามารถอยู่ร่วมกัน

บนความแตกต่างและหลากหลาย  ในด้านเพศ วัย  ศาสนา  ส่งผลให้นักเรียนมีความผูกพัน  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รุ่นพ่ีดูแลช่วยเหลือรุ่นน้อง  ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้อ่ืน  ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  ๙4.60  ซึ่งเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
 1.  รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ  กิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันตรุษจีน       

 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  

และจิตสังคม ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม ร้อยละของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

1. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89.75 
2. กิจกรรมประเมินวุฒิภาวะทางอารมณ์  นักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติร้อยละ 98.03 
3. กิจกรรมชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82.87 

 
จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียน

สาครพิทยาคม  ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมในภาพรวม     
คิดเป็นร้อยละ  90.22  ซ่ึงมีผลการประเมินตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๓๐ ~ 
 

  ทั้งนี้ในประเด็นของน้ำหนัก - ส่วนสูงของนักเรียนมีผลการประเมินที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีสุขภาวะทาง
ร่างกายที่สูงขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
 
3.  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
 1.  รายงานสรุปกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กิจกรรมประเมินวุฒิภาวะทาง
อารมณ ์ กิจกรรมชั่งน้ำหนัก - วัดส่วนสูง 
 
4. สรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนสาครพิทยาคม  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพ
ของผู้เรียน  ประกอบด้วย  ๒  ประเด็นพิจารณาดังนี้                                                                                                                                                                                                                          
           ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้                                                                                                                      

ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที ่๑  คุณภาพผู้เรียน      
ประเด็นพิจารณาที่  ๑.๑  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖4       

มาตรฐานที ่๑  ประเด็นการพิจารณาที่  ๑.๑ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน                                    
การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ                     

 
80 

 
79.65 

 
ตามเป้าหมาย 

๑.๑  นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับ        
ดีเยี่ยม 

 
 

80 

 
 

71.36 

 
 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
               ๑.๒  นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาจีน อยู่ในระดับ               
ดีเยี่ยม 

 
 

80 

 
 

80.09 

 
 

ตามเปา้หมาย 
               ๑.๓  นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม   

 
 

80 

 
 

77.41 

 
 

ตามเป้าหมาย 
               ๑.๔  นักเรียน มีความสามารถ การคิด 
คำนวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม    

 
80 

 
89.75 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

๒)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์             
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน                
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
 

๘๐  

 
 

86.05 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๓๑ ~ 
 

มาตรฐานที ่๑  ประเด็นการพิจารณาที่  ๑.๑ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๒.๑  นักเรียนผ่านการประเมินด้าน            
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

 
๘๐  

 
86.05 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 66.36 ตำ่กว่าเป้าหมาย 
                ๓.๑  นักเรยีนมกีารสร้างนวัตกรรม            
จากการจัดการเรียนการสอน โดยรวบรวมความรู้            
ด้วยตนเอง การทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงกับองค์ความรู้  
และประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
 

 
80 

 
 
 

66.36 

 
 
 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

90 
 

98.01 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
                ๔.๑  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
 
 

90 99.06 สูงกว่าเป้าหมาย 
                4.2  นักเรียนมีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
90 96.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 80 87.21 สูงกว่าเป้าหมาย 
               ๕.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                                         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป ๘๐ 79.78 ตามเป้าหมาย 
               ๕.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป ๘๐ 84.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป ๘๐ 86.34 สูงกว่าเป้าหมาย 
               ๕.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป         ๘๐ 85.77 สูงกว่าเป้าหมาย 
              ๕.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                                                     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป  ๘๐ 92.25 สูงกว่าเป้าหมาย  
               ๕.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป  

 
๘๐ 

 
93.74 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

               ๕.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึน้ไป ๘๐ 86.15 สูงกว่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๓๒ ~ 
 

มาตรฐานที ่๑  ประเด็นการพิจารณาที่  ๑.๑ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

               ๕.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพล
ศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป   ๘๐ 89.19 สูงกว่าเป้าหมาย 

๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดี     
ต่องานอาชีพ 85 95.15 สูงกว่าเป้าหมาย 

                ๖.๑  นักเรียนที่จบการศึกษามีความรู้ ทักษะ 
 พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ    

 
85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

                6.2  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  
 มีความพร้อมที่จะศึกษาระดับสูง    85 85.45 ตามเป้าหมาย 
                6.3  นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๓ และ ๖ 
 มีความพร้อมในการทำงานและประกอบอาชีพ 

 
85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่  1.1     
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
จากตารางที่  1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพ

ผู้เรียน  ประเด็นพิจารณาที่  1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2564  
พบว่า  ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นมีประเด็นพิจารณาที่มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 4  ประเด็น  ได้แก่  ประเด็นพจิารณา
ที่ ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  ประเด็นพิจารณาที่ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประเด็นพิจารณาที่ ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และประเด็นพิจารณาที่ 
๖  มีความรู้   ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   ส่วนประเด็นพิจารณาที่  1  มี
ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  มีผลการประเมินเป็นไปตาม
เป้าหมาย  และ ประเด็นพิจารณาที่  3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีผลการประเมินต่ำ
กว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๓๓ ~ 
 

ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที ่ 1  คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่  1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2564  

      

มาตรฐานที ่1  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2     
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด ๙๐ 91.38 ตามเป้าหมาย 

นักเรยีนผ่านการประเมินคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม ๙๐ 91.38 ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย ๙๐ 96.93 สูงกว่าเป้าหมาย 
นักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนานักเรยีนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า
ความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  วัฒนธรรมและ
ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย ๙๐ 96.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยูร่ว่มกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ๙๐ 94.60 ตามเป้าหมาย 

นักเรยีน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ๙๐ 94.60 ตามเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย    และจิตสังคม ๙๐ 90.22 ตามเป้าหมาย 
4.๑  นักเรียน  มีค่าเฉลี่ยจำนวนนักเรียน

น้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ ๙๐ 82.87 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4.๒  นักเรยีนผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ๙๐ 89.75 ตามเป้าหมาย 
4.๓.  นักเรียนมีผลการประเมินวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ ๙๐ 98.03 สูงกว่าเป้าหมาย 
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่  1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตามเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพ

ผู้เรียน  ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2564  
พบว่า  ประเด็นพิจารณาที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีผลการประเมินสูงกว่า
เป้าหมาย ในส่วนของประเด็นพิจารณาที่  1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด  ประเด็นพิจารณาที่  ๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  และ
ประเด็นพิจารณาที ่๔  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  มีผลการประเมินตามเป้าหมาย    



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๓๔ ~ 
 

หมายเหตุ  สรุปผลการประเมิน  ประเดน็การพิจารณาที่  1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
และประเด็นพิจารณาท่ี 1.๒  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สูงกว่าเป้าหมาย    หมายถึง  คะแนนมากกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 5  ขึ้นไป 
ตามเปา้หมาย       หมายถึง  คะแนนน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ  ๕     
ต่ำกว่าเป้าหมาย    หมายถึง  คะแนนน้อยกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ  ๕  ขึน้ไป 

     
ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน  ทั้ง  10  ประเด็นพิจารณา         

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2564     
 

มาตรฐานที ่1/ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายปี

การศึกษา ๒๕๖4 
ผลการ
ประเมิน 

ผลการประเมินตน
เทียบกับค่า
เป้าหมาย  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขยีน  การ

สื่อสาร  และการคิดคำนวณ                     
80.00 
(ดีเลิศ) 

79.65 
(ดเีลิศ) 

ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภปิรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

 
80.00 
(ดีเลิศ) 

  
86.05 
(ดีเลิศ) 

 
 

ตามเป้าหมาย 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 80.00 

(ดีเลิศ) 
66.36 

(ด)ี 
 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

90.00 
(ยอดเยี่ยม) 

98.01 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูร
สถานศกึษา 

80.00 
(ดีเลิศ) 

87.21 
(ดีเลิศ) 

 
ตามเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

85.00 
(ดีเลิศ) 

95.15 
(ยอดเยี่ยม) 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปประเด็นพิจารณาย่อย ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน      

1)  การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

90.00 
(ยอดเยี่ยม) 

91.38 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00 
(ยอดเยี่ยม) 

96.93 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

90.00 
(ยอดเยี่ยม) 

94.60 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางรา่งกาย  และจติสังคม 90.00 
(ยอดเยี่ยม) 

90.22 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

สรุปประเด็นพิจารณาย่อย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตามเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่ 1 ดีเลิศ ยอดเย่ียม สูงกว่าเป้าหมาย 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
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~ ๓๕ ~ 
 

แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น    
 1.  จัดกจิกรรมพัฒนาทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  เพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะเพ่ิมข้ึน            

2.  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมใหก้ับผู้เรียน   
3.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์

ปกติและผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
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~ ๓๖ ~ 
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีการบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้รูปแบบ  SAKORN MODEL  
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
        จากแผนภาพ  การบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้รูปแบบ  SAKORN MODEL  ประกอบด้วย  
  

S  =  Science Literacy  :  ก้าวทันวิทยาการ  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษานำเทคโนโลยี
เข้ามาบริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การจดัการเรียนการสอน 
 A  =  Awareness  :  เห็นคุณค่าความเป็นไทย  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และ
นักเรียน  แสดงออกถึงความภาคภูมิ ใจ  เห็นคุณค่า  ร่วมอนุรักษ์   สืบทอดภูมิปัญญาไทย  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  
 K  =  Knowledge  :  ความรู้  หมายถึง  การนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  โดยมีการระดมความคิดและวางแผนการทำงานร่วมกัน ภายใต้ความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบบรรลุตามวิสัยทัศน์  
พันธกจิ  เป้าประสงค์ของโรงเรียน  และนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
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~ ๓๗ ~ 
 

หลักธรรมาภิบาล โดยครแูละบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และนำผลที่ได้จากการ
ประเมินต่าง ๆ  มาพัฒนาตนและพัฒนางานให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 O  =  Oneness  ความสามัคคี  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยร่วมกันวางแผน  ระดม
ความคิด  และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  
 R  =  Resourceful  มีความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  และส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะ 3R8C  ที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21  
 N  =  Nobility  มีคุณธรรม  หมายถึง  การดำเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรมใน
โรงเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม อยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย  
   จากกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้วย SAKORN MODEL  ส่งผลให้
โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 
  

๒.๑   มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ทีส่ถานศึกษากำหนดชัดเจน 
       ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนสาครพิทยาคม มีระบบการนำองค์กร ตามทิศทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม และวัฒนธรรมองค์กร เป็นพลังขับ
เคลื่อนที่สำคัญ ในการจัดทำวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม โดยมีการแต่งตั้ ง 
คณ ะกรรมการการดำเนิ น งาน  รวบรวมข้อมู ล พ้ืนฐานของโรงเรียน  เช่ น  น โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท ความคาดหวังและความต้องการของ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวนภารกิจของโรงเรียน โดยดูสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน
ที่ผ่านมา มีการประชุมฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาโรงเรียนในอนาคต จากนั้นนำข้อเสนอแนะ และความคาดหวังที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม
ต่างๆ มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค บริบท สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ชุมชน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งจะได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
ค่านิยมที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษาได้สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับครู บุคลากร นักเรียน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เกิดความเชื่อมั่น 
และยอมรับในการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมไปเป็นทิศทางในการจัดการศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประชุมครูประจำเดือน เว็บไซต์โรงเรียน เป็นต้น 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
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 3)  ผลการดำเนินงาน 
 ๑.  โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจทีช่ัดเจน โดยมีวิสัยทัศน์และ พันธกิจ
สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ตน้สังกัด  บริบทของสถานศึกษา  ความ
ต้องการชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาจนเกิดผล  ดังนี้ 
 -  รางวัลเหรียญทอง การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564  ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง 
 -  รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 2 
 -  รางวัลสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ( Best Practices )  ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม 
  
     4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
  1.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  3  ปี 
 2.  แผนปฏิบัติการประจำปี 
 3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 
๒.๒  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School  Base  
Management)  แบ่ งเป็ น  4  กลุ่ ม  ประกอบด้ วยกลุ่ มบริ หารวิ ชาการ  กลุ่ มบริ หารงบประมาณ                       
กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  พร้อมทั้งจัดหาบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และมี
ระบบการบริหารจัดการ  โดยมีการมอบหมายภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ  ดำเนินการตามแผนงาน  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  โดยมีการกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงาน  และสรุปผล
การดำเนินงาน  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหาร  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบถึงการบริหารงาน  ซ่ึงโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  (Participation  Management)  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(Sufficiency)   มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนภายใต้วงจรคุณภาพ  (PDCA)  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ครู  และบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ  (Smart)  และยั่งยืน  (Sustainable)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา เช่น ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบนิเทศภายใน  
ระบบควบคุมภายใน  มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ  
ข้อกำหนด    โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมร่วมกับสถานศึกษา  เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงานของ
โรงเรียนและให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานของสถานศึกษา  เช่น  แผนปฏิบัติการประจำปี  การพัฒนา
หลักสูตร  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เป็นต้น  นอกจากนั้นยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ   ของ
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  เพ่ือให้การดำเนินงานของสถานศึกษา บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย   
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 3)  ผลการดำเนินงาน 
     ๑.  โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน
ของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มี
การตรวจสอบ  ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจน  โดยนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยนำข้อมูลจากการ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน  ปรับปรุง พัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

   ๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาทีมี่ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างได้ 
              
     4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
  1.  แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  3  ปี 
 2.  แผนปฏิบัติการประจำปี 
  
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
       ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยีย่ม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาครพิทยาคมและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  มีการบริหารจัดการที่
ส่งเสริมให้ครูนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพบรรลุตาม
มาตรฐานหลักสูตร  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทัว่ถึง  มี
การนิเทศกำกับ  ติดตามดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ  นำผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้
มาเป็นข้อมูลในการพัฒนานักเรียน  และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยอาศัยความ
ร่วมมือของ  ครู  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  เป็นต้น โรงเรียนยังมีกลไกที่สำคัญใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรคือ  ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยอาศัยความร่วมมือ  จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาเป็น
หลักสำคัญในการดำเนินการ  นอกจากนี้โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนโดยผู้บริหาร  หลังจาก
นิเทศจะมีการรายงาน  และสรุปผลการนิเทศ  โดยเฉพาะข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการสอนต่อไป  
 โรงเรียนมีการจัดครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก  มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีการให้โอกาสแก่นักเรียนในการสอบแก้ตัวในรายวิชาที่ผลการเรียนไม่ผ่าน  ครูที่ปรึกษา  
และครูประจำวิชามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือติดตาม ดูแลด้านการเรียน และ
พฤติกรรมของนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ  และใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น  แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 
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2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเรียนสาครพิทยาคมได้มี
การวางแผนจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางต้องรู้และควรรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  เช่น  การสอนในรูปแบบ  Online, On – hand,  On – demand  
และ  On - site   ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครูได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การสอนโดยใช้โปรแกรม google  meet,  google classroom,  การตั้ง
กลุ่ม Line,  กลุ่ม Facebook  หรืออ่ืนๆ  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้และเพ่ือให้ครูสามารถ
มอบหมายงาน  หรือติดตามนักเรียนได้นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสื่อการสอน ชิ้นงาน ภาระงาน โดย
นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระให้กระชับและเหมาะสมกับสภาพ การจัดเรียนรู้ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19) เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
มากที่สุด ครูผู้สอนได้ออกแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารวิชาการได้มี
การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นระยะเพ่ือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ เพ่ือหาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คลี่คลายลง  นักเรียนสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ 
ครูผู้สอนได้มีการทบทวนเนื้อหาต่างๆที่ได้เรียนออนไลน์ที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารวิชาการ ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา และผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
ติดตาม ดูแลด้านการเรียน พฤติกรรมของนกัเรียนให้มีความรับผิดชอบจนกระทั่งจบปีการศึกษา 
 
       3)  ผลการดำเนินงาน 

1.  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

 2.  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ต้องรู้และควรรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน 
   3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนและตามความต้องการของสังคม 
ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนจบหลักสูตร 100%  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สามารถสอบเข้าเรียน
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐได้คิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าภาคเอกชน     
 
       4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
 1.  โครงสร้างหลักสูตรแต่ละแผนการเรียน 
 ๒.  สรปุรายงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   ๓.  หลักสูตรรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๔๑ ~ 
 

 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนสาครพิทยาคม มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  มีการพัฒนาครูตามมาตรฐานตำแหน่ง  และ
มาตราฐานวิทยฐานะ ได้แก่  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ  ทำวิทยฐานะระดับต่างๆ 
การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ  ตามความสนใจของครูแต่ละท่าน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ของครูและ
บุคลากร มีการนิเทศ ติดตามการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ทุกกลุ่มสาระ  ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองภายใต้สถานการณ์การการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) โดยสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ซ่ึงจะใช้
เครื่องมือที่ แตกต่างกันไป ได้แก่  Google  Meet  ที่นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนได้  
Facebook Live โดยการสร้างกลุ่มไว้ให้นักเรียนเข้ามาในกลุ่ม จากนั้นผู้สอนทำกิจกรรมในกลุ่ม Live 
สอน  มอบหมายงาน  ซึ่งนักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้ หรือจะเป็นการสอนโดยใช้โปรแกรม Google  
Classroom โดยให้ครูผู้สอนสร้างและเก็บชิ้นงานโดยให้ผู้เรียนติดตามงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้สอนสามารถติดตามการทำงานของผู้เรียนได้ว่าใครยังไม่ส่งงาน ซึ่งมวีิธีประเมินผลโดยให้ผู้สอนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและให้คะแนนกับงานที่นักเรียนส่งมา  หรือติดตามงานโดยผ่านกลุ่ม Line  
เป็นต้น  
 
       3)  ผลการดำเนินงาน 
 ๑.  ครูได้รับการพัฒนาตนเองตรงตามความต้องการ สอนตรงตามวิชาเอก ส่งผลให้การ
จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ     
 ๒.  ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ครูได้รับรางวัลในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน ระดับผลงาน 
1. นายปิยโชติ  รอดหลง รางวลัรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) 

ระดับชาต ิ

2. นางสาววรรณพร  พรรณศภุ
มิตร 

รางวลัชนะเลิศ เหรยีญทอง การคดัเลือกครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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ที ่ ชือ่ - สกุล ชื่อผลงาน ระดับผลงาน 

3. นายปิยโชติ  รอดหลง รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง การคดัเลือกครูต้นแบบ
การจัดการเรยีนรู้บรูณาการทักษะชีวิต ประจำปี 
2564 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4. นายปยิโชติ  รอดหลง คุณครผูู้ควบคมุนักเรียนไดร้ับรางวลัระดับเหรียญเงิน
การ แข่งขันการประกวดสื่อภาพน่ิง Infographic 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

ระดับภูมิภาค 

5. นางสาวณัฏฐนันท์ แยม้ไสว คุณครผูู้ควบคมุนักเรียนไดร้ับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

ระดับภูมิภาค 

6. นายปิยโชติ  รอดหลง คุณครผูู้ควบคมุนักเรียนไดร้ับรางวลัระดับเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายงานสัปดาหว์ิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

ระดับภูมิภาค 

7. นางสาวปวีณา  หรั่งมา คุณครผูู้ควบคมุนักเรียนไดร้ับรางวลัระดบัเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันการประกวดคลิปวีดีโอ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  

ระดับภูมิภาค 

8. นายปิยโชติ  รอดหลง คุณครผูู้ควบคมุนักเรียนไดร้ับรางวลัระดับเหรียญ
ทองแดง การ แข่งขันการประกวดสื่อภาพน่ิง 
Infographic ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏั
กำแพงเพชร 

ระดับภูมิภาค 

9. 1. นายปิยโชติ  รอดหลง 
2. นางสาวขวัญนภา  ปั้น
ฤทธิ ์

คุณครผูู้ควบคมุนักเรียนไดร้ับรางวลัระดับเหรียญทอง 
การแข่งขัน 180 - IQ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภิาค 
ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร  
 

ระดับภูมิภาค 
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ที ่ ชือ่ - สกุล ชื่อผลงาน ระดับผลงาน 
10. 1. นายปิยโชติ  รอดหลง 

2. นางสาวจิตนภา  มีมาก 
คุณครผูู้ควบคมุนักเรียนทีไ่ดร้ะดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการประกวดภาพถ่ายอาหาพื้นบ้าน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 

ระดับภูมิภาค 

11. นางสาวณัฏฐนันท์ แยม้ไสว อาจารยผ์ู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
การแขง่ขันหุ่นยนต์เก็บตะกร้าผ้า ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วน
ภูมิภาค ประจำปี 2564 

ระดับภูมิภาค 

12. นางสาวณัฏฐนันท์ แยม้ไสว อาจารยผ์ู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
1 การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนตเ์ก็บตะกร้าผ้า ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 

ระดับภูมิภาค 

13. นายปิยโชติ รอดหลง อาจารยผ์ู้ควบคุม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 
ระดับมัธยมศึกษา Clip VDO หัวข้อ "การป้องกนั
ตนเองและปรับตัวกับ COVID-19 ระลอกใหม่ เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมภิาค 
ประจำปี 2564  

ระดับภูมิภาค 

14. นางสาวเบญจมาภรณ์  คุ้ม
ทรัพย ์

รางวัลเหรียญทอง ครผูู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรยีนการสอน 

ระดับภาคเหนือ 

15. นายปิยโชติ  รอดหลง รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีน
การสอน 

ระดับภาคเหนือ 

16. 1. นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง 
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้ม
ทรัพย ์
3. นายปิยโชติ รอดหลง 
4. นางสาวจุฬารัตน์  สีธูป 
5. นางสาวพัชชา  ม่วงตะเภา 

รางวัลครผูู้สอนทีม่ีนวตักรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ดา้นการจดัการเรียนรู้แบบท่ัวไป 
ระดับ ยอดเย่ียม การคัดเลือกนวัตกรรม/วธิีปฏิบตัิที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปี 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนในโลกศตวรรษที่ 
21 Chainat Innovation Awards 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

17. 1.  นางสาวจุฑากาญจน์ เก่ง
กสิกิจ 
2. นางสาววรรณาภรณ์  
เปี่ยมฤทัย 
3. นางสาวณัฏฐนันท์ แย้ม
ไสว 
4. นางสาววรรณพร 

รางวัลครผูู้สอนที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ดา้นการจดัการเรียนรู้แบบท่ัวไป 
ระดบั ดีเด่น การคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนในโลกศตวรรษที่ 21 
Chainat Innovation Awards 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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ที ่ ชือ่ - สกุล ชื่อผลงาน ระดับผลงาน 
พรรณศุภมติร 
5. นางนงนุช อินมณี 
6. นางสาวจิตนภา  มีมาก 
7. นายศุทธนา  ยามพูน 
8. นางนันทิยา  ก๋งพยา 
9. นางสาวสมปอง  ปานเอม 
10. นางสาวศิวรัตน์  คำจีน
ศรี   

18. 1. นางสาวจนัทราภา โฆสติ
เมธางกูร 
2. นางสาวชลินดา  ฤทธิส์กุล 
3. นางสาวปวณีา  หรั่งมา 
4. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจ
เย็น 
5. นายนพดล  ทำนาด ี
6. นายอภสิิทธ์ิ อ่อนฤทธิ์ 
7. นางสาวสุธดิา ช้างคนม ี
8. นางสาวขวัญนภา  ปั้น
ฤทธิ ์
9. นางภัทร์รวี  ทองไทย 

รางวัลครผูู้สอนที่มีนวตักรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ดา้นการจดัการเรียนรู้แบบท่ัวไป 
ระดับ ดี การคัดเลือกนวัตกรรม/วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนในโลกศตวรรษท่ี 21 Chainat 
Innovation Awards 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

19. นางสาวจันทราภา  โฆสติ
เมธางกูร 

ได้รับผลการประเมินผลงานในระดับยอดเยีย่ม 
โครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจดัทำ                   
มิวสิกวิดิโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้เมือ่ภัยมา” 

ระดับประเทศ 

20. นายอภิสิทธ์ิ อ่อนฤทธิ์ ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดคลิปวดีีโอ "ร้องเพลง เล่นตนตรี" เพื่อ
รณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One 
ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา "CPEO Music 
Award 2021 " (Free Style) ระดับช้ันมัธยมศึกษา - 
อุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว 

ระดับจังหวดั 

21. นายปิยโชติ รอดหลง ครูผูส้อนนักเรียน ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดคลิปวดีีโอเพื่อรณรงคป์้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ โครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be 
Number One ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
"CPEO Music Award 2021" (Free Style) 
ระดับชัน้มัธยมศึกษา-อุดมศึกษา  

ระดับจงัหวดั 

22. 1. นายปิยโชติ รอดหลง 
2. นางสาวพัชชา ม่วงตะเภา 
 

ได้รับรางวัล ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน 
ประเภทคลิปวีดโีอสั้น รองชนะเลศิ อันดับ 2 ระดับ
จังหวัด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 
2564    

ระดับจังหวดั 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๔๕ ~ 
 

 
       4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
                  ๑.  ผลงาน/ รางวัลครู 
           ๒.  สรุปรายงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
                   3.  หลักฐาน  ภาพถ่าย  การเข้าร่วมอบรม  การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร 
           4.  รายงานผลการพัฒนาตนเอง 
         5.  สถิติวุฒิการศึกษาวิทยฐานะของครู 
 
 
 
 
 

ที ่ ชือ่ - สกุล ชื่อผลงาน ระดับผลงาน 
23. 1. นางสาวเบญจมาภรณ์        

คุ้มทรัพย ์
2. นางสาวจิตนภา  มีมาก 
3. นายปิยโชติ  รอดหลง 
4. นางสาววรรณพร 
พรรณศุภมติร 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ " คุรชุนคนคณุธรรม " 
ประเภท ครูผูส้อน โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพธู. 
ประจำปีพุทธศักราช 2564 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

24. นางสาววรรณพร พรรณศภุ
มิตร 

ได้รับรางวัลครูผูส้อนที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้านการจดัการเรียนรู้แบบ
ทั่วไป ระดับ ยอดเยี่ยม การคดัเลอืกนวัตกรรม วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภาคเรียนท่ี 2 
ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนในโลกศตวรรษที่ 21 (Chainat Innovation 
Awards) 

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

25. นางสาวเบญจมาภรณ์ คุม้
ทรัพย ์

ได้รับรางวัลครูผูส้อนที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้านการจดัการเรียนรู้แบบ
ทั่วไป ระดับ ยอดเยี่ยม การคดัเลอืกนวัตกรรม วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภาคเรียนท่ี 2 
ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนในโลกศตวรรษที่ 21 (Chainat Innovation 
Awards)  

ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

26. นางสาววีระวรรณ  อินวารี ได้รับรางวัลครูผูส้อนที่มีนวัตกรรมและวิธีปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้านการจดัการเรียนรู้แบบ
ทั่วไป ระดับ ดีเด่น การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ภาคเรยีนที่ 2 ประจำปี 
2564 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนในโลก
ศตวรรษที่ 21 (Chainat Innovation Awards) 

ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๔๖ ~ 
 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
       ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีอาคารเรียน  ห้องปฏิบัติการ  และสิ่งอำนวย
ความสะดวก  ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์มีความสะอาด  ปลอดภัย  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อม  และสิ่งอำนวยความ
สะดวก  เช่น  กิจกรรมจิตอาสา  การแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนเพ่ือช่วยดูแลความสะอาด
ในบริเวณที่รับผิดชอบ  จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม  ร่มรื่น  มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก  ต่อการจัดการเรียนรู้  พร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
อย่างพอเพียงกับผู้เรียน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เช่น  ห้องฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้แต่ละกลุ่มภายในโรงเรียน  และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย  เพียงพอ  และสะดวกต่อการใช้งาน  ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า  จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา  ทันต่อเหตุการณ์ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน  
 นอกจากนี้ในช่วงสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ทางโรงเรียนสาครพิทยาคมได้จัดมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  เช่น  มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับ
นักเรียน  ครู  และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  มีการจัดโต๊ะเรียน  เก้าอ้ีนั่งเรียน  ที่นั่ง
ในโรงอาหาร  ที่นั่งพัก  โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน  อย่างน้อย  1-2  เมตร  (ยึดหลัก Social 
Distancing) มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน  มีการ
แบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม และมีห้องพยาบาลหรือพ้ืนที่สำหรับแยกผู้มี
อาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น   
 
      3)  ผลการดำเนินงาน 
  1.  โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  
สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน  ๑๐  
ฐานการเรียนรู้  ได้แก่ 1.  ฐานการเรียนรู้Robotic  2.  ฐานการเรียนรู้ย้อนรอยชุมชนโบราณสืบสาน
ตำนานท้องถิน่  3.  ฐานการเรียนรู้ศิลป์สร้างสรรค์  4.  ฐานการเรียนรู้The way of daily life 
5.  ฐานการเรียนรู้คณิตคิดสนุก  6.  ฐานการเรียนรู้ Health for all  7.  ฐานการเรียนรู้วิถีรีไซเคิล 
8.  ฐานการเรียนรู้ช่างน้อยร้อยไอเดีย  9.  ฐานการเรียนรู้วิถีรีไซเคิล  10.  ฐานการเรียนรู้ย้อนรอย
ชุมชนโบราณ สืบสานตำนานท้องถิ่น  นอกจากนี้จากการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย  ประจำปี  



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๔๗ ~ 
 

พ.ศ. ๒๕๖๔  ปีที่  ๒  ติดต่อกัน  และผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)  ประจำปี  2564  ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก 
 
      4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
        ๑.  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม 
                  ๒.  รางวัลสถานศึกษา 
 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
       ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้โดยมีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน  ดังนี้  โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนทศ  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ซึ่งมีการจัดระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการดำเนินไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี  ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียน  ครู  ศึกษาค้นคว้าได้
อย่างทั่วถึง 
 
  3)  ผลการดำเนินงาน 
    1.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
    ๒.  โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์
เพ่ือให้บุคคลภายนอกเข้ามาดูข้อมูลต่างๆได้ 
 
       4)  แหลง่ข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
  1.  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  2.  เผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์โรงเรียนสาครพิทยาคม 
   
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
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~ ๔๘ ~ 
 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการทั้ง  6  
ประเด็นพิจารณา  ปีการศึกษา  2564              
 

มาตรฐานที ่2/ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายปี

การศึกษา ๒๕๖4 
ผลการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน
ตนเทียบกับค่า

เป้าหมาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการ
จัดการ 

   

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

3) ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ตามเป้าหมาย 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ตามเป้าหมาย 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้  

 
ยอดเยีย่ม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  2 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
 
แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น    

1.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
2.  จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย     
3.  พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการ

กำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๔๙ ~ 
 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                  
 ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
       โรงเรียนสาครพิทยาคมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ  (Active Learning)  และส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมใน
การจัดการการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งครูผู้สอนได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดังนี้ 
 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 

     โรงเรียนมีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐)  และหลักสูตรโรงเรียนสาครพิทยาคม  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอนแต่
ละรายวิชา  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  เป็นต้น  โดยครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีการจัดกิจกรรมทักษะต่าง ๆ  เช่น  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  
และเขยีนให้เหมาะสมกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละคน  มีการบูรณาการการเรียนการสอนให้เข้ากับ
รายวิชาต่างๆ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
(Active  Learning)  เน้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ   เช่น  การแสดงบทบาทสมมติ   การทดลอง                    
และฝึกทักษะในกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น  อีกทั้งมีการนำ
นักเรียนเข้าแข่งขันรายการต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  นอกจากนี้ครูผู้สอนมีการ
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง  และให้ผู้เรียนทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยการทดลอง  โครงงานหรือ
กิจกรรมกลุ่มต่างๆ  ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชานั้นๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
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~ ๕๐ ~ 
 

   3)  ผลการดำเนินงาน 
  ตารางแสดงจำนวนครูและร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา จำนวนครู
ทั้งหมด 

ปฏิบัติ ร้อยละ ไม่ปฏิบัติ ร้อยละ 

1. จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

26 26 100 0 0.00 

สรุป 26 26 100 0 0.00 
 
       4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
          1.  หลักสูตรสถานศึกษา     
     2.  หลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้      
     3.  แผนการจัดการเรียนรู้   
   
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
   ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
  ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ  มาช่วยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ที่
นักเรียนจำเป็นต้องปรับตัวในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน  โดยโรงเรียนมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้
ครูผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความสนใจในบทเรียนนั้นๆ  เช่น  การโดยใช้ แอปพลิเคชั่น Google Meet  Facebook Live  
นอกจากนี้ครูมีการนำสื่อการสอนในรูปแบบของเกมส์ออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆ  มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  เช่น  เกมส์ออนไลน์ ในแอปพลิ เคชั่ น  Quizziz  Kahoot  Wordwall  
Liveworksheets  มาเป็นสื่อการสอนให้กับผู้เรียน  เพ่ือสร้างความสนุก  และกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน  ให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายและมีความสุขเหมือนกับการเรียนในห้องเรียน  อีกทั้งโรงเรียนยังมีการจัด
อบรมการใช้  Google  classroom  ให้กับครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน   
  



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๑ ~ 
 

   3)  ผลการดำเนินงาน 
  ตารางแสดงจำนวนครูและร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ที ่ ประเด็นพิจารณา จำนวนครู
ทั้งหมด 

ปฏิบตัิ ร้อยละ ไม่ปฏิบัติ ร้อยละ 

1. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

26 26 100 0 0.00 

2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

26 26 100 0 0.00 

สรุป 26 26 100 0 0.00 
 
       4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
     1.  แผนการจัดการเรียนรู้       
     2.  สื่อการสอนของครทูี่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำ 
     
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
   ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
              ครูมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล  จัดทำแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดทำแบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรม
นักเรียน  SDQ  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019  (COVID-19)  ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาได้ร่วมมือกันติดตามนักเรียนทุกคนให้ได้รับ
การศึกษาที่เท่าเทียมกัน  ซ่ึงนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ครูผู้สอนได้จัดทำใบงานให้กับ
นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์และครูที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานงานนำส่งใบงานให้กับนักเรียนในที่
ปรึกษา  อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีต่อนักเรียน  เช่น  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  
เป็นต้น  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวกเน้นการมีปฏิสัมพันธ์  และส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนในชั้นเรียนทำให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  เช่น  
กิจกรรมโฮมรูม  การจัดกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้  และการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  
เป็นต้น  นอกจากนี้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การจัดการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่
นักเรียน  รวมทั้งในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๒ ~ 
 

   3)  ผลการดำเนินงาน 
  ตารางแสดงจำนวนครูและร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ที ่ ประเด็นพิจารณา จำนวนครู
ทั้งหมด 

ปฏิบัติ ร้อยละ ไม่ปฏิบัติ ร้อยละ 

1. ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ และครูมี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน จัด
บรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

26 26 100 0 0.00 

สรุป 26 26 100 0 0.00 
 
       4)  แหล่งข้อมูล รอ่งรอย/ หลักฐาน 
          1.  แผนการจัดการเรียนรู้   
    2.  รายงานผลการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
       
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  แบบทดสอบ  โครงงาน  ใบงาน  การสัมภาษณ์  เป็น
ต้น  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การวัดและประเมินผล  เช่น  การทดสอบการอ่านและการเขียนในระดับชั้นต่างๆ  การประเมินผล
ก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นต้น  มีการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องเหมาะสม  และ
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด  โดยมีกระบวนการตรวจสอบเครื่องมือ  และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานวัดผล  และผู้บริหารสถานศึกษา  รวมถึงการสร้าง
ข้อตกลงในการวัดผลประเมินผลระหว่างครูกบันักเรียน  และนำข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๓ ~ 
 

   3)  ผลการดำเนินงาน 
  ตารางแสดงจำนวนครูและร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ที ่ ประเด็นพิจารณา จำนวนครู

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ ร้อยละ ไม่ปฏิบัติ รอ้ยละ 

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
องค์ประกอบของการวัดประเมิน 
วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ และเกณฑ์
การตัดสินการประเมิน  

26 26 100 0 0.00 

2. ผู้เรียน ได้รับการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง 

26 26 100 0 0.00 

3. ครมูีการบันทึกหลังสอนเพ่ือสรุปผล
การจัดการเรยีนรู้ 

26 26 100 0 0.00 

4. ครูจัดทำเอกสารการพัฒนาผู้เรียน   26 26 100 0 0.00 
สรุป 26 26 100 0 0.00 

 
       4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
           1.  แผนการจัดการเรียนรู้     
        2.  เครื่องมือการวัดประเมินผล 
     3.  วิจัยในชั้นเรียน    
  
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
   ๑)  เป้าหมาย  ระดับ  :  ยอดเยี่ยม   
       ๒)  กระบวนการพัฒนา 
               โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ งานนิเทศการสอน  โดยการนิเทศการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  โดยผู้บริหาร  นอกจากนี้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระ  และครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไป
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึน้   
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา  มาร่วมทำกิจกรรมกับ
ทางโรงเรียนอยู่เสมอๆ  และครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สรุปประเด็นและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  
พร้อมทัง้แนวทางการพัฒนา  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๔ ~ 
 

  3)  ผลการดำเนินงาน 
  ตารางแสดงจำนวนครูและร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา จำนวนครู

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ ร้อยละ ไม่ปฏิบัติ รอ้ยละ 

1. ครูเข้ารว่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

26 26 100 0 0.00 

สรุป 26 26 100 0 0.00 
 
      4)  แหล่งข้อมูล ร่องรอย/ หลักฐาน 
  1.  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมชุมนุมเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (PLC) 
      2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
       3.  แบบรายงานนิเทศการสอน   
 

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ  5  ประเด็นพิจารณา  ปีการศึกษา  2564             

มาตรฐานที ่3/ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายปี

การศึกษา ๒๕๖4 
ผลการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน
ตนเทียบกับค่า

เป้าหมาย  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

   

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

 
95.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
100.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
 

ตามเป้าหมาย 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  

100.00 
(ยอดเยี่ยม) 

100.00 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   100.00 
(ยอดเยี่ยม) 

100.00 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

 
100.00 

(ยอดเยี่ยม)  

 
100.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
 

ตามเป้าหมาย  



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๕ ~ 
 

มาตรฐานที ่3/ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมายปี

การศึกษา ๒๕๖4 
ผลการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน
ตนเทียบกับค่า

เป้าหมาย  
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

 
100.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
100.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
 

ตามเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่  3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

 
แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานทีสู่งขึ้น    

1.  ส่งเสริมการนิเทศติดตามการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง   

2.  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครูในเรื่องของการวัดและประเมินผล การสร้างสื่อการสอน  
และการจัดทำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   

3.   ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้นำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียน
การสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๖ ~ 
 

ส่วนที่ ๓  
จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา ของสถานศึกษา  

 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ดังต่อไปนี้   
   

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน/
ประเด็นการพิจารณา 

เป้าหมายปี
การศึกษา ๒๕๖4 

ผลการ
ประเมนิ 

ผลการประเมิน
ตนเทียบกับค่า

เป้าหมาย  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  

การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ                     
80.00 
(ดีเลิศ) 

79.65 
(ดีเลิศ) 

 
ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  และแก้ปัญหา 

 
80.00 
(ดีเลิศ) 

  
86.05 
(ดีเลิศ) 

 
 

ตามเป้าหมาย 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80.00 

(ดีเลิศ) 
66.36 

(ดี) 
 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

90.00 
(ยอดเยีย่ม) 

98.01 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศกึษา 

80.00 
(ดีเลิศ) 

87.21 
(ดีเลิศ) 

 
ตามเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติทีดี่
ต่องานอาชีพ 

85.00 
(ดีเลิศ) 

95.15 
(ยอดเยี่ยม) 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปประเด็นพิจารณาย่อย ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน      

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

90.00 
(ยอดเยี่ยม) 

91.38 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00 
(ยอดเยี่ยม) 

96.93 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
90.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
94.60 

(ยอดเยี่ยม) 

 
 

ตามเป้าหมาย 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๗ ~ 
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน/
ประเด็นการพิจารณา 

เป้าหมายปี
การศึกษา ๒๕๖4 

ผลการ
ประเมนิ 

ผลการประเมิน
ตนเทียบกับค่า

เป้าหมาย  
4)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 90.00 

(ยอดเยี่ยม) 
90.22 

(ยอดเยี่ยม) 
 

ตามเป้าหมาย 
สรุปประเด็นพิจารณาย่อย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินภาพรวมมาตรฐานที ่1 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมาย  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ/ประเด็นการพิจารณา 

 

เป้าหมายปี
การศึกษา ๒๕๖4 

ผลการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน
ตนเทียบกับค่า

เป้าหมาย  
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

2) มี ระบบบริหารจัดการคุณ ภาพของ
สถานศึกษา  

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ยอดเยี่ยม 

 
 

ตามเป้าหมาย 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้  

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินภาพรวมมาตรฐานที ่2 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ /ประเด็น
การพิจารณา 

เป้าหมายปี
การศึกษา ๒๕๖4 

ผลการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน
ตนเทียบกบัค่า

เป้าหมาย  
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

 
95.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
100.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
 

ตามเป้าหมาย 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

100.00 
(ยอดเยี่ยม) 

100.00 
(ยอดเยีย่ม) 

 
ตามเป้าหมาย 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   100.00 
(ยอดเยี่ยม) 

100.00 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๘ ~ 
 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน/
ประเด็นการพิจารณา 

เป้าหมายปี
การศึกษา ๒๕๖4 

ผลการ
ประเมนิ 

ผลการประเมิน
ตนเทียบกับค่า

เป้าหมาย  
4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

100.00 
(ยอดเยี่ยม)  

100.00 
(ยอดเยี่ยม) 

 
ตามเป้าหมาย  

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลู
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

 
100.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
100.00 

(ยอดเยี่ยม) 

 
 

ตามเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินภาพรวมมาตรฐานที ่3 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
 
 จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

1.  ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยน   ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

2.   ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เหมาะสม ส่งผล
ให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง 

3.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น 
4.  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
5.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

จุดที่ควรพัฒนา  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียน 
 2.  ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ
สื่อสาร  และการคดิคำนวณให้กับนักเรียน 

 3.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเพ่ือปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

4.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ให้กับผู้เรียน 
 5.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีการรักษาสุขภาพทางร่างกาย   
 
ข้อเสนอแนะ  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียน  โดยมีการบูรณา
การร่วมกันใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.  ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณอย่างสม่ำเสมอ  เช่น  การจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย  ค่ายคณิตศาสตร์              



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๕๙ ~ 
 

ค่ายภาษาอังกฤษ  หรือการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร เช่น  กิจกรรมหน้า    
เสาธง  เป็นต้น 
 3.  ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียนในกิจกรรม
โฮมรูม  
    
จุดเด่น  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.  ผู้บริหารนำองค์กรโดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  จึงทำให้
การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาด้านต่างๆมปีระสิทธิภาพ 
 3.  หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  มีการนิเทศภายใน  
กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสมำ่เสมอ 
 4.  ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคณุวุฒิทำให้งานมีคุณภาพ  ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 
 5.  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน                        
 6.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
โดยบริการ  Wireless  network  ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
จุดที่ควรพัฒนา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1.  ควรมีเครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วม  รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.  ควรมีการวางแผนจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
 3.  ควรดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน    
 
ข้อเสนอแนะ  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.  ควรมีการกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 

2.  นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารงานทั้ง  4  ฝ่ายของสถานศึกษา   
 
จุดเด่น  มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.  ครจูดักิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2.  ครูมีความสามารถจัดการเรียนรู้โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๐ ~ 
 

 3.  ครูผู้สอนมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการจดัการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ  จัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 4.  ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผุ้เรียน 
           
จุดที่ควรพัฒนา  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยส่งเสริมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน                    
การสอน 
 2.  ครคูวรพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และควรมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
 3.  ครูควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 4.  พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรุงปรับการจัดการเรียนรู้   
 
ข้อเสนอแนะ  มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  เพ่ือพัฒนางานและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  

2.  นิเทศติดตามการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔ 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๓ ~ 
 

 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๔ ~ 
 

 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๖ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๗ ~ 
 

 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๘ ~ 
 

 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๖๙ ~ 
 

 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๐ ~ 
 

 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๑ ~ 
 

 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๓ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๔ ~ 
 

 
 

 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๕ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๖ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๗ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๗๙ ~ 
 

 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๘๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔  
โรงเรียนสาครพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

~ ๘๑ ~ 
 

 

 
 


