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รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
(Self – Assessment  Report : SAR) 

ปีการศกึษา  ๒๕๖๓ 
 
 
 

 

 

 
โรงเรียนสาครพิทยาคม 

ต้าบลหางน้้าสาคร  อ้าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
ส้านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธาน ี ชัยนาท 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ค้าน้า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self – Assessment  Report:SAR)  โรงเรียน                          
สาครพิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาให้ต้นสังกัด  หน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  และสาธารณซน
ได้รับทราบ  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนสาครพิทยาคม
ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓  มาตรฐาน  
ได้แก่  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐาน ที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และผลการวิเคราะห์
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย  ๑  ระดับ
คุณภาพ  อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล    แนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  ต่อไป     
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี  
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                        
(Self  –  Assessment    Report  :  SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้    จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสาครพิทยาคม  ในปีการศึกษา    ๒๕๖๓  ต่อไป 
 
 
              งานประกันคุณภาพการศึกษา 

                      โรงเรียนสาครพิทยาคม 
              วันที่    ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔       

 
 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                        โรงเรียนสาครพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ ข ~ 
 

บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนสาครพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๐  หมู่ที่  ๔  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย์                            
จังหวัดชัยนาท  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ - ๖  มีบุคลากรสายบริหารจ านวน  ๒  คน และมีข้าราชการครู  ครูอัตราจ้างและ
บุคลากรอ่ืนๆ  จ านวน  ๓๑  คน รวมทั้งหมด ๓๓ คน  ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดังนี้ 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ  ๔) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ 
                 จัดการ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ  ๔) 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ  ๔) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
โดยรวม   

ดีเลิศ   
 

ดีเลิศ   
(ระดับ  ๔) 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง  โดยมีเปูาหมายที่ชัดเจนคือ 
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม         
ก้าวทันวิทยาการ บนพื้นฐานความเป็นไทย” โดยมุ่งพัฒนานักเรียนด้วยระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ในระดับคุณภาพโรงเรียน ScQA  (School Quality Award)  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  (World 
Citizen)  ยึดโรงเรียนเป็นฐาน  (SBM : School Based Management)  พัฒนาผู้เรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน นักเรียนได้เรียนรู้จากวิธีการที่หลากหลาย ในรูปแบบ Active 
Learning จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สรุปความรู้ได้
ด้วยตนเองและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผล
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ตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของ
นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาส
ประกวด  แข่งขันในระดับต่างๆ   

จากการด าเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียนส่งผลให้ผลการทดสอบ                
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาตามที่นักเรียนสนใจ                   
ได้มากขึ้น  และจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับต่างๆ  เพ่ิมขึ้นจนเป็น                 
ที่ยอมรับของชุมชน  ได้แก่  รางวัลชมเชยการประกวดคลิปวีดีโอต้านภัยยาเสพติด  ระดับจังหวัด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ระดับประเทศ  รางวัลชมเชย  สอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศในหัวข้อ  วิทยาศาสตร์
เพ่ือการปูองกันอุบติภัยและโรคระบาดโควิด-19  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจึงอยู่ในระดับ
ดีเลิศ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนสาครพิทยาคม  ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยยึดหลักคนเก่งต้องเป็นรองคนดี  จึงได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์              
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามค่าเปูาหมายที่
ก าหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  กิจกรรม  TO  BE  NUMBER 1 
เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ  ให้ประสบความส าเร็จ กิจกรรม
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  โดยเป็นการพัฒนาให้
ผู้เรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  เพ่ือให้ผู้เรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท  กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการให้นักเรียน 
เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ประชาธิปไตย  การหาเสียง  และการลงคะแนนเสียง  กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ            
การสอบธรรมศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีไทย  ได้แก่  ลอยกระทง  ถวายเทียนจ าน าพรรษา 
ไหว้ครู  ตรุษจีน  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ  ยังสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดชัยนาท  “ชัยนาทเมืองเด็กดี 
มีวินัยและภูมิใจในชาติ”  อีกด้วย 
 จากการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์สูงกว่าเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด  เป็นผู้มีคุณลักษณะผ่านเกณฑ์ตามโครงการ 
“ชัยนาทเมืองเด็กดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ”  จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  รางวัล
ชมเชยการประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ระดับจังหวัด   ซึ่ งผลการประเมินคุณภาพภายใน                         
ของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจึงอยู่ในระดับดีเลิศ 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่                                                                    
 ๑.  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ เพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะเพ่ิมข้ึน      

๒.  จัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม  
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

๓.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน  

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ภายใต้วงจรคุณภาพ 
PDCA  ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ  ยึดหลักการกระจายอ านาจ 
และการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  จัดประชุมระดมความคิดเห็น  วางแผน ก าหนด
เปูาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร มีนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนโดยใช้  SAKORN  Model  จัดโครงสร้าง
การบริหารงานเป็น 4  กลุ่มบริหาร  นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  ให้บุคลากรพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง               
จัดบุคลากรประจ ากลุ่มบริหารอย่างชัดเจนเหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ  มีการนิเทศ  ก ากับ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทของโรงเรียนสาครพิทยาคม  ยึดหลักโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในการบริหารงบประมาณ 
จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                  
ให้มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วน  เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงาน  และพัฒนางาน                 
ทุกด้านในโรงเรียน  
 จากการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นระบบ  กลุ่มบริหารทุกกลุ่มมีแนวทางด าเนินงาน
ที่ชัดเจน  ครอบคลุมทุกภารกิจของโรงเรียน  บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน   
โรงเรียนมีทรพัยากรที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ  
ท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของสถานศึกษา  
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ  ได้แก่  รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี  2563  
ปีที่ 1  ระดับประเทศ รางวัล  “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ”  ปี  2563   ระดับเขตพ้ืนที่  ผ่านการ
คัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมโครงการ 1  โรงเรียน 1  นวัตกรรม  ของโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  ระดับประเทศ  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับดีเลิศ 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ได้แก่ 
๑.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา                     
๒.  น าผลการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินโครงการที่สะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรค 

เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง ปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไป   
๓.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด

โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
๕.  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามโดยใช้กระบวนการ  PLC 
 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

โรงเรียนด าเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการ                 
ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบ Active Learning  ด้วยเทคนิควิธีการ                        
ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้                    
ในชีวิตประจ าวันได้  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกชุมนุมที่ตรง
กับความต้องการและความสนใจ  มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล               
ในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร   ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  สนับสนุนให้ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน  ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                 
มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 การด าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยมีสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมลัติมีเดีย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อมัลติมีเดีย ICT 
ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้                     
ด้วยตนเอง  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน                    
สาครพิทยาคม  ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการ
ที่รองรับให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะปฏิบัติ ครูผู้สอนทุกคนบริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก 
(Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจนักเรียน สร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และ
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ประชาชนทั่วไป  ครูได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ได้แก่               
นายปิยโชติ  รอดหลง  รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และนางสาวเบญจมาภรณ์  คุ้มทรัพย์  รับรางวัล 
ชนะเลิศเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
ครูจ านวน  13  คน  ได้รับรางวัลระดับประเทศ  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563  

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ได้แก่ 
 ๑)  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน   
การสอน 
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สารบัญ 

 หน้า 
ค้าน้า ก   
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ข 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน       ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 1 
ข้อมูลผู้บริหาร ๒ 
ข้อมูลครูและบุคลากร ๓ 
ข้อมูลนักเรียน   ๔ 
ข้อมูลทรัพยากร ๕ 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๖     
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ๗ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (ปีการศึกษา  ๒๕๖๒) 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น          

๑๐ 
๑๐ 

ข้อมูลงบประมาณ ๑๑     
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๑๒ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๑๒ 

ส่วนที ่๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๓ 
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน  ๑๓ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการซองผู้บริหารสถานศึกษา ๒๗ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๒ 

ส่วนที ่๓  สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา ๓๗   
ส่วนที ่๔  ภาคผนวก ๔๒ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพผู้เรียน ๔๓ 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕๓ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๖๑ 
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา    ๖๔ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม  เรื่อง  ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐาน                       
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน              
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  

๖๗ 

          ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
          ๒๕๖๓  

๗๔ 

          บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ 
          สถานศึกษา  

๗๘ 
   



 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                        โรงเรียนสาครพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 1 ~ 
 

ตอนที ่ ๑   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนสาครพิทยาคม  ที่ตั้ง   ๑๕๐  หมู่ที่  ๔  ต าบลหางน้ าสาคร  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท    
๑๗๑๗๐   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  โทร.  ๐๕๖-๔๓๑๓๘๑  โทรสาร                                                
๐๕๖-๔๓๑๓๑๗    e-mail  :  sakornpit@gmail.com,  Website:    http://www.sakorn.ac.th  เปิดสอนระดับ                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖   เนื้อที่   ๖๔  ไร่  ๗๙  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ                                  
ต าบลหางน้ าสาคร  ต าบลไร่พัฒนา  ต าบลอู่ตะเภา  หมู่ที ่๔  ต าบลวัดโคก 
 

แผนที่โรงเรียนสาครพิทยาคม 
ค้าขวัญ 
 “ขยัน    ศึกษาดี    มีวินัย” 
 
คติพจน์ 
 “ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต”                  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 
 
 
 

mailto:sakornpit@gmail.com
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วิสัยทัศน์  (VISION) 
 นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ก้าวทันวิทยาการ  บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ  (MISSION) 
       ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม 
       ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันวิทยาการ 
 ๓.  ส่งเสริมความเป็นไทย 
 

เป้าประสงค์  (Goals) 
 ๑.  เป็นคนดี  มีคุณธรรม 
  ๑.๑  นักเรียนมีค่านิยมพ้ืนฐาน  ๑๒  ประการ 
  ๑.๒  นักเรียนมีอัตลักษณ์ทางคุณธรรม       
  ๑.๓  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒.  ก้าวทันวิทยาการ 
  ๒.๑  นักเรียนมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ๒.๒  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๒.๓  นักเรียนสามารถสื่อสารได้  ๒  ภาษา 
  ๒.๔  นักเรียนสามารถผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลาย 
  ๒.๕  นักเรียนมีจิตอาสาเพ่ือสังคม 
  ๒.๖  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 ๓.  บนพื้นฐานความเป็นไทย 
  ๓.๑  นักเรียนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๒  นักเรียนรักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
  ๓.๓  นักเรียนด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 
๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์  โทรศัพท์  081-7851343                                              
e-mail : rongkhaek@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา             
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา         
1  ปี  5  เดือน 
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสารินทร์   เ อ่ียมครอง  โทรศัพท์  083-3317064                                                                      
e-mail:  sarin161988@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  256๓  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๗  เดือน 
 
 
 

mailto:rongkhaek@gmail.com
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๓.  ข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภท  /  ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร  (คน) 

รวม ต่ ากว่า  ป.
ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ   1  ๑ 
- รองผู้อ านวยการ   1  ๑ 

รวม   ๒  ๒ 
๒.  ข้าราชการครู 1 ๑๖ ๗  ๒๔ 
๓.  ครูอัตราจ้าง  ๒   ๒ 

รวม ๑ ๑๘ ๗  ๒๖ 
๓.  บุคลากรสายสนับสนุน      

-  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑   ๑ 
     -  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ
เรียนร่วม 

 ๑   ๑ 

     -  ลูกจ้างประจ า ๑    ๑ 
     -  ลูกจ้างชั่วคราว ๒    ๒ 

รวม ๓ ๒๐ ๙ - ๓๓ 
รวมทั้งสิ้น ๔ ๒๐ ๙ - ๓๓ 

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ระดับมัธยมศึกษา   
 อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  :  คร ู   เท่ากับ  ๑๖ : ๑ 
 อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  :  ห้อง  เท่ากับ  ๓๑ : ๑ 
 มีจ านวนครู         ครบชั้น              ไม่ครบชั้น    ในระดับชั้น........-................. 
  ภาระงานสอนของครู  โดยเฉลี่ยชั่วโมง  :  สัปดาห์  เท่ากับ  ๑๘ 
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ตารางสรุปจ านวนครู  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก  /  โท 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 

ภาษาไทย ๓ ๑ 
คณิตศาสตร์ ๔ ๑ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ - 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

๓ - 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - 
ศิลปะ ๒ - 
การงานอาชีพ ๒ - 
ภาษาต่างประเทศ ๔ - 

รวมทั้งสิ้น ๒๖ ๒ 
 

๔.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ    วันที่  ๑๘    กรกฎาคม  ของปีการศึกษา  ๒๕๖๓) 
 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็กปกต ิ 

(คน) 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็กที่มี          

ความต้องการพิเศษ  
(คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ ๒ ๔๖ ๓๔ ๔ ๒ ๘๖ 
ม.๒ ๒ ๓๑ ๓๓ ๕ - ๖๙ 
ม.๓ ๓ ๓๒ ๕๔ ๔ - ๙๐ 
ม.๔ ๒ ๒๑ ๓๓ - - ๕๔ 
ม.๕ ๒ ๓๑ ๑๘ - ๑ ๕๐ 
ม.๖ ๒ ๒๘ ๒๒ ๑ - ๕๑ 
รวม ๑๓ ๑๘๘ ๑๙๔ ๑๔ ๓ ๔๐๐ 
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ระดับชั้นเรียน จ้านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.๑ ๒ 50 ๓๖ ๘๖ 

 ม.๒ ๒ ๓๖ ๓๓ ๖๙ 
ม.๓ ๓ ๓๖ ๕๔ ๙๐ 

รวม ๗ ๑๒๒ ๑๒๓ ๒๔๕ ๓๕ 

ม.๔ ๒ ๒๑ ๓๓ ๕๔ 
 ม.๕ ๒ ๓๑ ๑๙ ๕๐ 

ม.๖ ๒ ๒๙ ๒๒ ๕๑ 

รวม ๖ ๘๑ ๗๔ ๑๕๕ ๒๖ 

รวมทั้งหมด ๑๓ ๒๐๓ ๑๙๗ ๔๐๐ ๓๑ 

 
๕.    ข้อมูลทรัพยากร     
 

     
 
 
 
 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 

1. อาคารเรียน มี  
๒. หอ้งเรียน มี  
3. อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม มี  
๔. ห้องสมุด มี  
5. ห้องพยาบาล มี  
๖. ห้องคอมพิวเตอร์ มี  
๗. ห้องดนตร ี มี  
๘. สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น มี สนามบาสเกตบอล  จ านวน  1  สนาม 

สนามวอลเลย์บอล  จ านวน  1  สนาม 
๙. สื่อ มี ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๑๐. อ่ืนๆ  (ระบ)ุ -  
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๖.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ๖.๑  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป     
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๒  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (ชั้นม.๑-ม.๖) 

ระดับชั้น 

จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ร้อยละ
นักเรียนที่
ผ่านการ
ประเมิน 

นักเรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 85 69 16 1 0 ๑00.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 65 55 10 0 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 91 82 9 0 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 52 49 3 0 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 46 41 5 0 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 50 43 7 0 0 ๑00.00 

รวม 389 87.11 12.56 0.32 0.00 ๑00.00 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตล่ะรายวิชา 
ในระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 
๒.๕ ขึ้นไป 
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 ๖.๓  ผลการประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (ชั้นม.๑-ม.๖) 

 
 
 
 
 

QR  Code  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
และผลการประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน 

 
๗.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
  
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ ร้อยละ

นักเรียนที่ผ่าน
การประเมิน 

นักเรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ทั้งหมด ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 85 57 26 2 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 65 43 22 0 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 91 63 28 0 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 52 47 5 0 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 46 35 12 0 0 ๑00.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 50 42 7 1 0 ๑00.00 

รวม 389 73.52 25.67 0.77 0.00 ๑00.00 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๔๔.๗๐ ๒๑.๕๐ ๒๘.๑๐ ๕๔.๒๙ 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๓.๖๑ ๒๖.๘๑ ๒๙.๔๒ ๒๕.๔๖ 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด  สพฐ. ๕๕.๑๘ ๒๕.๘๒ ๓๐.๑๗ ๒๙.๘๙ 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๔.๓๘ 
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ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๓๙.๗๑ ๒๑.๕๒ ๓๐.๗๑ ๓๓.๔๖ ๒๓.๔๓ 
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๘.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (ปีการศึกษา  ๒๕๖๒) 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                    เป็นส าคัญ 

ดี 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
๙.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 ๑)  ห้องสมุดมีจ านวนหนังสือ  ๓,๕๔๖  เล่ม  มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นหนังสือ  
และการยืม  –  คืน  จ านวนนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุดในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เฉลี่ย  ๒๕๒  คน  
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๐๐  ของนักเรียนทั้งหมด     

๒)  โรงเรียนสาครพิทยาคมมีห้องปฏิบัติการดังนี้     
 -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๒  ห้อง     
 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  ห้อง     

๓)  คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  จ านวน  ๔๐  
เครื่อง  ดังนี้   
 -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  ๒๑  เครื่อง     
 -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  ๑๙  เครื่อง     
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย  ๓๘๐    
คน  ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๐๐  ของนักเรียนทั้งหมด     

๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ้านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.  ห้องสมุดโรงเรียน 
๒.  ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓.  ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘,๔๒๐ 
๑๑,๓๕๐ 
๑๐,๖๐๐ 

  
 
 
 



 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                        โรงเรียนสาครพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 11 ~ 
 

๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ้านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.  โรงพยาบาลมโนรมย์ 
๒.  วัดหางน้ าสาคร 
๓.  วัดอู่ตะเภา 
๔.  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี 
๕.  เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร   

4 
๑ 
๑ 
๑ 
๑     

๖)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียน  ในปีการศึกษาที่รายงาน     

๖.๑  ชื่อ-สกุล  นางสาวพรเพ็ญ  ส าเภา  ให้ความรู้เรื่อง  โทษพิษภัยของสารเสพติด     
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี     

๖.๒  ชื่อ-สกุล  นางสาวสุจิตร  รักษิกานต์  ให้ความรู้เรื่อง  การด าเนินงานเพ่ือ
สถานศึกษาโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  ๑  
ครั้ง/ปี 

๖.๓  ชื่อ-สกุล  นางประภา  สรงเนย  ให้ความรู้เรื่อง  การท าขนมไทย  สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  ๔  ครั้ง/ปี 

๖.๔  ชื่อ-สกุล  นางสาววชิรา  ปิยพันธุ์  ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและ             
การปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  ๓  ครั้ง/ปี 

๖.๕  ชื่อ-สกุล  พ.ต.อ.  ศิริชัย  ไชยดี  ให้ความรู้เรื่อง  โครงการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันอาชญากรรมระดับต าบล  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 

 ๖.๖  ชื่อ-สกุล  นางอภัยวรรณ  กันสุข  ให้ความรู้เรื่อง  การปูองกันตนเองจาก              
เชื้อไวรัสโคโรนา  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 

 ๖.๗  ส านักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท  ให้ความรู้เรื่อง  โครงการนักเรียนรุ่นใหม่            
มีใบขับขี ่ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 

 ๖.๘  มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  ให้ความรู้เรื่อง  ผู้น าเยาวชนครอบครัวพอเพียง 

๑๐.  ข้อมูลงบประมาณ 
 

รายรับ จ้านวน/บาท รายจ่าย จ้านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒,๓๒๙,๑๗๓ งบด าเนินการจัดการเรียนการสอน ๒,๐๙๘,๙๕๙ 
เงินนอกงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓๒๘,๗๘๔ 
เงินอ่ืนๆ  (ระบุ) - งบอ่ืนๆ  (ระบุ) - 

รวมรายรับ ๒๘๐๙,๑๗๓ รวมรายจ่าย ๒,๔๒๗,๗๔๓ 
งบด าเนินการจัดการเรียนการสอน    คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๑๒  ของรายรับ     
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๕๐  ของรายรับ     
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๑๑.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม     
๑๑ .๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นตลาด   มีประชากรประมาณ    

๖,๔๖๓  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สถานีต ารวจ  ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ข้าวอาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  กลองยาว  หมอท าขวัญนาค 

๑๑.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  ส่วนประชากรในวัย
ท างานมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเป็นส่วนใหญ่  อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ๓๒,๕๐๐  บาท  
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 

๑๑.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนสาครพิทยาคมตั้งอยู่ติดต่อกับเทศบาลต าบลหางน้ าสาคร  ซึ่งภายในเทศบาล

จะมีแหล่งเรียนรู้คือ  ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ตชุมชน  และมีโรงพยาบาลมโนรมย์อยู่ใกล้เคียงโดยจะมี
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ  อนามัย  โภชนาการ  การปูองกันโรคภัย  และ
ตรวจสารเสพติด  รวมทั้งประสานงานในการฟ้ืนฟูและบ าบัด  มีสถานีต ารวจดูแลการจราจรและ
ประสานงานในการปูองกันอบายมุขและสิ่งเสพติดภายในและภายนอกโรงเรียน  รวมทั้งมีศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวชัยนาทอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
เรื่องกระบวนการปลูกและผลิตข้าวของชุมชน  ซึ่งภายในชุมชนจะมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบริเวณชุมชนใกล้โรงเรียนสาครพิทยาคม  โดยจะมีวิทยากรให้ความรู้และ
นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวอีกด้วย  และยังมีผลิตภัณฑ์ร้านโอทอป  ของชุมชนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และน ามาศึกษา  และผลิต
ในรูปแบบต่าง ๆ  ในวิชาการงานอาชีพและกิจกรรมชุมนุมอีกด้วย 
 
๑๒.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดการเรียนการสอนทั้งหมด  ๖  ระดับชั้นเริ่มตั้ งแต่ระดับ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  –  ๖  โดยแบ่งหลักสูตรสถานศึกษาออกเป็น  ๒  ระดับ  คือ  หลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนี้     
 ๑.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เปิดสอนจ านวน  ๑  แผนการเรียน  คือ  แผนการเรียน
ทั่วไป                                       

๒.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เปิดสอนจ านวน  ๒  แผนการเรียน  คือ  แผนการเรียน
วิทย์ – คณิต  และแผนการเรียนทั่วไป  รายละเอียดดัง  QR  code  ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 

 
QR  Code  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
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ส่วนที ่ ๒   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนสาครพิทยาคมด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  มีผลการประเมินตาม
มาตรการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่                  
"นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ก้าวทันวิทยาการ  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย"  โดยจัดหลักสูตร
สถานศึกษาตรงตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมีแผนการเรียนที่หลากหลาย  เช่น  แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์  -  คณิตศาสตร์  แผนการเรียนทั่วไป  (การงานอาชีพ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา)  และ
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่  21  
เน้นการให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   อยู่ในระดับดีเลิศ                 
ตามค่าเปูาหมายทีก่ าหนด 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

โรงเรียนสาครพิทยาคมมีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ 
ในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ดังนี้  กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  
กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้   กิจกรรมค่ายภาษาไทย  กิจกรรม  Morning  
talk  กิจกรรมChristmas  day  กิจกรรมวันตรุษจีน  และกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์  เป็นต้น 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
รายวิชา  IS  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยครูผู้สอน  
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มีการจัดท าแผนการเรียนรู้  และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการสร้าง
นวัตกรรม  ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาคอมพิวเตอร์  
(วิชาวิทยาการค านวณและวิชาการออกแบบเทคโนโลยี )  รายวิชา  IS  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  การจัดการเรียนรู้กิจกรรมสะเต็มศึกษา     
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม                 
การเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลความรู้จากอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ  รวมถึงให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้น  อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการ  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ให้บริการแก่นักเรียน  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านทักษะคอมพิวเตอร์  และให้บริการนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต  มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี  กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
และสื่อที่ใช้ในการจัดการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งและหุ่นยนต์  เป็นต้น 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะที่จ า เป็น               
ตามหลักสูตร  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
โดยจัดโครงการหรือกิจกรรม  ดังนี้  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
โครงการพัฒนาการนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์   โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  และโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพและ

ทักษะในการท างานโดยจัดโครงการหรือกิจกรรมดังนี้  โครงการพัฒนางานแนะแนว  กิจกรรมลดเวลา
เรียน  เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมพัฒนาบริการงานแนะแนว  ๕  ด้าน  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนให้มองเห็นภาพอาชีพต่างๆ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง  ส ารวจความสนใจ                
ความถนัด  และมองเห็นช่องทางอาชีพของตนเองส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้   และทักษะพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อซึ่งมสีถาบันการศึกษาต่างๆ  มาให้
ความรู้แก่ผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  การติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  ม.3  
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และ  ม.6  ให้บริการให้ค าปรึกษาและสื่อสังคมออนไลน์  เพ่ือวางแผนให้กับผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  เป็นต้น 

๑.๒  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โรงเรียนสาครพิทยาคมมีกระบวนการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะที่ดีและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมของชาติ  ได้แก่  กิจกรรมอบรมตามโครงการ
ปฎิบัติธรรม  กิจกรรมอบรมจริยธรรม  วินัยนักเรียนหน้าเสาธง  ในชั้นเรียนและวันสุดสัปดาห์  
กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน  กิจกรรมสวดมนต์ท านองสรภัญญะทุกวันศุกร์  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมตามค่านิยมหลัก  12  ประการ  และมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตนตามหลักเบื้องต้นของศาสนาและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน  ตั้งแต่
กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า  การเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติ  การสวดมนต์  การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ  การปฏิบัติตามข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  การดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง  การรักษาความสะอาด  การทักทายสวัสดี  การท าความเคารพผู้ใหญ่  นอกจากนี้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เน้นการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  เพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่มโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
โรงเรียนสาครพิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

ประเพณีไทย  ส่งเสริมความเป็นไทย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีส านึกในความเป็นชาติไทย  น้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา  จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณคดีไทยเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วรรณคดีไทยให้สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง  สนับสนุนให้แต่ละกลุ่ม
สาระ  จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ  เช่น  กิจกรรมแข่งขันทักษะทัศนศิลป์และดนตรี  กิจกรรม
วันส าคัญทางสถาบันพระพุทธศาสนา  กิจกรรมวิถีพุทธ  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจรรมวันลอยกระทง  
นอกจากนี้มีการส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุม  โดยมี
ปราชญ์ท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้ เรียนในการท าขนมไทยเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์เอกลักษณ์            
ความเป็นไทย  เป็นต้น 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
  โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริมการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว                 
ในชั้นเรียน  ที่พัฒนาผู้เรียนภายใต้ขอบข่ายกิจกรรมแนะแนว  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านการศึกษา                
ด้านอาชีพ  และด้านส่วนตัว  อารมณ์  สังคม  โดยจัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และวินัย  ซึ่งมีระบบการคัดกรองนักเรียนและการพัฒนาส่งเสริม  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  
ขั้นตอน  ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจ  รู้จักตนเองในด้านต่างๆ  ได้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายผ่าน
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กิจกรรมต่างๆ  โดยเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและสถานการณ์ที่มีความหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม  สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้เต็มตามความรู้ความสามารถและเต็มศักยภาพของตนเอง  
เช่น  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  กิจกรรมเลือกตั้งประธานและ
คณะกรรมการ  กิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  กิจกรรมวันเยาวชน
แห่งชาติ  กิจกรรมวันคริสต์มาส  วันตรุษจีน  เป็นต้น 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
  โรงเรียนสาครพิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุข
ภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมจากโครงการหรือกิจกกรมดังนี้  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
พัฒนาสุขภาพนักเรียน  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการปฏิบัติตนในการปูองกัน
โรคต่างๆ  กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย/การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อผู้ปุวย  กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน  กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด  กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายนอกสถานศึกษา  
กิจกรรมวันสันติภาพ  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  เป็นต้น 

แผนภาพที่  ๑  แสดงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรยีน 
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๒.  ผลการประเมิน       
โรงเรียนสาครพิทยาคม  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพ

ของผู้เรียน  ประกอบด้วย  ๒  ประเด็นพิจารณาดังนี้                                                                                                                                                                                                                          
           ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้                                                                                                                       

ตารางท่ี ๑  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน      
ประเด็นพิจารณาท่ี  ๑.๑  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓       

มาตรฐานที ่๑  ประเด็นการพิจารณาที่  ๑.๑ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน                                    
การสื่อสาร  และการคิดค้านวณ                     

๖๐ ๘๑.๒๙ สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.๑  นักเรียน  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร  รายวิชาภาษาไทย  อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

 
60 

 
๙๒.๐๖ 

 
สูงกว่าเปูาหมาย 

               ๑.๒  นักเรียน  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร  รายวิชาภาษาจีน  อยู่ในระดับ               
ดีเยี่ยม 

 
60 

 
๘๓.๓๓ 

 
สูงกว่าเปูาหมาย 

               ๑.๓  นักเรียน  มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร  รายวิชาภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม   

 
60 

 
๘๐.๐๐ 

 
สูงกว่าเปูาหมาย 

               ๑.๔  นักเรียน  มีความสามารถ  การคิด
ค านวณในรายวิชาคณิตศาสตร์  อยู่ในระดับดีเยี่ยม   ๖๐ ๖๙.๗๕ สูงกว่าเปูาหมาย 

๒)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์             
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน                
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
 

๖๕ 

 
 

๗๓.๕๒ 

 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
๒.๑  นักเรียนผ่านการประเมินด้าน            

การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
6๕ ๗๓.๕๒ สูงกว่าเปูาหมาย 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 6๕ ๖๙.๗๕ ตามเป้าหมาย 
                ๓.๑  นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม            
จากการจัดการเรียนการสอน  โดยรวบรวมความรู้            
ด้วยตนเอง  การท างานเป็นทีม  เชื่อมโยงกับองค์ความรู้  
และประสบการณ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

6๕ 

 
 

๖๙.๗๕ 

 
 

ตามเปูาหมาย 

๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๘๐ ๙๒.๔๑ 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
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มาตรฐานที ่๑  ประเด็นการพิจารณาที่  ๑.๑ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

                ๔.๑  นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ๘๐ ๙๒.๔๑ สูงกว่าเปูาหมาย 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ๖๕ ๗๕.๙๕ สูงกว่าเป้าหมาย 
               ๕.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป ๖๕ ๖๓.๓๖ ต่ ากว่าเปูาหมาย 
               ๕.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                          
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

 
๖๕ ๖๕.๔๘ ตามเปูาหมาย 

๕.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

 
๖๕ ๗๖.๖๕ สูงกว่าเปูาหมาย 

               ๕.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป         

 
๖๕ 

 

 
๗๗.๑๓ สูงกว่าเปูาหมาย 

               ๕.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                                                    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป ๖๕ ๘๙.๒๑ 

 
สูงกว่าเปูาหมาย 

               ๕.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป ๖๕ ๗๕.๕๒ 

 
สูงกว่าเปูาหมาย 

               ๕.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป ๖๕ ๗๖.๖๔ 

 
สูงกว่าเปูาหมาย 

               ๕.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

๖๕ ๘๕.๖๐ สูงกว่าเปูาหมาย 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดี     

ต่องานอาชีพ ๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 
๖.๑  นักเรียนที่จบการศึกษามีความรู้  

ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  พร้อมที่           
จะศึกษาต่อหรือท างานประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต ๘๐ ๑๐๐ สูงกว่าเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่  1.1     
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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จากตารางที ่ 1  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพ
ผู้เรียน  ประเด็นพิจารณาที่  1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ปีการศึกษา  256๓  
พบว่า  ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในภาพรวมสูงกว่าเปูาหมาย  เมื่อพิจารณา            
เป็นรายประเด็นมีประเด็นพิจารณาที่มีผลการประเมินสูงกว่าเปูาหมาย ๕  ประเด็น  ได้แก่  ประเด็น
พิจารณาที่ ๑  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ประเด็น
พิจารณาที่ ๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  ประเด็นพิจารณาที่ ๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ประเด็นพิจารณาที่ ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ประเด็นพิจารณาที ่๖  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส่วนประเด็นพิจารณา
ที ่๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีผลการประเมินเป็นไปตามเปูาหมาย 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาท่ี  1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา  256๓       

มาตรฐานที่ 1  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2     
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก้าหนด ๘๕ ๘๗.๑๑ สูงกว่าเป้าหมาย 

นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม ๘๕ ๘๗.๑๑ สูงกว่าเปูาหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๕ ๙๑.๒๕ สูงกว่าเป้าหมาย 
นักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า
ความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  วัฒนธรรมและ
ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย ๘๕ ๙๑.๒๕ สูงกว่าเปูาหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ๘๕ ๙๕.๐๐ สูงกว่าเป้าหมาย 

นักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ๘๕ ๙๕.๐๐ สูงกว่าเปูาหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย    และจิตสังคม ๘๒ ๘๒.๘๗ ตามเป้าหมาย 
๑.  นักเรียน  มีค่าเฉลี่ยจ านวนนักเรียน

น้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ ๘๒ ๘๓.๕๐ ตามเปูาหมาย 
๒.  นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ๘๒ ๘๒.๒๕ ตามเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่    1.2 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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หมายเหตุ  สรุปผลการประเมิน  ประเด็นการพิจารณาที่  1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
และประเด็นพิจารณาท่ี 1.๒  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สูงกว่าเปูาหมาย    หมายถึง  คะแนนมากกว่าค่าเปูาหมายร้อยละ 5  ขึ้นไป 
ตามเปูาหมาย       หมายถึง  คะแนนน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าเปูาหมายไม่เกินร้อยละ  ๕     
ต่ ากว่าเปูาหมาย    หมายถึง  คะแนนน้อยกว่าค่าเปูาหมายร้อยละ  ๕  ขึ้นไป 
 

จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพ
ผู้เรียน  ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา 256๓  
พบว่าในภาพรวมสูงกว่าเปูาหมาย  และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นมีประเด็นพิจารณาที่สูงกว่า
เปูาหมายจ านวน  ๓  ประเด็นพิจารณา  ได้แก่  ประเด็นพิจารณาที่  1  การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดประเด็นพิจารณาที่   2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
ประเด็นพิจารณาที่  ๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ส่วนประเด็น
พิจารณาที ่๔  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  มีผลการประเมินตามเปูาหมาย     

 

ตารางท่ี  3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน  ทั้ง  10  ประเด็นพิจารณา            
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ปีการศึกษา  
256๓     

มาตรฐานที่ 1/ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย  6  ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ     
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ                     สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย  4  ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย    และจิตสังคม ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่    1 ระดับคุณภาพดีเลิศ 



 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                        โรงเรียนสาครพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 21 ~ 
 

๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียนทั้ง 10  ประเด็น
พิจารณา  พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ ในระดับคุณภาพดี เลิศ  และเมื่อพิจารณา                     
เป็นรายประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ซึ่งประกอบด้วย 6  ประเด็น
พิจารณา  มีผลการประเมินที่สูงกว่าเปูาหมาย  ๕  ประเด็นพิจารณา  ได้แก่  ประเด็นพิจารณาที่  1  
มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ประเด็นพิจารณาที่  2  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา  ประเด็นพิจารณาที่  4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ประเด็นพิจารณาที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และประเด็นพิจารณา                 
ที่  6  มีความรู้   ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส่วนประเด็นพิจารณาที่  3                                  
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีผลการประเมินตามเปูาหมาย  ส าหรับผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นพิจารณา  4  ประเด็น  มีประเด็น
พิจารณาสูงกว่าเปูาหมาย  จ านวน  3  ประเด็นพิจารณา  ได้แก่  ประเด็นพิจารณาที่ 1  การมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ประเด็นพิจารณาที่  2  ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  ประเด็นพิจารณาที่ 3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย    ส่วนประเด็นพิจารณาที่ 4  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  เป็นไปตามเปูาหมาย     

 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ผลการด าเนินงาน    มีดังนี้     

 1)  จากการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม                 
มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ในรายวิชา
ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  ดังนี้ 

           

  

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงการประเมินด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน  รายวิชาภาษาไทย  ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ ๖๐ 
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๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

 จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมิน  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ  ในรายวิชาภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  ระดับ  ดีเยี่ยม    
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  สูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียน
สาครพิทยาคมมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ในรายวิชา
ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์   

2)  จากการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  มีผลการประเมิน
ด้านการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ดังนี้ 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์  เขียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  (ชั้นม.๑-ม.๖) 

 จากแผนภูมิพบว่านักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีผลการประเมินความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดี
เยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๕๒  ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                                                                                                                                                                               
นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  ได้มีการสร้างนวัตกรรมจากการจัดการเรียนการสอน  

โดยรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง  การท างานเป็นทีม  เชื่อมโยงจากองค์ความรู้  และประสบการณ์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น    การประดิษฐ์พื้นฐานสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
จากผลการประเมินพบว่านักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ตามค่าเปูาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖    

นักเรียนได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒.๔๑  
ซึ่งสูงกว่าค่า  เปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ดังแสดงในตารางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  ดังต่อไปนี้ 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๖๕ 
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ระดับชั้น โปรแกรม ผลงานนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   MicroSoft  word   

MicroSoft  Power  point 
การเรียนผ่าน  Social  Network   

ผลงาน  เอกสาร/รายงาน/เอกสาร
ออนไลน์   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๒ MicroSoft  Excel              
MicroSoft  Power  point                
การเรียนผ่าน  Social  Network   

ผลงาน  การสร้างตารางการท างาน/  
ชิ้นงานจากการเรียนหุ่นยนต์   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ MicroSoft  Powerpoint                  
การเรียนผ่าน  Social  Network 
การใช้  E-mail     

ผลงาน  powerpoint/การส่งงาน               
ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ การใช้โปรแกรม  Google  Site 
การใช้โปรแกรม  Tinkercad                      
การเรียนผ่าน  Social  Network            
การใช้  E-mail   

ผลงาน  เว็บเพจ/การส่งงานผ่าน
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์/ชิ้นงาน3D   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕   การใช้โปรแกรม  thinkable 
การเรียนผ่าน  Social  Network 
การใช้  E-mail       

ผลงาน  รูปแบบแอพริเคชัน /การส่ง
งานผ่านจดหมาย  อีเล็กทรอนิกส์   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ การใช้โปรแกรม  Dev  C /    
Photoshop    

ผลงาน การเขียนโปรแกรม,                
การสร้างชิ้นงานกราฟิก /การส่งงาน
ผ่านจดหมายอีเล็กทรอนิกส์   

 นอกจากนี้นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด  &  Covid-19  
“CPEO MUSIC AWARD 2020”  (SPECIAL)  ประเภทคลิปวีดีโอต้านภัยยาเสพติด จากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิแสดงผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
ค้าเปูาหมายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีผล
การประเมินตามเปูาหมาย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการประเมินต่ า
กว่าค่าเปูาหมาย 
 นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              
ขั้นพ้ืนฐานในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  สูงขึ้นตามล าดับ  ซึ่งแสดงในแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 
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ในระดับ  ๒.๕  ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ๖๕ 
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๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จากแผนภูมิสรุปได้ว่า  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖           
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศกึษา  ๒๕๖๒ 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
จากการด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม                 

มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดังนี้ 
 

 ตารางแสดงจ้านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ  ดังนี้ 
 

สถาบัน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

จ้านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๙ ๓๘ 
มหาวิทยาลัยของเอกชน ๒ ๔ 
วิทยาลัยเทคนิค ๑๕ ๓๐ 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๔ ๘ 
ประกอบอาชีพ ๑๐ ๒๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า  นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน    
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน     
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

    จากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม   
ผ่านการประเมินคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดเียี่ยม  ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั้นม.๑-ม.๖) 

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๕ 
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 จากแผนภูมิพบว่านักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีผลการประเมินคุณลักษณะ            
ที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน  อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๘๗ .๑๑  ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมาย                     
ที่สถานศึกษาก าหนด  แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  เคารพกติกา  มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทัศนศิลป์และดนตรี  
กิจกรรมวันส าคัญทางสถาบันพระพุทธศาสนา  กิจกรรมวิถีพุทธ  กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมชุมนุม                        
กิจรรมวันลอยกระทง  คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๒๕  ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  แสดงให้
เห็นว่านักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  ภูมิปัญญาไทย 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม  สามารถอยู่ร่วมกัน

บนความแตกต่างและหลากหลาย  ในด้านเพศ  วัย  ศาสนา  ส่งผลให้นักเรียนมีความผูกพัน  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รุ่นพ่ีดูแลช่วยเหลือรุ่นน้อง  ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้อ่ืน  ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน  มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๐๐  ซึ่งสูงกว่า
ค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
จากการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมของนักเรียนโรงเรียน

สาครพิทยาคม  ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม  คิดเป็น    
ร้อยละ  ๘๒.๒๕  ซึ่งมีผลการประเมินตามค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  แสดงให้เห็นว่านักเรียน
โรงเรียนสาครพิทยาคมต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมที่
สูงขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
 
5.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น     

๑)  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะเพ่ิมขึ้น            

๒)  จัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน  มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม    
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

๓)  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔)  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน   
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ                                                                                                                                                        
 ๑.  กระบวนการพัฒนา 

๑.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก้าหนด 
     โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม  ซึ่งเปิด
โอกาสให้ครูและบุคลากร  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา  จากการ              
จัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการ                
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา  เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสาครพิทยาคม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการของชุมชน  และนโยบาย              
การปฏิรูปการศึกษา   

๑.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
             โรงเรียนสาครพิทยาคม    มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School    
Base  Management)   แบ่งเป็น  4  กลุ่ม  ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ                       
กลุ่มบริหารงานบุคคล    และกลุ่มบริหารทั่วไป    พร้อมทั้งจัดหาบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณ  และ
มีระบบการบริหารจัดการ  โดยมีการมอบหมายภาระงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการตามแผนงาน  
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  โดยมีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผล
การด าเนินงาน  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหาร  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบถึงการบริหารงาน  ซึ่งโรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  (Participation    Management)  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(Sufficiency)   มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนภายใต้วงจรคุณภาพ    (PDCA)    เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ครู  และบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ    (Smart)    และยั่งยืน    (Sustainable)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  มีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ  ข้อก าหนด    
โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนและให้
ความเห็นชอบในการด าเนินงานของสถานศึกษา  เช่น  แผนปฏิบัติการประจ าปี  การพัฒนาหลักสูตร  การระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาเป็นต้น  นอกจากนั้น    ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ   ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย   

๑.๓  มีการด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียน               
การสอน  แหล่งเรียนรู้  ข้อมูลสารสนเทศ  วิจัยในชั้นเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีกลไกการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้                   
ทุกรายวิชา  เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม
และชุมชน  โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์  SWOT  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
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กับศักยภาพความต้องของผู้เรียนและชุมชน  วางแผนการใช้หลักสูตรและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ดังนี้ 

๑.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยมีการ พัฒนาครูอย่ า ง ต่อ เนื่ อง  เช่น   การอบรม                              
การประชุมสัมมนา  การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในเรื่องท่ีสนใจตลอดปีการศึกษา  และน าผลที่ได้มา
พัฒนาตนเอง  และปรับใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ  และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ร่วม
ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   

๑.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้                   
อย่างมีคุณภาพ   

โรงเรียนสาครพิทยาคมส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
โดยจัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม  โครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด                
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีอาคารเรียน  ห้องปฏิบัติการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก  ในการจัดการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์                         
มีความสะอาด  ปลอดภัย  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง  อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์  สิ่งแวดล้อม  และสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น  กิจกรรมจิตอาสา  
การแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของนักเรียนเพ่ือช่วยดูแลความสะอาดในบริ เวณที่รับผิดชอบ                        
และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่โรงเรียน  โดยปลูกหญ้าบริเวณหน้าอาคาร 1  และหน้าอาคาร 3  
ปรับปรุงห้องเรียนของอาคาร 1  และอาคาร 2  ให้สะอาดและปลอดภัย  มีการจัดซื้อศาลาไม้เพ่ือ
เป็นที่พักผ่อน  เพ่ือให้ร่มเงาแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้ที่มาติดต่อราชการและบุคลากรภายในโรงเรียน
เป็นต้น   

๑.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด   
การเรียนรู้     

โรงเรียนสาครพิทยาคม  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน              
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  วัสดุ-อุปกรณ์  และมีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการด าเนินไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี  ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และส่งเสริมการจัดกิจกรรม  ด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียน  ครู  ศึกษา
ค้นคว้าได้อย่างทั่วถึง 
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แผนภาพที่ ๒  แสดงกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนสาครพิทยาคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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๒.  ผลการด้าเนินงาน 
วิธีการพัฒนา ผลการด้าเนินงาน 

มีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  และ               
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจนอยู่ในระดับคุณภาพดี
เลิศ 

ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  กลยุทธ์  ในการพัฒนาโรงเรียน จนบรรลุผลตามเปูาหมาย
ที่โรงเรียนตั้งไว้  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงาน 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอยู่ ในระดับ
คุณภาพ  ดีเลิศ 

 

1.  ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าบริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุ
เปูาหมายตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์  กลยุทธ์  และ
จุดเน้นที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการ  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนรวมถึงการให้บริการแก่ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.  โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการตรวจสอบ  
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร  สถานศึกษา
และทุกกลุ่มเปูาหมายอยู่ ใน
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 

นั ก เ รี ย น เป็ น คนดี   คน เ ก่ ง   เ ป็ นบุ คคลแห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้                                 
สู่มาตรฐานสากล  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตส านึกเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม  มีจิตอาสา  สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่ งผลให้ผู้ เรียนมีคุณภาพรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและความต้องการของชุมชน   

พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้   ความเชี่ยวชาญ                 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  ส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ  จากผลการพัฒนา  ท าให้ครูได้รับวิทยฐานะ
สูงขึ้น  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและน าผลจากการอบรมนั้น
มาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถและเต็มเวลา  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลอย่างมี
คุณภาพมีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ   
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วิธีการพัฒนา ผลการด้าเนินงาน 

จั ด ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ท า ง
กายภาพและสังคมที่ เ อ้ือต่อ
กา รจั ดการ เ รี ยนรู้ อ ย่ า ง มี
คุณภาพอยู่ ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย    มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนมีโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียนจนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยที่ด ี

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เ พ่ื อสนับสนุ นการบริ ห า ร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สื่อและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย  ส่งผลให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้   

 
3.  จุดเด่น     

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เปูาประสงค ์ กลยุทธ์ที่ชัดเจน  มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการของชุมชน  และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรของโรงเรียนสาครพิทยาคม  ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีการนิ เทศ  ก ากับติดตาม  ประเมินผล                           
การด าเนินงานและการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง     
4.  จุดควรพัฒนา     

1)  ควรให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน   

2)  ควรมีเครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง   
มีส่วนร่วม  รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา   
5.    แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น     
         ๑)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒)  น าผลการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินโครงการที่สะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรค  
เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง  ปรับปรุง  พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไป   

๓)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
๔)  ส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 ๕)  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามโดยใช้กระบวนการ  PLC 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ                                                                                                                                                        
 ๑.  กระบวนการพัฒนา 

๑.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  ๒๕๖๐)  และหลักสูตรโรงเรียนสาครพิทยาคม  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการด าเนินงานและกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชา  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  เป็นต้น  โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  การจัดกิจกรรมทักษะต่าง ๆ  เช่น  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  และ
เขียนให้เหมาะสมกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละคน  มีการบูรณาการการเรียน การสอนให้เข้ากับ
รายวิชาต่างๆ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
(Active  Learning)  เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ  เช่น  การแสดงบทบาทสมมติ  การทดลอง                    
จัดกิจกรรมประจ าฐานการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  น าผู้เรียนเข้าแข่งขันรายการต่างๆ    
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยสร้างสถานการณ์จ าลองในการจัด  
การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง  และให้ผู้เรียนทุกคนได้มี                 
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยการทดลอง  โครงงานหรือ
กิจกรรมกลุ่มต่างๆ  ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชานั้นๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง  กิจกรรมการเรียนรู้แบบstem  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้               
จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้   การทัศนศึกษา  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ  จัดกิจกรรมการเรียนโดยเชิญวิทยากรภายนอก  มาให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องต่างๆ  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูมีการใช้สื่อและจัดท าสื่อการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ของนักเรียน  เช่น  Power  point  เกม  Kahoot  เกม  Quizizz  และสร้างแบบทดสอบ
ออนไลน์  Google  form  ในการวัดผลและประเมินผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  (K  P  A)  มีการจัด
ปูายนิเทศ  การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  การใช ้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  นอกจากนี้มีการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  เช่น  ห้องฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  พัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  และจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้              
ทัศนศึกษาภายนอก  เป็นต้น 
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๑.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  มีการวิเคราะห์

ผู้เรียนรายบุคคล  จัดท าแฟูมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดท าแบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรม
นักเรียน  SDQ  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน  ท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี  จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีต่อนักเรียน  เช่น  กิจกรรมสาธารณประโยชน์  
เป็นต้น  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนในเชิงบวก  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์  และส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนในชั้นเรียนท าให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  เช่น  
กิจกรรมโฮมรูม  การจัดกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้   และการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  
เป็นต้น  นอกจากนี้ครูมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การจัดการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่
นักเรียน  รวมทั้งในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียน รู้   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้   เช่น  
จัดท าปูายนิเทศในห้องเรียน  หน้าห้องปฏิบัติการต่างๆ  มีมุมความรู้ในชั้นเรียน   

๑.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการ

ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย   เช่น  แบบทดสอบ  โครงงาน  ใบงาน                 
การสัมภาษณ์  เป็นต้น  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยจัดกิจกรรม             
ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล  เช่น  การทดสอบการอ่านและการเขียนในระดับชั้น
ต่างๆ  การประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นต้น  มีการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล              
ที่ถูกต้องเหมาะสม  และสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัด  โดยมีกระบวนการตรวจสอบเครื่องมือ  และ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   หัวหน้างานวัดผล  และผู้บริหาร
สถานศึกษา  รวมถึงการสร้างข้อตกลงในการวัดผลประเมินผลระหว่างครูกับนักเรียน  และน าข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น   

๑.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง               
การจัดการเรียนรู้ 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ                
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้ามาใช้สถานที่อบรม  นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง    
โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา   ซึ่ งสามารถให้ความรู้ที่ ไม่สามารถหาได้ ในหนังสือเรียน                  
เป็นประสบการณ์จริง  ประสบการณ์ตรงกับนักเรียน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ                    
โดยการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา  และปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมท ากิจกรรมกับทางโรงเรียน               
อยู่เสมอๆ  และครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   สรุปประเด็นและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  พร้อมทั้ง                   
แนวทางการพัฒนา  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม  PLC  ร่วมกับครู                  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน 
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แผนภาพที่  ๓  แสดงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาครพิทยาคม 
ตามมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
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๒.  ผลการด้าเนินงาน 

วิธีการพัฒนา ผลการด้าเนินงาน 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ครูผู้ สอนร้อยละ  ๙๐  ขึ้ น ไป   มี จัดการ เรียนรู้ ผ่ าน
กระบวนการคิด  และลงมือปฏิบัติจริง  ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ผู้เรียนได้ลงมือ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย ต า ม บ ริ บ ท                       
ของเนื้อหาวิชา  สามารถสรุปองค์ความรู้   และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได ้  

การใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ครูผู้สอนร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากสื่ อและแหล่ง เ รียนรู้                  
ที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  มีทักษะ                
ในการแสวงหาความรู้   และผู้ เรียนได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะทั้งด้าน  5  ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถ                   
ในการใช้เทคโนโลยี 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

ครูผู้สอนร้อยละ  ๑๐๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน                 
เชิงบวก  ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข                   
ครูมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่การจัดการเรียนการสอน  
และการดูแลเอาใจใส่นักเรียน  รวมทั้งในด้านการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล  โดยใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้
เกิดผลดีต่อตัวผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม  สติปัญญา  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข         

การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   

ครูผู้สอนร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  มีเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ  มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน               
ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

ครูผู้สอนร้อยละ  ๙๐  ขึ้นไป  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  โดยผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC)  ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพของผู้ เรียนตามเปูาหมาย              
ที่ก าหนด 
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3.  จุดเด่น     
 1)  ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น  ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
   2)  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 3)  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 4)  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด  และได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย   
  
4.  จุดควรพัฒนา     
 สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง   
 
5.  แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น     
 ๑)  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน   
การสอน 
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ส่วนที ่   3 
สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 

 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้     
 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา   มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  รวมทั้งสิ้น  ๔๐๐  คน  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  
256๓  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานอ่ืนๆ  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ดีเลิศ  มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ดังต่อไปนี้     
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย  เช่น                              
การประชุมระดมสมอง  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระฯต่างๆ  
เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมาย  และกลยุทธ์  ของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน                 
มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี    ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา  และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ต าม
หลักสูตรสถานศึกษา  และได้น าแผนไปเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  สามารถจัดท า
โครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศติดตาม  ประเมินรายงานผลและน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาของสถานศึกษา  ด าเนินการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  โดยมีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับบริบทและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก  เพียงพอ  อยู่ในสภาพใช้การได้ด ี สภาพแวดล้อมร่มรื่น  
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนจัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียนจัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์  โดยบริการ  Wireless  network  ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สะดวก  มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 ได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแบบ  Active  learning  มีรายวิชาเพ่ิมเติม    
กิจกรรมชุมนุม  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  เพ่ือเสริมสร้างวินัยและคุณลักษณะ  12  ประการ  โดยผ่าน
กระบวนการคิด  และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  ใช้กระบวนการ  STEM  ศึกษา  สร้างกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกัน  (Integration)  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล               
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มาพัฒนาผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยการครูมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่น  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดท าแฟูมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  จัดท าแบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน  SDQ  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน                      
ท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมท่ีดตี่อนักเรียน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเปูาหมายตามสถานศึกษาก าหนด    
ผลการทดสอบทาง    การศึกษาแห่งชาติ  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น               
ในทุกรายวิชาในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย    มีความรู้    ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ     
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี  เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  โดยมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในปีการศึกษา  256๓  ระดับดีเลิศ  ผู้เรียน
มีความภูมิใจ  ในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรม                 
วันส าคัญและประเพณีต่างๆ    ของชุมชน  เป็นต้น  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  และมีสุขภาวะทางร่างกาย  จิตใจ  และสังคมเป็นไปตามเปูาหมายของสถานศึกษา  
ซึ่งเห็นได้จากความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  เช่น  กิจกรรมลดเวลาเรียน                  
เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  เป็นต้น  รวมทั้งกิจกรรมด้านสุขภาพ  เช่น  
กิจกรรมออกก าลังกาย  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน  ชุมนุมกีฬา  
ท าให้นักเรียนได้ออกก าลังกายอยู่เป็นประจ า  จนส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
 
จุดเด่น 
จุดเด่น  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
 ๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๓.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕.  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ     
๖.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 

แตกต่างและหลากหลาย 
๗.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๘.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๙.  ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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จุดเด่น  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มีการจัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และ

จุดเน้นของสถานศึกษา  มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย         

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  และมีความสามารถจึงท าให้การบริหารจัดการด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศของโรงเรียน  เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน  ท าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม  ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด  และด าเนินการ
ตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน  
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด     

หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  มีการนิเทศภายใน  ก ากับ  
ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถและความสนใจ  จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน     

ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิท าให้งานมีคุณภาพ  ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  น าผลที่ได้จากการรับมอบหมายมาปรับใช้พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้ 
นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา   ผู้บริหาร                  
ให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา     

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก  
เพียงพอ  อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน                       
จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  จัดห้องสมุดที่ให้บริการ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  มีการ
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง                      
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง     

โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดท าสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์    โดยบริการ  Wireless  network  ที่ครอบคลุมพ้ืนที่สะดวก  มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดเด่น  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 โรงเรียนสาครพิทยาคมมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  มีกิจกรรม                                  
ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ที่หลากหลาย  ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  รวมทั้งครูผู้สอนมีความ
ต้ังใจ  มุ่งมั่นในการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ   จัดกิจกรรม               
ให้นักเรียนเรียนรู้การคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งม่ันในการสอนจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  และการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
จุดควรพัฒนา 
จุดควรพัฒนา  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.  พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้กับนักเรียน 
 ๒.  พัฒนาให้นักเรียน  มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม  แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   
 
จุดควรพัฒนา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.  ควรให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน   

2.  ควรมีเครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วม  รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา   

จุดควรพัฒนา  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ    
 ๑.  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน                    
การสอน 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑.  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑)  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการอ่าน    การเขียน    การสื่อสาร    และการคิดค านวณ               
 ๒)  จัดกิจกรรมพัฒนาให้นักเรียน  มีการรักษาสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์  และสังคม    
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

๓)  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔)  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้เรียน   
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๒.  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน                

ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา   
 ๒)  น าผลการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินโครงการที่สะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรค  
เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง  ปรับปรุง  พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไป   

๓)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
๔)  ส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการก าหนด

โครงการ/กิจกรรม  พัฒนาห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
๕)  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร  มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามโดยใช้กระบวนการ  PLC 
 
๓.  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 ๑)  ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน              
การสอน 

 
ความต้องการช่วยเหลือ 

๑.  การสนับสนุนอัตราก าลังครูสาขาที่ขาดแคลนคือ  ดนตรี  ภาษาจีน  คหกรรมศาสตร์  
และเกษตรกรรม     

๒.  ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  สื่อ  ICT  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน   

๓.  การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและวิทยากรท้องถิ่นในการร่วมมือจัดการศึกษา                   
ให้โรงเรียนโดยน าภูมิปัญญามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง   
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ส่วนที่  ๔ 

ภาคผนวก 
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ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

 

ได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนสูงเป็น ๑๐ อันดับแรกของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                        โรงเรียนสาครพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 44 ~ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษวันคริสต์มาส 

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
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ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ 
หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการปูองกันอุบัติภัยและโควิด-19 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสื่อออนไลน์ต้านภัยยาเสพติด & Covid-19 
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  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

กิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 
ณ วัดหางน้ าสาคร 
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กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดีด้วยหัวใจ 

กิจกรรมปูองกันอาชญากรรมระดับต าบล 
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โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน 

กิจกรรมเข้าประจ ากอง และประดับบ่า 
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
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ตัวแทนจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมการประกวด 
กิจกรรม To be Number 1 Idol 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานเพื่อสถานศึกษาโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
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กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
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นักเรียนได้ผ่านเกณฑ์ตามโครงการ  
“ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ” 

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้น าเยาวชนครอบครัวพอเพียง 
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เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ                
พระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
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กิจกรรมประชุมคณะครูโรงเรียนสาครพิทยาคม 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย 
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คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  

คณะครูเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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โรงเรียนสาครพิทยาคมได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือ
ในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน 

นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 



 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                        โรงเรียนสาครพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

~ 58 ~ 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการปูองกันโรคโควิด 1๙  
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โรงเรียนสาครพิทยาคมได้เป็นสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชนที่ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้

หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา 

โรงเรียนสาครพิทยาคมได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น 
ประจ าปี 2563 ปีที่ 1 
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โรงเรียนสาครพิทยาคมได้ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม  
โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ผู้บริหารได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประเภทที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุม 
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กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
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