
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ชื่อเรื่อง :  รายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
โรงเรียน :  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ข้อมูลพื้นฐาน :  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  มีจ านวนนักเรียน 316 คน  ครู 22 คน 
   จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ผลการประเมินตนเอง : 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  
   1. มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ 
   ๒. หลักฐานสนับสนุน  ได้แก่   
 สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินหลักสูตร เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและตอบสนอง
นโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดโครงการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้              
ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะส าคัญ        
ในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยครูผู้สอนทุกคนให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ จัดท าสารสนเทศทางวิชาการ จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ผลิตสื่อ สร้างนวัตกรรม ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ือการพัฒนา          
ในปีการศึกษาต่อไปให้เกิดคุณภาพสูงสุด   
  3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 สถานศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้าน ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารและ
การคิดค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และประเด็นความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยังมีคุณภาพ   
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องวางแผนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการที่หลากหลาย  
สามารถพัฒนาประเด็นต่างๆ ให้เกิดกับผู้เรียน นอกจากนี้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างบูรณาการ ทั้งด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมวิชาการ มุ่งเน้นประเด็นที่มีค่าต่ ากว่าเป้าหมายโรงเรียน อย่างเร่งด่วนในปี
การศึกษา 2563 
 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  1. มีผลการประเมิน  ระดับดเีลิศ 
   ๒. หลักฐานสนับสนุน  ได้แก่   
 จัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการให้
บรรลุเป้าหมาย มีการนิเทศติดตามเพ่ือปรับปรุง จัดท าสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครง ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆ
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  โครงการ
โรงเรียนสุจริต ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สนับสนุน
การอบรมพัฒนาและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน    
  ๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 เพ่ือการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปให้เกิดคุณภาพสูงสุด สถานศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารและการ
จัดการ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น คือ เพ่ิมเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทันสถานการณ์  ส่งเสริมให้ผู้สอนท าวิจัย        
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆที่เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการพัฒนางานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง       

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 



 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สถานศึกษาและตัวบุคลากรเองการพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้สืบเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้ เรียนด้วย เหตุผลเพ่ือให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ส่งเสริมผู้ เรียนอย่างเต็มศักยภาพและ             
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ 
   ๒. หลักฐานสนับสนุน  ได้แก่   
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามการตั้งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้ โดย
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอน
ทุกรายวิชา จัดการนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาการสอนอย่าเป็นระบบ มีการรวมกลุ่มจัดท า PLC เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบูรณาการสอนแบบสร้างสรรค์ บริหารชั้นเรียนเชิงบวก จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ตามศักยภาพ เช่น กิจกรรม “สิงหะตลาดไอเดีย” 
  ๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 และ 2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน  
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ หรือน าความรู้ไปสร้างรายได้เป็น
อาชีพในอนาคตได้ ในขณะเดี่ยวกันสถานศึกษาต้องบริการด้านสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์เป็นการจัดชั้นเรียน
เชิงบวก และท่ีส าคัญสุดที่สถานศึกษาต้องด าเนินการสร้างความเข้าใจบุคคลากรและหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนคือ การประเมินผลตัดสินผลการเรียนตามสภาพจริง ที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามศักยภาพการเรียนรู้และสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพ
และส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
  1. มีผลการประเมิน  ระดับ ดีเลิศ 
   ๒. หลักฐานสนับสนุน  ได้แก่   
 กระบวนการท างานประกันคุณภาพภายในของสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จัดท าสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพในภาพรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน โดยการจัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนงานประกัน  ร่วมก าหนดค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 บุคลากรทุกคนจัดท าโครงการ กิจกรรม
แผนงาน ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นผลส าเร็จเชิงประจักษ์  
เช่น โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียน
สุจริต ฯลฯ   
 ๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   เนื่องจากการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือการ
ติดตามการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนและปัจจุบัน จึงควรมีการนิเทศติดตามงานประกันเป็นระยะ และจัดเก็บข้อมูล
จัดท าเป็นสารสนเทศของโรงเรียน ให้สามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานของ
สถานศึกษาอย่างรวดเร็ว เป็นข้อมูลเชิงระบบ 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 

 
 
 

 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ได้จัดท ารายงาน        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self Assesment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการ พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี       
ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และน าเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือน าเสนอ
ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน         
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยต่อสารธารณชน และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา      
ปีต่อไป โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้ เรียน มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
รวมทั้งสิ้นจ านวน 3 มาตรฐาน สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการน าไปใช้เพ่ือรายงานผลการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษา 

 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้  โรงเรียนหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า เอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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ค าน า 



 
 

 
 

  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   

 ส่วนที่ ๑    ข้อมูลพ้ืนฐาน 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
๔. ข้อมูลนักเรียน 
๕. ข้อมูลทรัพยากร 
๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
๗. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
๘. ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา 

 
๑ 
2 
3 
5 
๕ 
6 
8 

10 
  

ส่วนที่ ๒   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๑. มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๒. มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
๓. มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

                   เป็นส าคัญ 
๔. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

 
1๑ 
3๓ 
41 

 
48 

 
 ส่วนที่ ๓    ภาคผนวก  
  ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 

 ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษา  
      ด าเนินงานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในของ  
      สถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานและก าหนดค่า

เป้าหมายของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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สารบัญ 
 



 
 

  ส่วนท่ี ๑ : ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ต้ังอยู่เลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่ ๑ ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โทร ๐-๓๖๘๑-๓๔๕๕  โทรสาร 
๐-๓๖๘๑-๓๔๕๕ e-mail : singhaphahu@secondary5.go.th  website : http://www.singhaphahu.ac.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อท่ี ๕๐ ไร่ ๑ งาน  
เขตพ้ืนที่บริการ ต าบลจักรสีห์, ต าบลต้นโพธิ์, ต าบลบางพุทรา, ต าบลหัวป่า 
 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม น าความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

 พันธกิจของโรงเรียน 

   ๑. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน และ       
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

   ๓. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนและครูในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

   ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 

  เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

   1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

   ๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะในเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด   
การเรียนรู้ การพัฒนาตน และพัฒนางาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

   ๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะผู้น า 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา 

   ๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี องค์กรมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่
สร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบ และบรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตร 

   ๕. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับศักยภาพ/ ความต้องการของผู้ เรียน และชุมชนมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งใน และนอกโรงเรียน 
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   ๖. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และมีระบบดูแลช่วยเหลือที่
เข้มแข็งครบวงจร 

  ๗. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน และส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   ๘. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ และมีทรัพยากรทางการบริหารที่เพียงพอเหมาะสม และใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีเครือข่ายช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านบุคคล/ ผู้เชี่ยวชาญ ชุมชน/ ท้องถิ่น สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ 

   ๙. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ ของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป 
 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายวิชาญ   การะเกตุ 
โทรศัพท์  ๐๘๕-๙๕๔-๘๗๑๙   e-mail  vichan68743@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (กศ.ม.)   สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   จนถึงปัจจุบัน   เป็นเวลา  ๓ ปี ๕  เดือน 
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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 - 1 
    - รอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - - - - - 
    - ผู้จัดการ - - - - - 
    - ผู้รับใบอนุญาต - - - - - 

รวม - - 1 - 1 
๒. ผู้สอนมัธยมศึกษา      

-  ครูระดับมัธยมศึกษา - 13 6 - 19 
-  ครูอัตราจ้าง (สอนมัธยม) 

      (สัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป) 
- 3 - - 3 

    - ครูต่างชาติ - - - - - 
รวม - 16 6 - 22 

๓. บุคลากรสายสนับสนุน      
- เจ้าหน้าที ่ - 1 - - 1 
- ลูกจ้าง 4 - - - 4 
- อ่ืนๆ (ระบุ)......................... - - - - - 

รวม 4 1 - - 5 
รวมทั้งสิ้น 4 17 7 - 27 

 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับมัธยมศึกษา   
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  15 : 1 
  อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ  21 : 1 
  มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น  ในระดับชั้น   - 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ  15 : 1  
*หมายเหต ุการนับจ านวนจ านวนครูอัตราจ้างให้นับเฉพาะผู้ที่ท าสัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไปเท่านั้น 
        ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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ตารางสรุปจ านวนครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วิชาเอก / โท 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จ านวนครูที่มีวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 
ภาษาไทย 1 - 
คณิตศาสตร์ 2 - 
วิทยาศาสตร์ 5 - 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 - 
ศิลปะ 4 1 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 3 
ภาษาต่างประเทศ 3 1 
แนะแนว 1 - 

รวมทั้งสิ้น   
* หมายเหตุ การนับจ านวนครูทุกระดับให้นับเฉพาะครูและครูอัตราจ้าง (สัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนข้ึนไป) เท่านั้น 

 
 

 
ข้อมูลครูและบุคลากร  

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2562 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
 

 
ระดับชั้น

เรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็ก  ปกติ (คน) 

จ านวน 
ผู้เรียน/เด็ก   

ที่มีความต้องการพิเศษ (คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ 3 29 42 - - 71 
ม.๒ 3 36 29 - - 65 
ม.๓ 3 37 34 - - 71 
ม.๔ 1 9 22 - - 31 
ม.๕ 2 18 21 - - 39 
ม.๖ 3 11 28 - - 39 
รวม 15 140 176 - - 316 

 

 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2562 

 
๕. ข้อมูลทรัพยากร 
 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 
๑. อาคารเรียน มี อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑ อาคาร,  

อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ อาคาร 
๒. ห้องเรียน มี อาคารเรียน ๓ ชั้น 11 ห้องเรียน  

อาคารเรียน ๒ ชั้น 7 ห้องเรียน 
๓. อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม มี อาคารฝึกปฏิบัติการ ๓ อาคาร, 

หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ๑ อาคาร 
๔. ห้องสมุด มี ห้องสมุด 
๕. ห้องพยาบาล มี อาคารพยาบาล ๑ อาคาร 
๖. ห้องคอมพิวเตอร์ มี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน 
๗. ห้องดนตรี  มี ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ๑ ห้อง, 

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ๑ ห้อง 
๘. สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น มี สนามกีฬาฟุตบอลขนาดเล็ก, สนามกีฬาตะกร้อ, 

สนามกีฬาฟุตบอล, สนามกีฬาวอลเลย์บอล 
๙. สื่อ มี คอมพิวเตอร์จ านวน 62 เครื่อง 
๑๐. โรงอาหาร มี โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 ๖.๑ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ (ชั้นม.๑-ม.๖) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย 62.40 63.70 65.56 
คณิตศาสตร์ 58.40 62.90 63.33 
วิทยาศาสตร์ 64.40 65.00 63.14 
ภาษาต่างประเทศ 69.30 71.10 76.13 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 71.80 70.70 74.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 66.70 66.90 73.61 
ศิลปะ 71.50 70.90 71.86 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 62.80 68.30 72.05 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2562 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ๖.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ชั้นม.๑-ม.๖) 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ข้อ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 73.87 20.97 2.26 2.90 
ข้อ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต 61.29 32.90 2.58 3.23 
ข้อ ๓ มีวินัย 47.74 44.52 4.52 3.23 
ข้อ ๔ ใฝ่เรียนรู้ 47.10 44.84 5.16 2.90 
ข้อ ๕ อยู่อย่างพอเพียง 67.10 27.10 2.58 3.23 
ข้อ ๖ มุ่งม่ันในการท างาน 45.48 46.77 4.52 3.23 
ข้อ ๗ รักความเป็นไทย 68.39 25.48 2.90 3.23 
ข้อ ๘  มีจิตสาธารณะ 65.48 28.71 2.58 3.23 

เฉลี่ยร้อยละ 59.56 33.91 3.39 3.14 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 93.47   

 
 
 ๖.๓ ผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ชั้นม.๑-ม.๖) 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  

อ่านคิดวิเคราะห์ 
  

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ข้อ ๑ สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้าฯ 48.55 45.98 2.25 3.22 
ข้อ ๒ สามารถจับประเด็นส าคัญ ฯ 46.62 47.59 2.57 3.22 
ข้อ ๓ สามารถวิเคราะห์ ฯลฯ 40.19 54.31 2.25 3.22 
ข้อ ๔ สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ ฯ 37.94 56.59 2.25 3.22 
ข้อ ๕ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ฯ 37.30 56.91 2.57 3.22 

เฉลี่ยร้อยละ 42.12 52.28 2.38 3.22 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 94.40   



 
 
๗. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 7.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖0 - 2562 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายวิชา/ คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 45.06 50.08 47.44 

ภาษาอังกฤษ 27.78 26.25 28.16 
คณิตศาสตร ์ 20.05 24.45 21.71 
วิทยาศาสตร์ 28.40 32.34 27.48 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 
 

หมายเหตุ    ปี 2560 - 256๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่มีการจัดสอบ  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 7.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖0 - 2562 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

รายวิชา/ คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 41.83 41.24 34.06 

คณิตศาสตร ์ 31.55 32.24 31.82 
วิทยาศาสตร์ 21.37 25.00 21.31 
สังคมศึกษาฯ 17.40 20.85 18.65 
ภาษาอังกฤษ 25.11 26.26 24.47 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
 

 
 

 
ผลการทดสอบระดับชาติ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2562 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๘. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 

  ส่วนท่ี 2 : ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
  
  ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

เท่ากับ 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดี ต่ ากว่า 
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
             การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ร้อยละ 78.65  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 64.03  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
                 วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
             คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 78.49  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.64 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 78.45  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 59.02  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 81.09  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

รอ้ยละ 86.67  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
             สถานศึกษา 

ร้อยละ 76 
ระดับคุณภาพดี 

ร้อยละ 82.40 
ระดับคุณภาพดี 

สูงกว่า 

         ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี 
             ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 84.17  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82.23  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สูงกว่า 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
             สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 84.12  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

รอ้ยละ 90.14  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 87.04  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.74  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
             แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 84.41  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.76  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 83.28  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 88.72  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 

 
 
 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน  
             การเขียน การสื่อสารและการคิด 
             ค านวณ 

ร้อยละ 78.65  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 64.03  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ซึ่งทั้งหมดเป็นทักษะ
ความสามารถที่ส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
ได้ด าเนินนโยบายตามพนัธกิจของโรงเรียน พัฒนานักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ผ่านการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยครูทุกท่านจัดท าแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ   
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ต่างประเทศ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการฯ 75.07 66.86 66.82 78.04 85.14 72.33 85.54 65.27 94.93 76.67

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ 85.96 95.08 95.00 91.01 74.15 92.91 98.36 85.52 95.09 90.34

ค่าเฉลี่ย 80.51 80.97 80.91 84.53 79.65 82.62 91.95 75.40 95.01 83.50
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ร้อยละของคุณภาพของผู้เรียน 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้      
8 กลุ่มสาระ 
 

     ทุกกล่มสาระการเรียนรู้จัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียนในแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
และด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด  จัดท ารายงานสรุป
โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

     ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาผ่าน
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริม
นอกห้องเรียนทุกคนผ่านรายวิชาต่างๆ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงการพัฒนาผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
 

     จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆให้
บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน  
เช่น  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน  กิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา ,กิจกรรมสอน
เสริม  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ 

     นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาการอ่าน เขียน สื่อสาร
และคิดค านวณ และผ่านการ
ประเมินผลตามสภาพจริงจากทุก
รายวิชา 
 
 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่าความความสามารถในการอ่าน การเขียน    
การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 76.24 ได้ระดับดีขึ้นไป ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คือ ร้อยละ 
78.65  
 
 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
      ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ โดยใช้ผลการประเมิน
จากการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียน 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ปีการศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
2560 33.71 36.43 4.3 1.58 
2561 38.24 38.82 18.24 1.76 
2562 42.12 52.28 2.38 3.22 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

 
 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ระดับดี 
โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.03  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประ

เทศ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ผลงานมีคุณภาพดีอยู่เสมอ 61.17 30.04 65.58 65.60 84.06 40.17 91.24 46.35 92.07 64.03

ผลงานมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 29.29 64.53 34.41 31.66 83.03 56.32 6.34 61.08 92.07 50.97

ผลงานต้องปรับปรุงแก้ไข 9.54 5.43 0.00 1.50 15.93 3.51 2.42 0.97 0.00 4.37
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ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดค านวณ 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
 ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
                 วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
             คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 78.49  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.64  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 กระบวนการพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการ
พัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าเสนอข้อมูลเป็นภาพรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนี้
พัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการของโรงเรียน อาทิเช่น  
กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายใน ฯลฯ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  8 กลุ่มสาระ 
 

     ทุกกลม่สาระการเรียนรู้จัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียนในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  และ
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  
จัดท ารายงานสรุปโครงการเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านการ
จัดการเรียนการสอน มีการวัดผล
ประเมินตามสภาพจริงจากการเรียน
ในทุกรายวิชา 

     ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้
ทุกคน 
 

กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา/กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน/กิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือ 

     จัดการเรียนการสอนกิจกรรม
เสริมนอกห้องเรียน  เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้จากกาลงมือ
ปฏิบัติจริง ตามโครงการ/แผน
ด าเนินงาน มีการประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม และสรุปรายงาน
ผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานปีการศึกษาถัดไป 

     ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรมทังใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา   
มีทกัษะกรบวนการคิด การท างาน 
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562  ของสถานศึกษา พบว่าความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาร้อยละ 85.64 ได้ระดับดีขึ้นไป ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ของโรงเรียน คือ ร้อยละ 78.49 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  

 

 
  

 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.64  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประ

เทศ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ย 

คิดวิเคราะห์-คิดวิจารณญาณ 88.55 93.53 66.40 65.60 90.10 96.49 97.67 78.09 95.49 85.77

อภิปราย-คิดแก้ปัญหา 87.12 93.53 69.00 31.66 86.61 96.49 97.67 76.46 95.49 81.56

ค่าเฉลี่ย 88.67 93.53 67.70 65.60 88.36 96.49 97.67 77.28 95.49 85.64
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ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและคิดค านวณ 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
 ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
         ๓) ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 78.45  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 59.02  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 กระบวนการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการสร้างนวัตกรรม  
เช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานอาชีพ ฯลฯ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าในศตวรรษ 
ที่ 21 

     จัดท าหลักสูตรบูรณาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเรื่องการ
ประกอบอาชีพ  คือหลักสูตรคุกกี้ 
     จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้และกิจกรรมบริษัท  ให้
นักเรียนได้เลือกรวมกลุ่มในการท า
กิจกรรม มีครูที่ปรึกษาคอยดูแล    
และจัดพ้ืนที่ให้ผู้เรียนได้น าเสนอ
ผลงาน 

     ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง 
สิ่งใหม่ๆ  สร้างนวัตกรรม ทั้งสิ่งของ
เครื่องใช้ น าไปสู่การสร้างอาชีพใน
อนาคตได้ 
 

โครงการมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ 

   จัดท าโครงการและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ในการส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการและ
แข่งขันในระดับต่างๆ เช่น กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์  แข่งขันโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์  กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ  โครงงานอาชีพ ฯลฯ 

     ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถตามศักยภาพ ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่าความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 59.02 ได้ระดับดีข้ึนไป ซ่ึงต่ ากวา่ค่าเป้าหมายของโรงเรยีน คือ ร้อยละ 78.45 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย    
ร้อยละ 59.02 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเ

ทศ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ผลงานท่ีมีคุณภาพดี 65.61 70.09 17.00 65.60 85.87 46.14 51.46 33.31 96.14 59.02

ผลงานมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 25.80 24.22 71.08 31.66 85.87 34.16 34.84 65.32 96.14 52.12

ผลงานต้องปรับปรุงแก้ไข 8.59 5.80 11.92 1.50 14.14 19.70 13.70 1.37 0.00 8.52
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ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในสร้างนวัตกรรม 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
 ๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมือ่เทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 81.09  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 86.67  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน สถานศึกษาให้ความส าคัญกับ  
ด้านนี้มาก มีโครงการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ อ านวยความสะดวกครูผู้สอนและนักเรียน     
ทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต สมาร์ททีวี โปรเจ็คเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 

     จัดสรรงบประมาณในการดูแล
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี บริการทั้ง
ครูผู้สอน และผู้เรียน บริการแหล่ง
เรียนรู้/ สืบค้นด้านอินเตอร์เน็ต  
บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี  
ในการจัดการเรียนการสอน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

     ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล ท างาน
ในการเรียนได้ทุกคน 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่าความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน ร้อยละ 86.67 ได้ระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คือ 
ร้อยละ 81.09   
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษาฯ ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

ภาษาต่างปร
ะเทศ

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ 72.31 75.67 88.01 96.94 85.61 91.98 97.57 76.46 95.49 86.67
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ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามเกณฑ์ระดับดี

 
 

 ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.67 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
 ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
             หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 76 
ระดับคุณภาพดี 

ร้อยละ 79.85 
ระดบัคุณภาพดี 

สูงกว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 กระบวนการพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสาน
มิตรอุปถัมภ์” ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน บูรณาการความร่วมมือผ่านหลักสูตรสถานศึกษา 
ก าหนดเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสมารถ  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการ          
วิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และน าไปวิเคราะห์จัดท าแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น วัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งเสริมทักษะวิชาการให้กับกลุ่มที่มี
ความสามารถพิเศษ ในขณะเดี่ยวกันก็มีการสอนเสริมให้กับนักเรียนเพ่ือพัฒนาตามศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ 
 

     ทุกกล่มสาระการเรียนรู้จัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียนในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  และ
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  
จัดท ารายงานสรุปโครงการเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผ่านการ
จัดการเรียนการสอน มีการวัดผล
ประเมินตามสภาพจริงจากการเรียน
ในทุกรายวิชา เชิงประมาณ 

     ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ทุกคน 
 

โครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

     จัดรายวชิาเสริมให้กับห้องเรียน
พิเศษ เป็นกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
ภาษาต่างประเทศ และวิทยาศาสตร์ 
จัดสอนเสริมนอกเวลาเรียน ทุกวัน
จันทร์-วันพุทธ และจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ด้วยการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
ครบถ้วน จากการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพ้ืนฐานทุกคน และกลุ่มนักเรียน
ที่มีความสามารถได้รับการส่งเสริมเต็ม
ศักยภาพ 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 79.85 ได้ระดับคุณภาพดี ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คือ ร้อยละ 76  
ระดับคุณภาพด ี
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

 
 

 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี โดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.40 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประ

เทศ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 65.63 52.36 66.23 76.13 76.02 74.00 71.83 65.31 94.60 71.35

อ่าน วิเคราะห์และเขียน 90.32 93.53 65.99 65.60 86.66 96.49 97.57 76.82 94.60 85.29

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 92.38 92.50 91.06 91.01 77.92 91.90 97.57 85.28 95.49 90.57

ร้อยละ 82.78 79.46 74.43 77.58 80.20 87.46 88.99 75.80 94.90 82.40
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ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามเกณฑ์ระดับดี 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ต่อ) 
 ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
         ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ 
             ที่ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 84.17  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82.23  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะกระบวนการ รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษา และการวางแผนอนาคตได้ ผ่านการเรียนรู้จากรายวิชาพ้ืนฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูผู้สอน
ทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้และมีการออกแบบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้/กิจกรรมบริษัท/
กิจกรรมชุมนุมส่งเสริม
วิชาการ 
 

     จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับ
นักเรียนทุกคน สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เชิงประมาณ   
     ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมจาก
ผู้เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
88.04 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกคนผ่าน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
 ผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ ดีต่องานอาชีพ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 82.23 ได้ระดับดีขึ้นไป ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คือ ร้อยละ 84.17     
ได้ระดับดีข้ึนไป 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

 
 
  

 ผลการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี โดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.23 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษาต่างปร
ะเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ค่าเฉล่ีย 

ร้อยละ 79.87 52.36 88.17 96.94 86.76 71.73 86.29 82.42 95.49 86.67
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ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
จ าแนกตามเกณฑ์ระดับดี 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
             ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 84.12  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90.14 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนและค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา โดยต้องบูรณาการ    
ในแผนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น มีการประเมินผลติดตามจากทุกรายวิชา   
นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวันส าคัญ ที่ได้สร้างคุณลักษณะและค่านิยม    
ที่งาม เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันวิสาขะบูชา ฯลฯ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
 

     จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ 
ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
ลานธรรมและกิจกรรมวันส าคัญ  
ทางศาสนา 

    ผู้เรียนผ่านการเข้ากิจกรรมครบทุกคน  
ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยม 12 ประการผ่านกิจกรรมของ
โรงเรียนและน าไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 ผลการประเมิน การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่า มีมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดคิดเป็น ร้อยละ ร้อยละ 90.14 ได้ระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คือ     
ร้อยละ 84.12  
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

 
 ผลการประเมินในด้านมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ของแต่ละระดับชั้น พบว่า 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.14 
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 86.07 95.21 100 91.01 85.72 96.49 97.67 88.12 94.60 92.77

ซ่ือสัตย์ สุจริต 88.63 93.06 100 91.01 75.66 96.49 97.67 88.12 94.60 91.69

มีวินัย 87.2 90.84 81.3 91.01 72.89 93.07 97.67 80.55 94.60 87.98

ใฝ่เรียนรู ้ 82.59 90.84 77.5 91.01 76.15 88.91 97.67 80.55 94.60 86.65

อยู่อย่างพอเพียง 88.97 93.06 94.16 91.01 80.71 96.49 97.67 88.12 94.60 91.64

มุ่งมั่นในการท างาน 82.06 90.84 83.16 91.01 74.68 88.48 97.67 80.55 94.60 87.01

รักความเป็นไทย 88.57 93.06 100 91.01 82.92 91.9 97.67 88.12 94.60 91.98

มีจิตสาธารณะ 86.71 93.06 92.3 91.01 82.92 91.9 97.67 88.12 94.60 90.92

ร้อยละภาพรวม 86.35 92.5 91.05 91.01 78.96 92.97 97.67 85.28 95.49 90.14
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ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ตามเกณฑ์ระดับดี 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 
 ๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
             ไทย 

ร้อยละ 87.04 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.74 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ผ่านกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนเพ่ือสร้าง
คุณลักษณะและค่านิยม ที่ส าคัญ เพ่ือปลูกจิตส านึกความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมทั้งให้ความร่วมมือ
กับชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น จิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10  
ในชุมชน, กิจกรรมกฐินพระราชทานที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ฯลฯ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
นักเรียนใหม่ 
 

     บูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชา ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมประจ าวันหน้าเสาธง
สร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วม สร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม  
จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เพื่อให้
นักเรียนได้ใกล้ชิดศาสนาและชุมชน  
จดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
แหล่งเรียนรู้ชุมชน และปราชญ์
ชาวบ้าน 

     ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินการ
ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสร้างสรรค์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน 
ทุกคน 

 
 ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
          ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่า ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดคิดเป็น ร้อยละ ร้อยละ 92.74 ได้ระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คือ 
ร้อยละ 87.04 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

 

ผลการประเมินในด้านความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยของแต่ละระดับชั้น พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี โดย
ภาพรวมค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.74 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษาต่างปร
ะเทศ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 88.82 93.84 100.00 91.01 83.22 96.49 97.67 88.12 95.49 92.74

0

20

40

60

80

100

120

ร้อยละของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ตามเกณฑ์ระดับด ี

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 
 ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
             แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 84.41  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.76  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการท างานและการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผ่าน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมกีฬาสีภายใน ฯลฯ   
  

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาทักษะของผู้เรียน  
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
 
 
 

     จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมกีฬาสีภายในโดยให้
บุคคลากรและนักเรียนทุกคนมี   
ส่วนร่วม สรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
วางแผนการพัฒนางานในปี
การศึกษาถัดไป 

     ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ได้เรียนรู้ 
ด้วยการลงมือปฏิบัติ มีทักษะในการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายได้ 

 
 ผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
           ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่าการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายร้อยละ 89.76 ได้ระดับดีขึ้นไป ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คือ ร้อยละ 84.41 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

 
 

 ผลการประเมินในด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของแต่ละระดับชั้น 
พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.76 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประเ

ทศ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 85.79 96.2 89.60 91.01 74.78 91.90 100 83.07 95.49 89.76
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ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย ตามเกณฑ์ระดับดี 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ต่อ) 
 ๔. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 83.28  

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 88.72  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 จัดท าโครงการส่งเสริมด้านสุขภาวะทางร่างกาย และสุนทรียศาสตร์ด้านดนตรี เพ่ือพัฒนาสุขภาพ       
ทางร่างกายและสุขภาพทางจิตของผู้เรียนอย่างรอบด้าน เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมชุมนุม
ส่งเสริมดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานอนามัยโรงเรียน ฯลฯ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษา/ 
กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมดนตรี 
 

     จัดกิจการเรียนการสอนและ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะตอลดปี
การศึกษา ผ่านรายวิชาสุขศึกษา
พละศึกษา วิชาศิลปะ จัดกิจกรรม
เสริมตามความสนใจ ผ่านรายวิชา
เลือกเพ่ิมเติม ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนอย่างเต็มที่ผ่านการเรียน
กิจกรรมชุมนุม และสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถผ่าน
กิจกรรมลานกีฬา การแข่งขันกีฬา
ระดับจังหวัด การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น  
และมีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน
ตามสภาพจริงเพ่ือตัดสินผลการ
เรียน 

     ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาผ่าน
การเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม
เฉพาะด้าน จนมีความช านาญสามารถ
น าไปใช้ในอนาคตได้ เช่น นักดนตรีไทย 
สามารถเล่นงานประจ าที่วัดพระนอน  
จักรสีห์วรวิหาร ดนตรีสากลสามารถรับ
งานบริการชุมชนได้ เช่น งานศพ 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
           ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา พบว่าสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 
88.72 ได้ระดับดีข้ึนไป ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน คือ ร้อยละ 83.28 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

 
 

 ผลการประเมินในด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ของแต่ละระดับชั้น พบว่า ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.72 
 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมของมาตรฐานที่ ๑ 
  

  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นงานส าคัญของสถาบันการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา2562 ผลการ
ประเมินตนเองตามการตั้งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้นั้น พบว่า ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
ในด้าน ความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารและการคิดค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และประเด็น
ความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยังมีคุณภาพต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องวางแผน
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียน จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการที่หลากหลาย สามารถพัฒนาประเด็นต่างๆ ให้เกิดกับผู้เรียน  
นอกจากนี้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างบูรณาการ ทั้งด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมวิชาการ  
มุ่งเน้นประเด็นที่มีค่าต่ ากว่าเป้าหมายโรงเรียน อย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 2563 
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 

สุขภาพกายดี 86.33 97.55 100.00 91.01 78.97 87.45 97.33 80.55 93.89 90.34

สุขภ่าพจิตดี 79.39 97.55 99.50 91.01 78.97 88.47 96.99 88.12 93.89 90.43

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด/หลกีเลีย่งสภาวะเสี่ยงฯ 0 98.21 98.50 0 21.03 94.95 100 88.12 93.89 66.08

ร้อยละภาพรวม 82.86 97.77 99.33 91.01 59.66 90.29 98.11 85.59 93.89 88.72
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ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ตามเกณฑ์ระดับดี 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 
   ๒.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ 
         สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
         ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
         ทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
         ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
         สนับสนุนการบริหารจดัการและ 
         การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
   ๒.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ 
         สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 
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 กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาเปิดให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการ
ขับเคลื่อนงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและตามการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสสังคม จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา แบ่งความรับผิดชอบงานเป็น 4 กลุ่มงานในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 ผลการด าเนินงาน 
  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ที่มีการด าเนินงานตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ   
ที่ชัดเจน มีการด าเนินงานและติดตามตรวจสอบโครงการกิจกรรมเป็นระยะ เมื่อสิ้นสุดโครงการกิจกรรม มีการ
ประเมินผลและสรุปงาน เสนอผู้บริหารทุกกลุ่มงาน ท าให้ผลการประเมินตนเองพบว่า มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน อยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ บรรลุค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม  

หลกัสตูรสถานศกึษา 
 

 
แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2562 
 

 
แผนปฏบิตักิารปีงบประมาณ 2563 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 34 - 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
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๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
         สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
 มีการบริหารจัดงานคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนในรูปแบบของ
องค์กร บุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการและสรุปรายงานในรูปแบบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่ม
บริหารงาน มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 ผลการด าเนินงาน 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
โครงการ ตามปฏิทินวิชาการครบทุกงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมาย 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา      
ตามแผนปฏิบัติการ และมีการจัดหาทุนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ด าเนินงานปฏิบัติงานงานติดตามประเมินผลเพ่ือให้ด าเนินงาน         
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียนใน     
ทุกด้าน ตลอดจนงานด้านแผนงานปฏิบัติการประจ าปี  ตามงบประมาณที่ได้รับ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก 
  4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป ดูแลอ านวยความสะดวกเรื่องอารสถานที่ทรัพยากรในการจัดการเรียน การสอน
และความปลอดภัย พร้อมใช้งานให้กับครูผู้สอนและนักเรียน ท าให้ผลการประเมินตนเองพบว่า มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ บรรลุค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
- แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานการประชุมประจ าเดือน 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2562 
 

 
แผนปฏบิตักิาร
ปีงบประมาณ 

 
เอกสารงานประกัน

คณุภาพการศกึษา2562 
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๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  ทุกกลุ่มเป้าหมาย   
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
         คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
         สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
        การด าเนินงานพัฒนาวิชาการโดยเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ในรูปของคณะกรรมการอนุวิชาการ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กระจายบทบาทให้ทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างบูรณาการที่หลากหลาย โดยจัดสรรรายวิชา กิจกรรมตรงความ
เหมาะสมของบุคลากร มีการวางแผนการท างานร่วมกันและก าหนดปฏิทินการท างาน มีการนิเทศติดตามเป็น      
ระยะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 ผลการด าเนินงาน 
  ผลการด าเนินงานด้านวิชาการ ได้รับความร่วมมือย่างดีจากบุคลากร มีการประชุมพัฒนางานร่วมกันทุก
คนมีส่วนร่วมและรับรู้การท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุเป้าหมายของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ผ่านการด าเนินงานจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการที่ประด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขับเคลื่อนงาน    
สู่ห้องเรียนโดยสมบูรณ์ 
          ท าให้ผลการประเมินตนเอง การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ บรรลุค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
 

 
หลกัสตูรสถานศกึษา 

 

 
ประมวลภาพกจิกรรม 

 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2562 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2563 
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๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ    
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
         เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
  แผนงานของสถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ให้ความส าคัญการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษา โดยสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 บุคลากรมีความสามารถในด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
ออกแบบการวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดท าผล   
การเรียนออนไลน์ในระบบ SGS มีการจัดท าสารสนเทศที่ส าคัญตามต าแหน่งทางวิชาการ มีรายงานการวิจัย     
ทุกภาคเรียน มีผลงานความส าเร็จทางด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           ท าให้ผลการประเมินตนเอง การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ บรรลุค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
หลกัสตูรสถานศกึษา 

 

 
ประมวลภาพกจิกรรม 

พัฒนาบคุลากร 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2562 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2563 
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๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ    
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
         สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
         คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
 การบริหารงานด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและผู้เรียน อย่างเป็นระบบ ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยจัดท าโครงการแผนปฏิบัติการ และด าเนินงานตามแผน มีการติดตาม
ตรวจสอบ เพ่ือสร้างความพร้อม จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม เช่น       
งานเทคโนโลยี ฯลฯ จัดระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนเพ่ือความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากร 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ทุกห้องเรียนมีความสะอาดปลอดภัย        
มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียนที่จัดสรรอุปกรณ์ไอซีที 5 ห้องเรียน มีห้องบริการงานไอซีที 2 ห้อง       
มีจุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วโรงเรียน ผู้ เรียนสามารถสืบค้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุคน              
มีห้องแหล่งเรียนรู้และจุดบริการงานวิชาการ เช่น ห้องสมุด มีพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ทุกพ้ืนที่มีความ
สะดวกปลอดภัยในการใช้งาน มีบุคลากรดูแลรับผิดชอบนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการจัดท าสารสนเทศการใช้งาน
อย่างเป็นระบบ ท าให้ผลการประเมินตนเอง ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด   
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ บรรลุค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2562 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2563 
 
 

 
ข้อมูลสภาพแวดล้อม 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ    
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
         สนับสนุนการบริหารจดัการและการ 
         จัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
 การพัฒนางานในแต่ละกลุ่มบริหารงาน มีการจัดท าสารสนเทศฝ่ายงาน จัดท าสารสนเทศกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ เพ่ือน าสู่การจัดท าสารสนเทศโรงเรียน เพ่ือการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ และเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญ
ให้กับบุคลการของสถานศึกษา และมีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ นอกจากนี้มีการสนับสนุน
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการใช้งานให้กับบถคลากรและผู้เรียนอย่างทั่วถึง  เพ่ือจัดท าข้อมูลผู้เรียน     
ได้อย่างเป็นระบบ และสะดวกในการใช้งาน 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาจัดท าสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลและบริการด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและ
ผู้เรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ทุกพ้ืน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ เช่น ข้อมูลรายบุคคลผู้เรียน ข้อมูลการรับหนังสือเรียน ทะเบียนสื่อ-แหล่งเรียนรู้-นวัตกรรม สามรถน ามาใช้
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างทันท่วงท ีกลุ่มบริหารงานวิชาการมีบุคลากรดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเรียนเพื่อปฏิบัติงานดูแลบุคลากรภายในและรับผิดชอบภาระงานจากต้นสังกัด 
          ท าให้ผลการประเมินตนเอง ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพ ดีเลิศ บรรลุค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- สารสนเทศโรงเรียน 
- สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ทะเบียนสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 
สารสนเทศโรงเรียน 

 
 

 

 
 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2562 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2563 
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แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมของมาตรฐานที่ ๒ 
  
  แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นเพ่ือประโยชน์สูงสุด         
ของผู้เรียน คือ เน้นการพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้
สืบเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ด้วยเหตุผลเพ่ือให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้     
จะเพ่ิมเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทันสถานการณ์  ส่งเสริมให้ผู้สอนท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ
ที่เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการพัฒนางานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สถานศึกษา
และตัวบุคลากรเอง 
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  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                  
  
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                   ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
         ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 82.00  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83.54  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
         เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 74.78  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.79  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ 83.78  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.35  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
         ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 83.11  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83.62 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
         สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
         จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 82.89  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.74  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 
 
๓.๑ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                   สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
         ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 82.00  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83.54  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 
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 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอน ผ่านการรับทราบนโยบายของสถานศึกษา  
และค าสั่งการปฏิบัติงานสายงานสอน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักสูตรสถานศึกษา เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจบุคลากรตลอดและมีการก าหนแผนงานชัดเจน นิเทศติดตาม      
การจัดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  8 กลุ่มสาระ 
 
 

     ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ระบุ
แนวทางการพัฒนาทักษะผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
     มีก าหนดการนิเทศภายในโดย
ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ครูผู้สอน 
     รับการนิเทศจากต้นสังกัดทุก
ภาคเรียน 

เชิงประมาณ 
     ร้อยละ 100  ครูผู้สอนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
     ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
จนเกิดความรู้ความสามารถ  
ความช านาญสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 
 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ท าให้ผลการประเมินตนเอง ด้านการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  อยู่ระดับคุณภาพร้อยละ 
83.54 ได้ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา คือ ร้อยละ 82.00  
 
 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการนิเทศ 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2562 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2563 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                   สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
         เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 74.78  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.79  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 การด าเนินการพัฒนาด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสืบค้น มีบุคลากรดูแลและ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ ส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการจัด      
การเรียนรู้ เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยี การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  
การใช้ปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งหมดเพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอก
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

     จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนผ่านแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างบูรณาการของผู้เรียน 
     ศึกษา วางแผนด าเนินงาน 
จัดท าค าสั่ง โดยเน้นเรื่องความ
ประหยัดของงบประมาณ  
ความปลอดภัยของผู้เรียน และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
บูรณาการ 

     ความพึงพอใจของผู้เรียนใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และสามารถบูรณา
การได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 

 

  ผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            ท าให้ผลการประเมินตนเอง ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
อยู่ระดับคุณภาพร้อยละ 84.79 ได้ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา คือ ร้อยละ 74.78 
 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- โปรแกรมงานวัดผล 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2562 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2563 
 
 

 
โปรแกรมงานวดัผล 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                   สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ 83.78  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.35  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ความส าคัญกับครูผู้สอน ในการจัด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการอย่างครบถ้วน ทั้งทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 คุณลักษระอันพึงประสงค์ 
และค่านิยม 12 ประการ นอกจากนี้ยังมีโครงการของโรงเรียน ที่ให้บูรณาการปรากฎในแผนการจัดการเรียนรู้ 
เช่น โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาพอเพียง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ฯลฯ โดยครู ผู้สอน
ด าเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงบวก 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
 

     ครูผู้สอนมีการรวมกลุ่ม       
เพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่าง
สร้างสรรค์ผ่านการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  มีการแลกเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการสอน  เพื่อน าไปสู่การ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

     ครูผู้สอนทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่ม PLC  
โดยสถานศึกษามีทั้งหมด 3 กลุ่ม  
ด าเนินกิจกรรมตามโครงสร้าง คิดเป็น
ร้อยละ 100 น าไปสู่การพัฒนาแผน   
การสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และ
มีการนิเทศภายในกลุ่ม เกิดกระบวนการ
บริหารชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์และเป็น
เชิงบวกกับผู้เรียนมากขึ้น 

 

  ผลการมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ผลการมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้ผลการประเมินตนเอง ด้านการมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก อยู่ระดับคุณภาพร้อยละ 84.35 ได้ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา คือ ร้อยละ  
83.78 
 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2562 
 
 

 
แผนปฏบิตักิาร

ปีงบประมาณ 2563 
 

 
ประมวลภาพการบริหาร

ชั้นเรียนเชิงบวก 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                   สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
         ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 83.11  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83.62 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการให้ความรู้บุคคลากรเรื่องการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าคู่มืองานวิชา แนวทางการวัดผลประเมินผลของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการท างานให้กับครูผู้สอน   
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนากลุ่ม
บริหารงานวชิาการ 
 

     กลุ่มบริหารงานวิชาการจ าท าคู่มือ
งานวชิาการ ซึ่งมีเร่ืองหลักเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษา  
มีการวางแผนการท างานด้านการ
วัดผลประเมินผลอยา่งเปน็ระบบ มี
การติดตามความคบืหน้าการตัดสินผล
การเรียนระหว่างภาคเรียน เพื่อแก้ไข
ให้กับครูผู้สอน มีแบบฟอร์มข้อสอบ
ของสถานศึกษา ที่เปน็หลักเกณฑ์ของ
ต้นสังกัด จัดท าสารสนเทศการ
ประเมินผลของผู้เรียนเพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไขในทุกปีการศึกษา 

     ครูผู้สอนได้รับทราบการวัดผล
ประเมินผลอยา่งถูกต้อง คิดเป็น  
ร้อยละ 100 สามารถจัดท าแบบทดสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  
ด าเนินงานตามแผนงานครบตาก าหนด
ระยะเวลา 
 
 
 
 

 

  ผลการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            ท าให้ผลการประเมินตนเอง ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน อยู่ระดับคุณภาพร้อยละ ร้อยละ 83.62 ได้ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา คือ        
ร้อยละ 83.11 
 

 ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- สรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- สารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล 

 
สารสนเทศผู้เรียน

รายบคุคล 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้  
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                   สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
         สะทอ้นกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 82.89  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.74  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผ่านการนิเทศภายในเพื่อรองรับการนิเทศจากต้นสังกัด 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
งานนิเทศภายใน 
 

     แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
รว่มการนิเทศกับผู้บริหาร
สถานศึกษา 
     ก าหนดระยะเวลาการนิเทศใน
ปฏิทินวิชาการเพ่ือให้ครูผู้สอนวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     น าผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยน
สะท้อนกิจกรรม (AAR) เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อ 

     ครูผู้สอนได้รับการนิเทศภายในและ
พร้อมรับการนิเทศจากต้นสังกัดทุกคน  
ปีการศึกษา 2562 ได้รับการนิเทศจาก
ต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ 22.72 
สามารถน าข้อแนะน าจากการนิเทศไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพได้ 
 

 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
       ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ท าให้ผลการประเมินตนเอง ด้านการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ระดับคุณภาพร้อยละ ร้อยละ 85.74 ได้ระดับดีขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ 82.89 
 

  ร่องรอย / เอกสารอ้างอิง  
 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานการนิเทศภายใน 
- รายงานการนิเทศจากต้นสังกัด 
- รายงาน PLC รายบุคคล 

 
รายงานการนิเทสภายใน 

 
รายงาน PLC รายบคุคล 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
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แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมของมาตรฐานที่ ๓ 
  

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่ 1 และ 2 คือ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน  
สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ หรือน าความรู้ไปสร้างรายได้เป็น
อาชีพในอนาคต ในขณะเดียวกันสถานศึกษาต้องบริการด้านสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์ เป็นการจัดชั้นเรียน
เชิงบวก และที่ส าคัญที่สุด สถานศึกษาต้องด าเนินการสร้างความเข้าใจบุคคลากรและหาแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนคือ การประเมินผล ตัดสินผลการเรียนตามสภาพจริง ที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบตามศักยภาพการเรียนรู้และสามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุง  พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตาม
ศักยภาพและส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
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  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดี ต่ ากว่า 
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
             การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ร้อยละ 78.65  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 64.03  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
                 วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
             คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 78.49  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.64  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 78.45  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 59.02  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 81.09  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 86.67  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
             หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 76 
ระดับคุณภาพดี 

ร้อยละ 82.40 
ระดับคุณภาพดี 

สูงกว่า 

         ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ 
             ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 84.17  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82.23  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สูงกว่า 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
             ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 84.12  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90.14  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
             ไทย 

ร้อยละ 87.04  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.74  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
             แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 84.41  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.76  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 83.28  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 88.72  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  

 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 



 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมือ่เทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 
   ๒.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ 
         สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
         สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
         ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
         ทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
         ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
         สนับสนุนการบริหารจดัการและการ 
         จัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ 
                  สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
         ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
         ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 82.00  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83.54  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
         เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

รอ้ยละ 74.78  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.79  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ 83.78  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.35  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
         ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 83.11  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83.62 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
         สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
         จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 82.89  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.74  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

ภาพรวมของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 
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  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
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 กระบวนการพัฒนางานของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  เพ่ือพัฒนางานทั้ง 3 มาตรฐาน ให้มีคุณภาพบรรลุ             
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งในปีการศึกษา2562 ผลการประเมิน
ตนเอง มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตามการตั้งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้นั้น เนื่องจากสถานศึกษาให้ความส าคัญ  
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันกับ   
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา โดยครูผู้สอนทุกคนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์    
จัดท าสารสนเทศทางวิชาการ จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผลิตสื่อ สร้างนวัตกรรม ใช้กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ือการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปให้เกิดคุณภาพสูงสุด สถานศึกษาพบว่า  
ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารและการคิดค านวณ  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม และประเด็นความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยังมีคุณภาพต่ ากว่า           
ค่าเป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องวางแผนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการที่หลากหลาย      
สามารถพัฒนาประเด็นต่างๆให้เกิดกับผู้เรียน นอกจากนี้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างบูรณาการ ทั้งด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมวิชาการ มุ่งเน้นประเด็นที่มีค่าต่ ากว่าเป้าหมายโรงเรียน  อย่างเร่งด่วนใน            
ปีการศึกษา 2563 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งในปีการศึกษา2562 ผลการประเมินตนเอง         
มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตามการตั้งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้ แนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน โดยจัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมาย มีการนิเทศติดตามเพ่ือปรับปรุง จัดท าสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครง ซึ่งโครงการ
และกิจกรรมต่างสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ โครงการโรงเรียนสุจริต ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ   
ในวิชาชีพ สนับสนุนการอบรมพัฒนาและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไปให้เกิดคุณภาพสูงสุด สถานศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารและการจัดการ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น คือ 
เพ่ิมเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ละทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทันสถานการณ์ ส่งเสริมให้ผู้สอนท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ
ที่เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการพัฒนางานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สถานศึกษา
และตัวบุคลากรเองการพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลั กสูตรสถานศึกษา        
ทั้งนี้สืบเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนด้วย เหตุผลเพ่ือให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งในปีการศึกษา 2562       
ผลการประเมินตนเอง มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตามการตั้งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้ โดยจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ โครงการโรงเรียน     
วิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 และ 2  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนรู้ผ่าน 
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กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ หรือน าความรู้ไปสร้างรายเป็นอาชีพในอนาคตได้ ในขณะเดี่ยวกันสถานศึกษาต้อง
บริการด้านสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เพ่ือเป็นการ
บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์เป็นการจัดชั้นเรียนเชิงบวก และที่ส าคัญสุดที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ
สร้างความเข้าใจบุคคลากรและหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนคือ การประเมินผลตัดสินผลการเรียนตาม
สภาพจริง ที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามศักยภาพการเรียนรู้และสามารถน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพและส าเร็จการศึกษามี เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดี ต่ ากว่า 
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
             การสื่อสารและการคิดค านวณ 

ร้อยละ 78.65  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 64.03  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
                 วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
             คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 78.49  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.64  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 78.45  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 59.02  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 81.09  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 86.67  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
             หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 76 
ระดับคุณภาพดี 

ร้อยละ 82.40 
ระดับคุณภาพดี 

สูงกว่า 

         ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ 
             ดีต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 84.17  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82.23  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สูงกว่า 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
             ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 84.12  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90.14  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
             ไทย 

ร้อยละ 87.04  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.74  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
             แตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 84.41  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.76  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 83.28  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 88.72  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 
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 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 



 
 

ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เมื่อเทียบ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 
   ๒.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ 
         สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
         สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
         ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
         ทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
         ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
         สนับสนุนการบริหารจดัการและการ 
         จัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ 
                  สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
         ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
         ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 82.00  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83.54  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
         เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 74.78  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.79  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ร้อยละ 83.78  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 84.35  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
         ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 83.11  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 83.62 
ได้ระดับดีขึน้ไป 

สูงกว่า 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
         สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
         จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 82.89  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.74  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

สูงกว่า 

ภาพรวมของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เท่ากับ 
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 กระบวนการพัฒนางานของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  เพ่ือพัฒนางานทั้ง 3 มาตรฐาน ให้มีคุณภาพบรรลุ             
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ซึ่งในปีการศึกษา2562 ผลการประเมิน
ตนเอง มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตามการตั้งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้นั้น เนื่องจากสถานศึกษาให้ความส าคัญ  
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันกับ   
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา โดยครูผู้สอนทุกคนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์    
จัดท าสารสนเทศทางวิชาการ จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผลิตสื่อ สร้างนวัตกรรม ใช้กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และเพ่ือการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปให้เกิดคุณภาพสูงสุด สถานศึกษาพบว่า  
ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ในด้านความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารและการคิดค านวณ  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม และประเด็นความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยังมีคุณภาพต่ ากว่า           
ค่าเป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องวางแผนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการที่หลากหลาย      
สามารถพัฒนาประเด็นต่างๆให้เกิดกับผู้เรียน นอกจากนี้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างบูรณาการ ทั้งด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมวิชาการ มุ่งเน้นประเด็นที่มีค่าต่ ากว่าเป้าหมายโรงเรียน  อย่างเร่งด่วนใน            
ปีการศึกษา 2563 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ซึ่งในปีการศึกษา2562 ผลการประเมินตนเอง         
มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตามการตั้งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้ แนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน โดยจัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมาย มีการนิเทศติดตามเพ่ือปรับปรุง จัดท าสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครง ซึ่งโครงการ
และกิจกรรมต่างสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ โครงการโรงเรียนสุจริต ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ   
ในวิชาชีพ สนับสนุนการอบรมพัฒนาและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไปให้เกิดคุณภาพสูงสุด สถานศึกษาพบว่ากระบวนการบริหารและการจัดการ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น คือ 
เพ่ิมเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ละทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทันสถานการณ์ ส่งเสริมให้ผู้สอนท าวิจัย สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ
ที่เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการพัฒนางานในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สถานศึกษา
และตัวบุคลากรเองการพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา        
ทั้งนี้สืบเนื่องและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนด้วย เหตุผลเพ่ือให้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งในปีการศึกษา 2562       
ผลการประเมินตนเอง มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ ตามการตั้งค่าเป้าหมายของสถานศึกษาไว้ โดยจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผ่านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมวิชาการ โครงการโรงเรียน     
วิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 และ 2  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการเรียนรู้ผ่าน 
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กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน สามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ หรือน าความรู้ไปสร้างรายเป็นอาชีพในอนาคตได้ ในขณะเดี่ยวกันสถานศึกษาต้อง
บริการด้านสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เพ่ือเป็นการ
บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์เป็นการจัดชั้นเรียนเชิงบวก และที่ส าคัญสุดที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ
สร้างความเข้าใจบุคคลากรและหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนคือ การประเมินผลตัดสินผลการเรียนตาม
สภาพจริง ที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามศักยภาพการเรียนรู้และสามารถน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพและส าเร็จการศึกษามี เกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  ส่วนท่ี 3 :  ภาคผนวก 
 

 ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 
 ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

   และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่     
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                

      (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก ่ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
ค าอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ จิตสังคม  
 
 
 
 
 
 

 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรยีนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
            ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 
       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต  
       ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืนๆ  
       ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
การท างานหรืองานอาชีพ  
 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
       ๑) มีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
       ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
       ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณ ี 
       ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
   ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
 
 

  

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
         กลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้ง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง    ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิช าการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ            
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร        
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด         
การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม        
ทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนก ารบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก            
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
  ๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้  
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่     
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”           
มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา         
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้              
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน              

  ประกาศ    ณ    วันที่     ๒๖     กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒  

                  
      (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 78.65 ได้ระดับดีขึ้นไป 
         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 78.49 ได้ระดับดีขึ้นไป 
         ๓) ความสามารถในการสร้างนวตักรรม ร้อยละ 78.45 ได้ระดับดีขึ้นไป 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 81.09 ได้ระดับดีขึ้นไป 
         ๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 76 /ระดับคุณภาพด ี
         ๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี ร้อยละ 84.17 ได้ระดับดีขึ้นไป 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 84.12 ได้ระดับดีขึ้นไป 
         ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 87.04 ได้ระดับดีขึ้นไป 
         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 84.41 ได้ระดับดีขึ้นไป 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 83.28 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๒.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ            
         ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 82.00 ได้ระดับดีขึ้นไป 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 74.78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 83.78 ได้ระดับดีขึ้นไป 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 83.11 ได้ระดับดีขึ้นไป 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 82.89 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ภาพรวมของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ  
      เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

   ระดับ  ๕  ยอดเยี่ยม 
     ระดับ  4  ดีเลิศ 
   ระดับ  3  ดี  
   ระดับ  2  ปานกลาง 
   ระดับ  1   ก าลังพัฒนา 
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ค าสั่งโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

ที่  ๕๕ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

............................................................................... 

  ตามประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตร
อุปถัมภ”์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.  นายวิชาญ  การะเกตุ  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายบ าเหน็จ   บุษบงค ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  กรรมการ 
 ๔.  นางค านึง  อินทร์พยุง   กรรมการ 
  ๕.  นางสาวคณิตา จันทวงษ ์ กรรมการ 
 ๖.  นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ             กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ก าหนดนโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:  
  SAR) และการจัดท าข้อมูลเอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้องกับโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ช่วงเวลา ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๒) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  งบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเวลา ๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๖๓) 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ นายวชิาญ การะเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางค านึง อินทร์พยุง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๒.๔ นายวิกร ยิ้มย่อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 

  ๒.๕ นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ กรรมการ  
๒.๖ นางอัญชล ี เมฆตั้ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๒.๗ นางสาวดวงพร พึ่งศร ี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ  
๒.๘ นายก่อศักดิ์ สอนสะอาด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ  
๒.๙ นายสุเมธ มานะกรโกวิท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๒.๙  นายสุริยา คชอินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวสุมนพสัร์ ป้องกัน คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
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๒ 
 

หน้าที่ ๑. ก าหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. เก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา ส่งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมิน  

          คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓. พิจารณา และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามเอกสาร หลักฐาน  
      เพื่อประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 

๓.  คณะกรรมการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๑. นางค านึง  อินทร์พยุง ประธานกรรมการ  
   ๒. นางสาวปรียานชุ   พัฒนะ  กรรมการและเลขานุการ  

๓.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ๑. นายวิกร  ยิ้มย่อง  ประธานกรรมการ  

   ๒. นางสาวคณิตา   จันทวงษ ์รองประธานกรรมการ  
  ๓. นายอาทิตย ์  อ่อนสมกิจ กรรมการ 
  ๔. นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ ์ กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน ์ กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ๑. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชร์ทอง ประธานกรรมการ  
   ๒. นายปรีชา  ประชีพฉาย  รองประธานกรรมการ  
  ๓. นางสาวหทัยชนก แคอนันต์ กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๑. นางอัญชล ี  เมฆตั้ง  ประธานกรรมการ  
 ๒. นางสาวสุมนพัสร ์ ป้องกัน  กรรมการและเลขานุการ  
      ๓.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑. นางสาวดวงพร พึ่งศรี   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสิริวรรณ ปานกล่ า  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ๑. นายก่อศักดิ์  สอนสะอาด ประธานกรรมการ 
   ๒. จ.ส.อ.ไพโรจน์  อิ่มส าอางค์  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล  กรรมการ 
     ๔. นางวราภรณ ์  ชนะกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗  กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ 
   ๑. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายณัฐชา  กล้าหาญ กรรมการ 
   ๔. นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๑. นายสุริยา  คชอินทร์ ประธานกรรมการ 
 ๓.๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์  ประธานกรรมการ 
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๓ 

 
หน้าที่  ๑.   วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต ๕ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม  
        สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา 

๓.  จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
๔.  รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา เพื่อการประเมินผลคุณภาพภายใน 

        ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสาร 
        หลักฐานอ้างอิง 
 
๔.  คณะกรรมการ รวบรวม ประมวลผล และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
     (Self Assessment Report: SAR)   
  ๑.  นางสาววราภรณ์      ทรงเจริญ      ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายอัศวิน  บุญแย้มวงษ์  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอุษา        สินตระกูลชัย  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวสวรส แจ่มกระจ่าง  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวสุมนพัสร์      ป้องกัน    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  

    เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 
เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง    ณ    วันที่     ๒๑     มถิุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๒      

     
     (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

 
 
 
 
  

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 

      โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕  



 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
ที่  27 / ๒๕๖3 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
…………………………………………........................................... 

    
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน     เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ เพ่ือน าไปประกอบในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
  ๑.  นายวิชาญ  การะเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
  ๒.  นายบ าเหน็จ   บุศบงค์   ข้าราชการบ านาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๓.  นายวิทยา  สีหบุตร   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 
๒.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 
  มาตรฐานที่ ๑  นางสาวคณิตา จันทวงษ์ 
  มาตรฐานที่ ๒    นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกัน 
  มาตรฐานที่ ๓ นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์ 
 

หน้าที่  ๑.  วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  ๒.  ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
  ๓.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
       ภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

 
 
 
  

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
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๒ 

 
 

 ๔.  ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
      การศึกษาโดยการด าเนินงานระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
      ประกอบด้วย 

    องค์ประกอบที่ ๑ การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ 
   องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
   องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน 
   องค์ประกอบที่ ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ 

  องค์ประกอบที่ ๕ การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๕.  ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  13  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

             
           (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
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การให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

***************************************** 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ  ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีจ านวน ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน) มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน การสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการ
วิเคราะห์เชื่อมโยง ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”       
ได้พิจารณาประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสิงหพาหุ 
“ประสานมิตรอุปถัมภ์” เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑     
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับนี้ 
ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสิงหพาหุ 
“ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

               
(นายวิชาญ   การะเกตุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
          

          
(นายสมเกียรติ   ภัททานุวัตร์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖2 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”์ 

................................................... 
 

ตามท่ีโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ได้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 และน าเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจ าปีแล้ว ปรากฏว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” และขอให้ทางโรงเรียนได้น าผลการด าเนินงานไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

 

ลงชื่อ            
          (นายวิทยา   สีหบุตร) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 

 
. 
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