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          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 
 

 
ชื่อเรื่อง :  รายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียน :  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
ข้อมูลพื้นฐาน :  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”   มีจ านวนนักเรียน ๓๕๓ คน  ครู ๒๒ คน 
   จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
ผลการประเมินตนเอง : 
  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   1. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
   ๒. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 

การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกปีการศึกษา  
โดยเฉพาะการจัดการสอนและการวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและโครงการกิจกรรมที่เน้น
ทักษะวิชาการเพ่ิมขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนทั้งดนตรี กีฬา เทคโนโลยี  และ
งานคหกรรม งานช่างฝีมือ ฯลฯ หลักฐานประการพิจาณา คือ รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สรุปการประเมินผลทักษะความสามารถ งานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ                
ในระดับต่างๆ รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการต่างๆ 
   ๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่สู งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป ให้ความส าคัญกับ       
การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนวิเคราะห์ขั้นสูงให้กับนักเรียนทุกคน ผ่านการพัฒนาโดยครูทุกกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ให้นักเรียนได้พัฒนาตามความสามารถ และความถนัด  
ส่งเสริมค่ายวิชาการ และค่ายกิจกรรมนอกห้องเรียน 
 ด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นรูปธรรม สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับนักเรียน     
ทุกคนเพ่ือเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม 
   
  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
  ๒. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่   
  ตลอดปีการศึกษามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และมีการจัดท าสรุปรายงาน  
หลักฐานประกอบการพิจารณา คือ แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ รายงานสรุปโครงการตามแผน
งบประมาณ รายงานสรุปกิจกรรมนิเทศการสอน สรุปกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนหน่วยงานภายนอก รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนทุกคน และผลการประเมินโครงการ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริต ฯลฯ 
   ๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 มีการบริหารแบบส่วนร่วมมากขึ้น แต่งตั้งคณะท างานด้านนโยบาย และแผน ในการขับเคลื่อนงาน
นโยบาย โดยมีการประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ระดมสมอง เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ      
การจัดการศึกษา รับฟังแนวทางจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนทุกคนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศครูผู้สอน ให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการและบูรการ
ทุกนโยบายสู่ห้องเรียน เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริต การเรียนเพื่อมีงานท า ฯลฯ     
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม และจัดท าสรุปรายงานผล ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
  มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
  ๒. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 
 การจัดการเรียนการสอนคือหน้าที่ส าคัญของครู โดยโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”        
ให้ความส าคัญกับครู โดยมีการจัดท าเอกสารหลักฐานทุกคน คือ รายงานผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  
แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอนที่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการสอน วิจัยในชั้นเรียน           
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล รายงานการทัศนศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก   
  ๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่คงทนให้ผู้เรียน มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียน
แสวงหาความรู้  จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 มีการวัดและการประเมินผลที่ยืดหยุ่นตามศักยภาพของผู้เรียนและธรรมชาติวิชา เมื่อมีการจัด        
การเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผลจึงควรหลากหลาย เช่น วัดทั้งวิชาการและการฝึกปฏิบัติ แม้ในบางวิชามีการ
ฝึกปฏิบัติรายชั่วโมงแล้ว แต่การวัดผลก็ยังคงเป็นเนื้อหาวิชาการเป็นหลัก เน้นการทดสอบ เพ่ือให้ผู้เ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมี พ้ืนฐานในการท าข้อสอบ ของส านักทดสอบในแต่ละปีการศึกษา คือการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  
   1. มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
   ๒. หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเป็นทีมเพ่ือขับเคลื่อนอย่างเป็น
ระบบพร้อมทั้งจัดอบรม ชี้แจง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยท างานเป็นคณะ มีการก าหนดค่า
เปูาหมายในการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานและจัดเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศ 

น าผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาสรุปเป็นคุณภาพของโรงเรียน     
โดยทุกมาตรฐานมีการติดตามประเมินตนเองและจัดท าสารสนเทศในแต่ละมาตรฐานด้วย เป็นข้อมูลที่รวบรวม
จากทุกฝุาย มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศสามารถใช้ในการอ้างอิง และการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนา
ต่อยอดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 การเก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา  เพ่ือให้สะดวกคณะครูต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือและ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น   
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 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ได้จัดท ารายงาน   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self Assesment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการ พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา   
ของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์การจัดท ารายงานประเมิ นตนเอง        
ของสถานศึกษาเ พ่ือน า เสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี ที่ ผ่ านมา                       
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยต่อสารธารณชน       
และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษาปีต่อไป โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานที่ 
๑ คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งสิ้นจ านวน 3 มาตรฐาน สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การน าไปใช้เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา     
ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกฝุาย จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้        
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
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  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   

 ส่วนที่ ๑    ข้อมูลพ้ืนฐาน 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
๔. ข้อมูลนักเรียน 
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
๖. ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
๗. ผลการประเมินคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา 
๘. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙. ข้อมูลงบประมาณ 
๑๐. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๔ 
๕ 

๑๒ 
๑๗ 
๑๗ 
๒๐ 
๒๐ 

 
  

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

                   เป็นส าคัญ 
๔. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

 
๒๑ 
๒๓ 
๒๔ 

 
๒๕ 

 
 ส่วนที่ ๓    ภาคผนวก  
  ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 

 ประกาศค่าเปูาหมายของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเปูาหมายของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

 

 

 
 

สารบัญ 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 
 

 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
         โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖  หมู่ที่ ๑  ต าบลจักรสีห์            
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖๐๐๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕         
โทร ๐-๓๖๘๑-๓๔๕๕  โทรสาร ๐-๓๖๕๔-๓๔๘๗  e-mail : singhaphahu@secondary5.go.th         
website : http://www.singhaphahu.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ ๖  เนื้อท่ี ๕๐ ไร่ ๑ งาน เขตพ้ืนที่บริการ ต าบลจักรสีห์, ต าบลต้นโพธิ์, ต าบลบางพุทรา, ต าบลหัวปุา 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
 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  ๒ ปี ๕  เดือน 
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพฒันา/ป ี

๑ นางค านึง อินทร์พยุง 60 40 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ กศ.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.3, 5, 6 

6/42/ป ี

๒ นายปรีชา ประชีพฉาย 60 ๓7 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ คบ. คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
ม.1, ๔, ๖ 

6/72/ป ี

๓ น.ส.ศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง ๓4 8 
ครู/ 
- 

คบ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๒, ๓ 
4/55/ป ี

๔ น.ส.หทัยชนก แคอนันต์ ๓7 2 
ครู/ 
- 

คบ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.๑, 5 
5/70/ป ี

 ๕ น.ส.สุทธิรัก ศรีไพโรจน ์ ๓3 6 ครู/ 
ช านาญการ วท.ม. 

เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

วิทย์ ม.2 
เคมี ม.๔-๖ 

7/76/ป ี

 ๖ น.ส.คณิตา จันทวงษ ์ 40 ๑6 ครู/ 
ช านาญการ วท.ม.  ชีววิทยาศึกษา วิทย์ ม.๑ 

ชีววิทยา ม.๔-๖ 
๖/๖๔/ป ี

 ๗ นายวิกร ยิ้มย่อง ๓8 6 
ครู/ 
- 

วท.บ./ 
ศษ.ม. 

เคมี/ 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์  
ม.๑, ๒, 6 

๕/๖๔/ป ี

 ๘ นายอาทิตย ์ อ่อนสมกิจ ๒7 3 
ครู/ 
- 

กศ.บ. ฟิสิกส ์
วิทย์ ม.3 

ฟิสิกส์ ม.๔-๖ 
5/๗8/ป ี

 ๙ นางอัญชลี เมฆตั้ง ๖1 ๔2 ครู/ 
ช านาญการ กศ.บ. ภูมิศาสตร ์ สังคมศึกษา ม.๓, 5, ๖ 

ประวัติศาสตร์ ม.1, ๕ 6/48/ป ี

 ๑๐ น.ส.สมุนพัสร ์ ปูองกัน ๓3 10 ครู/ 
ช านาญการ 

ศษ.บ/ 
ศษ.ม. 

สังคม/ 
หลักสตูรและ

การสอน 

สังคมศึกษา ม.๓, ๖ 
ประวัติศาสตร์  

ม.๓, ๕ 
8/๑0๐/ปี 

           

- 1 - 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

mailto:singhaphahu@secondary5.go.th
http://www.singhaphahu.ac.th/


                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
ข้อมูลครูประจ าการ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รบั 

การพฒันา/ป ี

 ๑1 นายสุรยิา คชอินทร์ ๓9 2 ครูผู้ช่วย วทบ. 
วิทยาศาสตร ์

การกีฬา 
สุขศึกษา 
ม.1-๖ 

๖/๑๒๘/ปี 

 ๑2 นายสุเมธ      มานะกรโกวิท ๕2 ๒7 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

คบ./
คม. 

ดนตร/ี
บริหารฯ 

ดนตร ี
ม.๑-๖ 

6/๔8/ป ี

 ๑3  น.ส.อัจฉราวรรณ  กองสุผล ๔9 ๒3 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ ศษ.บ.  นาฏศิลปไ์ทย 

นาฏศิลป ์
ม.๑-๖ 

๕/5๐/ปี 

 ๑4 น.ส.วราภรณ ์ ทรงเจริญ ๓4 6 
ครู/ 
- 

ศป.บ. ทัศนศิลป-์ 
 ศิลปะจินตทัศน์ 

ทัศนศิลป ์
ม.๑-6 

๗/๗๘/ป ี

 ๑5 จ.ส.อ.ไพโรจน์    อิ่มส าอางค์ 60 ๓9 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ คบ. อุตสาหกรรม 

IS 
ม.๑-๖ 

๖/50/ป ี

 ๑6 นางวราภรณ์    ชนะกุล ๕9 ๓7 ครู/ 
ช านาญการ คบ. นาฎศิลป ์

การงานอาชพี 
ม.๑-6 ๖/50/ป ี

 17 นายก่อศักดิ ์ สอนสะอาด ๕9 ๓4 ครู/ 
ช านาญการ คบ. อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 
ม.๔-๖ 

๓/48/ป ี

 18 นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล ๕8 ๓5 ครู/ 
ช านาญการ คบ. อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 
ม.๔-๖ 

๓/50/ป ี

 19 น.ส.ศิวรตัน ์ เพ็ชร์เขียว ๓3 9 ครู/ 
ช านาญการ วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

ม.๒-๖ 
๔/๓๒/ปี 

 20 นายประมาณ ภูลบศร ี 40 ๑๔ ครู/ 
ช านาญการ 

คบ.ป./ 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
บริหารฯ 

ภาษาอังกฤษ 
 ม.๒-๖ 

๓/๓๖/ปี 

 ๒1 น.ส.ดวงพร พึ่งศรี ๒5 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. 
การสอน 

ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ 
 ม.๑, ๓, ๔-๖ 

14/144/ป ี

 ๒2 น.ส.สุกญัญา เอมพันธ์ุ ๓4 6 
ครู/ 
- 

ค.บ. จิตวิทยาและ 
การแนะแนว 

แนะแนว 
ม.๑-๖ 

1๔/144/ป ี

 
    ข้อมูลครูพนักงานราชการ/อัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.อุษา สินตระกูลชัย ๒9 ๔ ศศ.บ. ภาษาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ  

ม.๒, ๓ 
ภาษาจีน ม.1, ๔-๖ 

นอกงบประมาณ 

๒ นายณัฐชา   กล้าหาญ ๒5 3 ศศ.บ. ดนตรไีทย ศิลปะ ม.๑-๖ นอกงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 
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บุคลากรของสถานศึกษา 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชม./สัปดาห์) 
๑.  บริหารการศึกษา ๑ - 
๒.  ภาษาไทย ๑ ๔๐ 
๓.  คณิตศาสตร์ ๓ ๑๙ 
๔.  วิทยาศาสตร์ ๔ ๒๐ 
๕.  สังคมศึกษา ๒ ๔๐ 
๖.  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๔๐ 
๗.  ศิลปะ ๔ ๑๔ 
๘.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑๖ 
๙.  ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๖ 
๑๐.  แนะแนว ๑ ๑๖ 

รวม ๒๙  
 

บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒ ๒๗ - ๔ - 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒ ๒๔ - ๔ - 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๒2 - ๒ ๑ 

 
 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 

 
 

- ๓ - 

15, 60% 3, 12% 

7, 28% 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุคลากร (คน) 
ปริญญาตรี 15 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ๓ 
ปริญญาโท   7 
ปริญญาเอก   - 
รวม 25 
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๔.  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.๑ ๓ 40 ๓2 ๗2 ๒4.00 
ม.๒ ๓ ๔0 34 74 ๒4.67 
ม.๓ ๓ 39 38 77 25.67 
ม.๔ ๓ 17 22 39 ๑9.50 
ม.๕ ๓ 12 28 40 13.33 
ม.๖ ๓ ๒๑ 31 52 17.33 
รวม ๑๘ 167 186 353 20.76 

 

 

 
 

- ๔ - 

๕๓ 

๕๑ 

๕๙ 

๙๐ 

๘๖ 

๘๗ 

๖๕ 

๕๔ 

๕๒ 

๑๐๔ 

๘๘ 

๗๙ 

๕๒ 

๔๐ 

๓๙ 

๗๗ 

๗๔ 

๗๒ 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 

ม.๖ 

ม.๕ 

ม.๔ 

ม.๓ 

ม.๒ 

ม.๑ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จ านวนนักเรียน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕9 ถึง ๒๕๖1 

  ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 2561 
ม.๑ ๘๗ ๗๙ ๗2 
ม.๒ ๘๖ ๘๘ 74 
ม.๓ ๙๐ ๑๐๔ 77 
ม.๔ ๕๙ ๕๒ 39 
ม.๕ ๕๑ ๕๔ 40 
ม.๖ ๕๓ ๖๕ 52 
รวม ๔๒๖ ๔๔๒ 353 
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๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖1 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

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

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 69 5 0 2 8 13 13 15 14 42 60.87 
คณิตศาสตร ์ 69 4 2 6 5 12 19 16 5 40 57.97 
วิทยาศาสตร ์ 69 6 13 13 5 10 6 11 5 21 30.43 
สังคมศึกษา ฯ 69 4 0 0 3 5 17 19 21 57 82.61 
สุขศึกษาและพลศึกษา 69 4 0 0 0 9 14 17 25 56 81.16 
ศิลปะ 69 4 1 0 0 7 10 8 39 57 82.61 
การงานอาชีพฯ 69 1 15 13 12 6 2 6 11 19 27.54 
ภาษาต่างประเทศ 69 4 11 10 9 12 11 5 7 23 33.33 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 67 ๑ ๑๖ ๕ ๗ ๕ ๗ ๖ ๑๘ 31 46.27 
คณิตศาสตร ์ 67 ๑๒ ๑๑ ๔ ๕ ๔ ๙ ๑๖ ๔ 29 43.28 
วิทยาศาสตร ์ 67 ๔ ๕ ๑๗ ๖ ๙ ๓ ๙ ๑๒ 24 35.82 
สังคมศึกษา ฯ 67 ๐ ๐ ๑ ๘ ๘ ๘ ๑๐ ๓๐ 48 71.64 
สุขศึกษาและพลศึกษา 67 ๐ ๑ ๓ ๑๑ ๕ ๒๐ ๘ ๑๗ 45 67.16 
ศิลปะ 67 ๔ ๑๑ ๑๐ ๔ ๑๒ ๖ ๔ ๑๔ 24 35.82 
การงานอาชีพฯ 67 ๐ ๑ ๐ ๒ ๒ ๑๒ ๑๑ ๓๗ 60 89.55 
ภาษาต่างประเทศ 67 ๐ ๒ ๔ ๓ ๗ ๑๓ ๑๖ ๒๐ 49 73.13 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๕ - 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖1 (ต่อ) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 74 8 8 18 11 9 12 5 1 18 24.32 
คณิตศาสตร ์ 74 2 13 21 15 7 2 5 5 12 16.22 
วิทยาศาสตร ์ 74 14 6 11 8 5 11 7 6 24 32.43 
สังคมศึกษา ฯ 74 3 2 8 7 10 15 12 17 44 59.45 
สุขศึกษาและพลศึกษา 74 2 0 5 4 21 10 18 14 42 56.76 
ศิลปะ 74 36 12 4 3 5 4 7 3 14 18.92 
การงานอาชีพฯ 74 3 2 1 6 17 37 8 0 45 60.81 
ภาษาต่างประเทศ 74 17 10 8 9 7 6 4 9 19 25.67 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

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

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๒ ๑๔ ๑๕ ๘ ๙ ๑๐ ๕ ๖ ๔ 15 20.83 
คณิตศาสตร ์ ๗๒ ๑๘ ๒ ๕ ๑๐ ๑๓ ๗ ๔ ๗ 18 25.๐๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๗๒ ๓ ๑๐ ๙ ๑๑ ๘ ๑๑ ๗ ๖ 24 33.33 
สังคมศึกษา ฯ ๗๒ ๓ ๐ ๐ ๘ ๑๑ ๑๖ ๑๖ ๑๗ 49 68.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๒ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๙ ๔ ๑๐ ๘ ๓ 21 29.17 
ศิลปะ ๗๒ 1 0 3 13 14 17 13 8 38 52.78 
การงานอาชีพฯ ๗๒ 3 1 4 1 16 19 16 12 47 65.28 
ภาษาต่างประเทศ ๗๒ ๑๗ ๕ ๑๒ ๖ ๗ ๒ ๔ ๑๑ 17 23.61 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๖ - 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖1 (ต่อ) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

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

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 78 11 11 8 10 17 8 6 0 14 17.94 
คณิตศาสตร ์ 78 3 20 26 9 8 3 2 2 7 8.97 
วิทยาศาสตร ์ 78 4 2 4 6 7 5 10 35 50 64.10 
สังคมศึกษา ฯ 78 4 17 8 6 9 12 6 9 27 34.62 
สุขศึกษาและพลศึกษา 78 0 4 5 5 7 8 11 33 52 66.67 
ศิลปะ 78 1 3 5 4 10 9 17 24 50 64.10 
การงานอาชีพฯ 78 2 0 0 2 0 3 11 60 74 94.87 
ภาษาต่างประเทศ 78 6 11 8 10 17 8 6 0 14 17.94 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

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

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๒ ๑๑ ๔ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๓ ๗ ๓ 23 31.94 
คณิตศาสตร ์ ๗๒ ๙ ๐ ๑๒ ๑๐ ๘ ๙ ๑๑ ๗ 27 37.5๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๗๒ ๘ ๕ ๑ ๑๐ ๔ ๘ ๑๗ ๑๔ 39 54.17 
สังคมศึกษา ฯ ๗๒ ๘ ๖ ๔ ๗ ๗ ๑๒ ๖ ๑๕ 33 45.83 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๒ ๐ ๒ ๕ ๑ ๒ ๓ ๒ ๕๑ 56 77.78 
ศิลปะ ๗๒ 9 6 12 16 11 6 5 1 12 16.67 
การงานอาชีพฯ ๗๒ 8 13 10 7 6 11 7 6 24 33.33 
ภาษาต่างประเทศ ๗๒ ๑๐ ๕ ๔ ๗ ๑๑ ๙ ๐ ๖ 15 20.83 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
- ๗ - 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖1 (ต่อ) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

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

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 40 2 0 3 4 4 12 6 9 27 67.5๐ 
คณิตศาสตร ์ 40 11 4 6 5 4 3 4 3 10 25.๐๐ 
วิทยาศาสตร ์            
สังคมศึกษา ฯ 40 0 0 3 0 4 9 10 14 33 82.5๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 0 8 3 5 7 11 4 2 17 42.5๐ 
ศิลปะ 40 1 8 3 3 4 1 3 15 19 47.5๐ 
การงานอาชีพฯ 40 0 0  0 0 7 13 20 40 100 
ภาษาต่างประเทศ 40 3 1 7 5 11 6 3 4 13 32.5๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

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

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๙ ๔ ๑ ๐ ๘ ๘ ๒ ๗ ๘ 17 43.59 
คณิตศาสตร ์ ๓๙ ๒ ๗ ๖ ๘ ๑ ๓ ๓ ๑ 7 17.95 
วิทยาศาสตร ์            
สังคมศึกษา ฯ ๓๙ ๐ ๐ ๓ ๐ ๑ ๓ ๑๐ ๒๐ 33 84.62 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๙ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๕ ๒๖ 33 84.62 
ศิลปะ ๓๙ ๐ ๐ ๔ ๑ ๗ ๙ ๑๐ ๗ 26 66.67 
การงานอาชีพฯ ๓๙ ๐ ๕ ๒ ๘ ๙ ๗ ๒ ๖ 15 38.46 
ภาษาต่างประเทศ ๓๙ ๑ ๑ ๐ ๓ ๙ ๑๐ ๕ ๖ 21 53.85 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
- ๘ - 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖1 (ต่อ) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 40 4 8 1 5 6 9 4 2 15 37.5๐ 
คณิตศาสตร ์ 40 1 3 5 5 5 4 8 9 21 52.5๐ 
วิทยาศาสตร ์            
สังคมศึกษา ฯ 40 1 6 7 10 2 3 5 6 14 35.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1 0 4 6 10 14 1 4 19 47.5๐ 
ศิลปะ 40 6 3 1 4 3 7 5 11 23 57.5๐ 
การงานอาชีพฯ 40 1   3 2 9 8 17 34 85.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ 40 1 7 5 2 5 4 6 10 20 50.๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

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

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๘ ๒ ๙ ๔ ๒ ๓ ๗ ๕ ๕ 17 44.74 
คณิตศาสตร ์ ๓๘ ๓ ๑ ๐ ๕ ๖ ๑๒ ๖ ๔ 22 57.89 
วิทยาศาสตร ์            
สังคมศึกษา ฯ ๓๘ ๐ ๐ ๔ ๓ ๕ ๕ ๖ ๑๔ 25 65.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๘ 1 ๐ ๐ ๒๑ ๘ ๐ ๐ 8 8 21.05 
ศิลปะ ๓๘ ๔ ๓ ๐ ๑ ๐ ๗ ๒ ๗ 16 42.10 
การงานอาชีพฯ ๓๘ 1 0 0 0 0 8 9 20 37 97.36 
ภาษาต่างประเทศ ๓๘ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๘ ๙ 19 50.๐๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
- ๙ - 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖1 (ต่อ) 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 53 1 2 3 10 15 7 12 3 22 41.51 
คณิตศาสตร ์ 53 3 4 10 10 8 7 6 5 18 33.96 
วิทยาศาสตร ์            
สังคมศึกษา ฯ 53 1 4 6 5 2 11 9 14 34 64.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53  3 5 5 7 20 5 7 32 60.37 
ศิลปะ 53 1 0 0 5 21 11 10 5 26 49.05 
การงานอาชีพฯ 53 0 5 2 3 6 9 12 15 36 67.92 
ภาษาต่างประเทศ 53 0 2 3 12 8 15 8 4 27 50.94 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
  
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ ๓
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๒ ๒ ๔ ๔ ๑๑ ๑๐ ๑๓ ๗ ๑ 21 40.38 
คณิตศาสตร ์ ๕๒ ๕ ๙ ๙ ๑๐ ๗ ๖ ๑ ๔ 11 21.15 
วิทยาศาสตร ์            
สังคมศึกษา ฯ ๕๒ ๒ ๗ ๗ ๓ ๕ ๖ ๑๓ ๘ 27 51.92 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๒ ๕ ๒ ๔ ๖ ๓ ๑๖ ๑ ๑๔ 31 59.61 
ศิลปะ ๕๒ 4 9 5 7 3 12 10 2 24 46.15 
การงานอาชีพฯ ๕๒ 0 0 0 3 19 3 23 4 30 57.69 
ภาษาต่างประเทศ ๕๒ ๐ ๐ ๒ ๙ ๑๓ ๗ ๖ ๕ 18 34.61 
รายวิชาเพิ่มเติม......            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ๑๐ - 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 67 45 15 5 2 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 72 40 22 8 2 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 72 22 17 30 3 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 39 27 11 1 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 38 20 6 11 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 52 13 33 6 0 

รวม 340 167 104 61 8 
เฉลี่ยร้อยละ  49.12 30.59 17.94 2.35 

 
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 67 8 56 1 2 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 72 54 6 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 72 6 38 25 3 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 39 39 0 0 ๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 38 10 12 15 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 52 13 20 19 0 

รวม 340 130 132 62 6 
เฉลี่ยร้อยละ  38.24 38.82 18.24 1.76 

  
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 67 65 2 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 72 69 3 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 72 69 3 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 39 38 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 38 37 1 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 52 52 0 

รวม 340 330 10 
เฉลี่ยร้อยละ  97.06 2.94 

 
 

- ๑๑ - 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
๖. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 ๖.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

๔๕.๐๖ ๒๐.๐๕ ๒๘.๔๐ ๒๗.๗๘ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัดสิงห์บุรี 

๔๖.๘๗ ๒๕.๒๑ ๓๑.๖๕ ๒๘.๖๒ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพม.๕ 

๔๘.๐๔ ๒๖.๑๗ ๓๒.๐๓ ๒๙.๓๖ 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 

๔๘.๗๗ ๒๖.๕๕ ๓๒.๔๗ ๓๐.๑๔ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

๔๘.๒๙ ๒๖.๓๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๑ 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
 
 
 
 

 
- ๑๒ - 
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                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
๖.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ต่อ) 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

41.83 17.40 25.11 31.55 21.37 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัดสิงห์บุรี 

48.56 22.34 27.81 33.32 24.59 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพม.๕ 

50.11 24.39 29.11 34.35 26.75 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 

50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 ๖.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

50.08 24.45 32.34 26.25 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัดสิงห์บุรี 

53.50 28.33 35.22 27.71 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพม.๕ 

54.48 29.71 35.55 28.34 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 

55.04 30.28 36.43 29.10 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

54.42 30.04 36.10 29.45 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
๖.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 (ต่อ) 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

41.24 20.85 26.26 32.24 25.00 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัดสิงห์บุรี 

47.08 28.69 30.05 34.80 28.37 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ สพม.๕ 

47.07 29.61 30.17 34.99 29.41 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 

48.16 31.04 30.75 35.48 31.15 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
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                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
๖.๓ เปรียบเทียบผลการทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖1 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560-2561 

 
 

หมายเหตุ    ปี 2560-2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่มีการจัดสอบ  
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560-2561
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                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
7. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕60) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕60 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
 
๘. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑)  ห้องสมุดมีขนาด ๑๖๐ ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๕,๐๐๐ เล่ม 
       การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอ้ี 
       จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๗๐ คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๘๓ ของนักเรียนทั้งหมด 
 

 ๒)  ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จ านวน ๓ ห้อง 
  ห้องดนตรีสากล   จ านวน ๑ ห้อง 
  ห้องดนตรีไทย     จ านวน ๑ ห้อง 
  ห้องนาฏศิลป์   จ านวน ๑ ห้อง 
  ห้องทัศนศิลป์   จ านวน ๑ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ ห้อง 
   ห้อง DLIT    จ านวน ๑ ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการอาหาร  จ านวน ๑ ห้อง 
  ห้องเกษตรกรรม   จ านวน ๑ ห้อง 
  ห้องอุตสาหกรรม   จ านวน ๒ ห้อง 
   ห้องแนะแนว    จ านวน ๑ ห้อง 
   ห้องพยาบาล   จ านวน ๑ ห้อง 
 

 ๓)  คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๑๕ เครื่อง 
       ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๓๑ เครื่อง 
       ใช้เพือ่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๒๑ เครื่อง 
        จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน 
   เฉลี่ย ๑๙๐ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๒๐ เครื่อง 
 
 
 

 
- ๑๗ - 



                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑,๘๗๒ 
๒. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๓๖๐ 
๓. ห้องดนตรีสากล  ๔๔๐ 
๔. ห้องดนตรีไทย ๖๔๐ 
๕. ห้องนาฏศิลป ์  ๖๐๐ 
๖. ห้องทัศนศิลป์ ๖๐๐ 
๗. ห้อง DLIT   ๖๐ 
๘. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑,๐๔๐ 
๙. ห้องปฏิบัติการอาหาร ๔๘๐ 
๑๐. ห้องเกษตรกรรม ๑๖๐ 
๑๑. ห้องอุตสาหกรรม ๙๐๐ 
๑๒. ห้องแนะแนว ๖๐๘ 
๑๓. ห้องพยาบาล ๑๐ 
๑๔. สวนวิทยาศาสตร์ ๑๘ 
๑๕. ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ๒๕๐ 
๑๖. ลานธรรม ๔๘๐ 
๑๗. ห้องสวัสดิการร้านค้า ๒๕๐ 
๑๘. ห้องสมุดโรงเรียน  

   

  ๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ๘ 
๒. ศาลาพลังทิพย์ ๓ 
๓. ชุมชนพระนอนจักรสีห์ ๒ 
๔. วัดสิงห์สุทธาวาส ๒ 
๕. โครงการพระราชด าริหนองลาด ๑ 
๖. หอประชุมองค์การบริหารสว่นจังหวัดสิงห์บุรี ๒ 
๗. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ๑ 
๘. โรงเรียนสิงห์บุรี ๒ 
๙. ค่ายลูกเสือดงพญาเย็น จังหวัดสระบุรี ๑ 
๑๑. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี ๑ 
๑๒. พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium จังหวัดชลบุรี ๑ 
๑๕. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
      มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

๑ 

  
 



- ๑๘ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
   ๖.๑ พระเทพปริยัติสุธี  ให้ความรู้เรื่อง พุทธศาสนา  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 
  ๖.๒  พระมหาสุพิณ  ให้ความรู้เรื่อง พุทธศาสนา  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๒๐ ครั้ง/ปี 
  ๖.๓  เจ้าหน้าที่ต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ความรู้เรื่อง ส านึกรักสถาบัน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  ๖.๔  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  ๖.๕  มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์  ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพในอนาคต  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๓ ครั้ง/ปี 
  ๖.๖  สถาบันฝึกผู้ช่วยพยาบาลกล้วยน้ าไทย ๒ ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  ๖.๗  จัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี  ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๓ ครั้ง/ปี 
  ๖.๘  เทคนิคสิงห์บุรี  ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๒ ครั้ง/ปี 
   ๖.๙  เทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒  ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  ๖.๑๐  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพในอนาคต  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๓ ครั้ง/ปี 
  ๖.๑๑  บริษัท ฮอนด้า สิงห์บุรี ให้ความรู้เรื่อง ขับข่ีปลอดภัย  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  ๖.๑๒  เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ให้ความรู้เรื่อง กฎจราจร   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
   ๖.๑๓  ศาลเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี  ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายเบื้องต้นส าหรับเยาวชน และ
สิทธิเด็ก  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑ ครั้ง/ปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
๙. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๒,๘๐๓,๔๖๕.๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๑,๕๒๘,๔๖๐.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ   ๒,๙๘๕,๕๑๓.๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ๒,๗๐๗,๓๑๐.๖๔ 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๑๕,๗๘๘,๙๗๘.๐๐ รวมรายจ่าย ๑๔,๒๓๕,๗๗๐.๖๔ 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๐๔  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๖๘  ของรายรับ 
 
๑๐. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชนบทมีการพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของความศรัทธา มีประชากรประมาณ ๓,๖๘๕ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรและรับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีท าบุญวันส าคัญทาง
ศาสนา แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีปารุปะนัง ลอยกระทง และการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่น กีฬาพ้ืนบ้าน 
การละเล่นพื้นบ้าน 
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โอกาส โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีคณะกรรมการสถานศึกษาและ      
ชุมชนให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระเทพ   
ปริยัติสุทธี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะผู้อุปถัมภ์โรงเรียน      
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชานเมือง การคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่งบริการด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ใกล้แหล่ง      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งวัฒนธรรม และสถานประกอบการที่หลากหลาย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างหลากหลาย 
  ข้อจ ากัด ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” บริเวณชุมชนมีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด มีนักเรียนจ านวนมากที่สภาพครอบครัวมีปัญหา เป็นครอบครัวแตกแยก และฐานะยากจน ส่งผลให้
นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 
 

 

 
 

 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

๑.  กระบวนการพัฒนา    
 กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด าเนินการด้วยวิธีที่หลากหลายมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ ๒๑ จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะของผู้เรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยเปิดโอกาสให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานผ่านการ
ประชุมวิชาการทุกเดือน  เปิดเสรีในการเรียน ตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน สร้างกิจกรรมและพ้ืนที่     
การเรียนรู้ ตามศตวรรษที่ ๒๑ และให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เช่นห้องเรียน DLIT      
ห้องสืบค้นสารเทคโนโลยี 

พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด พัฒนาสมรรถนะทั้ง ๕ ด้าน เน้นทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ขั้นสูง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างรอบด้าน  พัฒนาความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ คหกรรม ฯลฯ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนทุกระดับ 
เช่น มีการสอนเสริมในช่วงเย็นวันจันทร์-วันพุธ, ม.๓ และ ม.๖ จัดสอนเสริมในวันหยุด จัดครูผู้สอนที่มี
ความสามารถเฉพาะด้านมาเพ่ิมประสบการณ์ให้นักเรียน ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-
NET) สูงขึ้น 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงตามศักยภาพ  และทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีทันสมัยตรงตามความต้องการและตรงตามผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี มีการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
การอ่าน การเขียน พัฒนาผู้เรียนตามช่วงวัย ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมทักษะ ให้กับนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถให ้ เพ่ิมมากข้ึน เช่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การอ่านจับใจความ เป็นต้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด มีสมรรถนะท่ีส าคัญรวมทั้งมีสุขภาวะที่ดี ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และ
พัฒนาทั้งในห้องเรียนและจากกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมสภานักเรียน 
กีฬาสี กิจกรรมลานธรรม วิถีพุทธ ฯลฯ  ผู้เรียนมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบัน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต มีการวางแผนผ่านการเรียนวิชาแนะแนวและการท างานใน
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการท างาน และอาชีพในอนาคต  เตรียมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีเลิศ 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

...มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 



 
- ๒๑ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
๓.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกปีการศึกษา  
โดยเฉพาะการจัดการสอนและการวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและโครงการกิจกรรมที่เน้น
ทักษะวิชาการเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้มุ้งเน้นการพัฒนาความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนทั้งดนตรี กีฬา เทคโนโลยี
และงานคหกรรม งานช่างฝีมือ ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๒ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 

 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานเพ่ือเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย ประชุมก าหนดเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้ชัดเจน เป็นแผนงานของโรงเรียนและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม        
ในการด าเนินงานตามแผนงาน วางแผนคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐทุกกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียน สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี และมี
การจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา 
มีการเสนออนุมัติแผนปฏิบัติการและโครงการตามระเบียบราชการ ฝุายบริหารมีการนิเทศติดตาม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการสอน ให้จัดท าแผนการสอน ท าสรุปกิจกรรม และโครงการรายงานผู้บริหาร 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วน แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย มีการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝุเรียนรู้  สนับสนุนอุปกรณ์    
การเรียน และงบประมาณในการพัฒนาวิชาการและกิจกรรมเสริมเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการเชิญวิทยากร
ภายนอกเข้ามามีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน  
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศครูผู้สอนจากต้นสังกัดทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และนิเทศภายใน ร้อยละ ๑๐๐ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัด
กิจกรรม/ โครงการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
๓.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 มีการบริหารแบบส่วนร่วมมากขึ้น แต่งตั้งคณะท างานด้านนโยบาย และแผน ในการขับเคลื่อนงาน
นโยบาย โดยมีการประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ระดมสมอง เพ่ือให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ     
การจัดการศึกษา รับฟังแนวทางจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนทุกคนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศครูผู้สอน ให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการและบูรการ
ทุกนโยบายสู่ห้องเรียน เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุจริต การเรียนเพ่ือมีงานท า ฯลฯ       
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม และจัดท าสรุปรายงานผล ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

...มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 



 
 

- ๒๓ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 

 
 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/ กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบให้เป็น Active Learning เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ คงทนให้ผู้ เ รี ยน  มีการบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง    
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม การพัฒนา
ความสามารถตามความสนใจ จากวิชาเลือกเพ่ิมเติม กิจกรรมต่อยอดความสามารถพิเศษของผู้เรียน ด้วยการ
สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการด้านต่างๆ  

ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน          
ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน   
การสอน ทั้งรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริม เช่น ชั่วโมงบริษัท ชั่วโมงชุมนุมส่งเสริมวิชาการ 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายจากส่วนกลาง เช่น 
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ซึ่งด าเนินการในรูปของกิจกรรมบริษัท นักเรียน    
ได้เลือกเรียนตามความสนใจ และได้ลงมือปฏิบัติ จนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้         
ในขณะเดียวกันกิจกรรมในห้องเรียนภาควิชาการ นักเรียนก็ได้รับการพัฒนา ซึ่งผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้อยู่ในระดับดี นักเรียนมีความใกล้ชิดกับชุมชน รักหวงแหน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ส าคัญ        
ของชุมชน ใกล้ชิดศาสนาและมีส่วนร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดี ผ่านกิจกรรมและชุมชน  

ครูทุกคนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นการลงมือปฏิบัติ 
บูรณาการเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการนิเทศติดตามจากงานวิชาการ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
๓.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่คงทนให้ผู้เรียน มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียน
แสวงหาความรู้  จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 มีการวัดและการประเมินผลที่ยืดหยุ่นตามศักยภาพของผู้เรียนและธรรมชาติวิชา เมื่อมีการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดผลจึงควรหลากหลาย เช่น วัดทั้งวิชาการและการฝึกปฏิบัติ แม้ในบางวิชามีการฝึก
ปฏิบัติรายชั่วโมงแล้ว แต่การวัดผลก็ยังคงเป็นเนื้อหาวิชาการเป็นหลัก เน้นการทดสอบ เพ่ือให้ผู้เรียน            

...มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 



มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีพ้ืนฐานในการท าข้อสอบ ของส านักทดสอบในแต่ละปีการศึกษา คือการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) 
 

- ๒๔ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 

 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานของ
โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเป็นทีมเพ่ือขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน
ทั้ง ๓ มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดอบรม ชี้แจง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยท างานเป็นคณะ          
มีการก าหนดค่าเปูาหมายในการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานและจัดเก็บข้อมูลเป็นสารสนเทศ 

น าผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาสรุปเป็นคุณภาพของโรงเรียน     
โดยทุกมาตรฐานมีการติดตามประเมินตนเองและจัดท าสารสนเทศในแต่ละมาตรฐานด้วย จึงท าให้ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินและติดตามมากขึ้น      
มีการจัดท าสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานแผน/ โครงการต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งคณะครู บุคลากรทุกฝุาย มีการติดตามการด าเนินงาน การให้ความรู้
เพ่ิมเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านเอกสาร ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจริงจากทุกฝุาย มีการจัดเก็บข้อมูล
เป็นระบบสารสนเทศมากขึ้น จึงสามารถใช้ในการอ้างอิง และการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น   
อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน    
ของโรงเรียน 
 
๓.  แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 การเก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา เพ่ือให้สะดวกคณะครูต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือและ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 



 
 

- ๒๕ – 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 
 

 

 
 ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา 
 ประกาศค่าเปูาหมายของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ จัดท า และก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานและก าหนดค่าเปูาหมายของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
ภาคผนวก 

 



 
 
 

- ๒๖ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 

 

ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (แก้ไข) 
..................................................................... 

 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                 

        
      (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

- ๒๗ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................................. 
 
 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 
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น



และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม  
 
 
 
 
 

- ๒๘ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
            ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 
       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต  
       ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่นๆ  
       ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
การท างานหรืองานอาชีพ  
 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
       ๑) มีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
       ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
       ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  



   ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
       ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
   ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
 
 

- ๒๙ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
         กลุ่มเปูาหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาใน      
ทุกกลุ่มเปูาหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี         
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา    
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ        
ต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง    
ทุกฝุายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิช าการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ        
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร     
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย หมายรวมถึงการจัด     
การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 



  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม    
ทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนก ารบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
 

- ๓๐ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
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 สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง         
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ     
การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้      
ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
  มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
  ๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  



  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

 
- ๓๑ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 

 

ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน              

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                 

        
      (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓๒ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

............................................................. 
 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจ านวน              
4 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
แต่ละมาตรฐานมีรายลเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ 
    แต่ละดับชั้น 
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม    
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 



๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ๓๓ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
 ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
                 ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
- ๓๔ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 

   
        
 

 

ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”        
มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา       
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้           
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน              

 



  ประกาศ    ณ    วันที่     ๒๖     กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๑     

        
      (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

 
 
 
 
 
 

 
- ๓๕ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3  ด ี
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ด ี
         ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึน้ไป 
         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
             แก้ปัญหา 

ร้อยละ 65 ได้ระดับดีขึน้ไป 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวตักรรม ร้อยละ ๕5 ได้ระดับดีขึน้ไป 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
         ๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๗๐ 

มีผลการเรียน ๘ กลุ่มสาระฯ  
ตั้งแต่ ๒.๗๕ ขึ้นไป 

         ๖) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีขึน้ไป 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ ๔  ดีเลิศ 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗5 ได้ระดับดีขึน้ไป 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
         ๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีขึน้ไป 
         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘5 ได้ระดับดีขึน้ไป 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ๔  ดีเลิศ 
   ๒.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชดัเจน  ระดับ ๔  ดีเลิศ 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม 
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ          
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ระดับ ๔  ดีเลิศ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ๔  ดีเลิศ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับ ๔  ดีเลิศ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับ ๔  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ๔  ดีเลิศ 
   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
   3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ระดับดีขึน้ไป 

 
- ๓๖ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเปูาหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ  
      เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

   ระดับ  ๕  ยอดเยี่ยม 
     ระดับ  4  ดีเลิศ 
   ระดับ  3  ดี  
   ระดับ  2  ปานกลาง 
   ระดับ  1   ก าลังพัฒนา 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ๓๗ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 

   
        
 

 

ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
เรื่อง ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ได้ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สะท้อนสภาพการด าเนินงานที่แท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทาง          
ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขัน้พื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน

 



ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”        
มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงได้ก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนา       
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้           
เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน              

  ประกาศ    ณ    วันที่     ๒๕     พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑  

        
      (นายวิชาญ  การะเกตุ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓๘ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เรื่อง ก าหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ๓  ดี 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 

         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

         ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
         ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
         ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ
วัดระดับชาติ 

 

         ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 

        ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

- ๓๙ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                   ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม 

   ๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

 

   ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
       2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
       2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 



มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
       2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
       2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิด 
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 

   ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                   เป็นส าคัญ 

ระดับ ๓  ดี 

   1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วม  

 

    2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ท้องถิ่น  

 

    3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
     การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ ๔  ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

 
- ๔๐ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเปูาหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเปูาหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 4 ดีเยี่ยม  
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 พอใช้  
  ระดับ 1 ปรับปรุง 
 ๓. การก าหนดค่าเปูาหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น     

ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ๔๑ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

ที่ 56 / ๒๕๖1 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2561 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และตามกฎกระทรวงได้ก าหนดไว้ว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งมี
การก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 
   ๑.1 นายวชิาญ การะเกตุ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.2 นางจฬุาลยั สระแก้ว รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
  ๑.3  นายสมเกียรต ิ ภัททานุวตัร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานฯ ที่ปรึกษา 

๑.4 นางพชัน ี เหลืองดิลก นายกสมาคมผู้ปกครอง ฯ ที่ปรึกษา 
๑.5 นายธวชัชัย ชัชชวาลย์สมบตั ิ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ปรึกษา 
๑.6 นายธวชั พูลเจริญศิลป ์ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ที่ปรึกษา 

  ๑.7 นายบ าเหน็จ บุศบงค ์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนิทรบ์ุรี 
    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่ปรึกษา 

หน้าที่ ๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวก ตลอดจนแก้ปัญหาตา่งๆระหว่างการด าเนินงาน 
       ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ นายวชิาญ การะเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางจฬุาลยั สระแก้ว รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายจ ารัส อินทร์พยุง หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
๒.๔ นายปรีชา ประชีพฉาย หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๒.๕ นางค านึง อินทร์พยุง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 

 ๒.๖ นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ กรรมการ 
    ๒.๗ นางสาวหทัยชนก แคอนันต์ ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์ กรรมการ 
 2.8 นางสาวคณิตา จันทวงษ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
 2.9 นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน ์ ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 

/2.10 นายวิกร 
 

- ๔๒ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
 2.10 นายวิกร ยิ้มย่อง ครกูลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 2.11 นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ ครกูลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 2.12 นางอัญชลี เมฆตั้ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ  
 2.13 นางสาวดวงพร พ่ึงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

๒.14 นายประมาณ ภูลบศรี ครกูลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
 2.15 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย ครกูลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ  
    ๒.๑6 นายสนอง สกุลทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ 
  2.17 นายก่อศักดิ์ สอนสอาด ครกูลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ 
 2.18 นางวราภรณ์ ชนะกุล ครกูลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ 
 2.19 นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล ครกูลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ 



 ๒.20 นายสุเมธ มานะกรโกวิท หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ กรรมการ 
  2.21 นายณัฐชา กล้าหาญ ครกูลุ่มสาระฯศิลปะ กรรมการ 

๒.2๒ นายทวีศักดิ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 
  2.23  นายสุริยา คชอินทร์ ครกูลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ กรรมการ 
  2.24 นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์ ครูกิจกรรมแนะแนว กรรมการ 

๒.๒5 นางค านึง อินทร์พยุง หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการ  
๒.๒6 นายจ ารัส อินทร์พยุง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 

  ๒.27 นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล กรรมการ 
  ๒.28 นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กรรมการ 

๒.29 นางสาวคณิตา จันทวงษ์ หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ กรรมการ   
    ๒.30 นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว หัวหน้างานสารสนเทศ และงานจัดท า กรรมการ 
    ส ามะโนผู้เรียน  

๒.31 นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
๒.32 นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน คณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ ๑.  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
        เขต ๕ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
        ดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา 
๓. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่   ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          
           (นายวิชาญ   การะเกตุ) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

- ๔๓ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

ที่  ๑๘ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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



  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพ
การศึกษา”   พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะน าสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และเมื่อได้รับ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา จัดส่งรายงานพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสาน
มิตรอุปถัมภ์” ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SAR) อย่างต่อเนื่องทุกปี และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้   
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑.๑  ประธานกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมติรอุปถัมภ์”        ที่ปรึกษา 

๑.๒ ประธานกรรมการสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”              ที่ปรึกษา 
 ๑.๓ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”           ที่ปรึกษา

 ๑.๔ นายบ าเหน็จ บุษบงค ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก            ที่ปรึกษา 
๑.๕ นายวชิาญ การะเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๑.๖ นายปรีชา ประชีพฉาย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป       กรรมการ 
๑.๗ นางค านึง อินทร์พยุง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลากร           กรรมการ 

  ๑.๘ นางสาวคณิตา จันทวงษ ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน         กรรมการ 
  ๑.๙    นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ           กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐  นางสาวสุมนพัสร ์ ป้องกัน คณะกรรมการงานประกนัคุณภาพฯ    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

หน้าที่ ๑.  ก าหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัตงิานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒.  ให้ค าปรึกษาและแนะน าการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
       ๒.๑   นายวิชาญ  การะเกตุ   ประธานกรรมการ 
       ๒.๒   นายปรีชา  ประชีพฉาย  รองประธานกรรมการ 
       ๒.๓   นางค านึง  อินทร์พยุง  กรรมการ 
       ๒.๔   นายวิกร   ยิ้มย่อง   กรรมการ   
       ๒.๕   จ.ส.อ.ไพโรจน์   อิ่มส าอางค ์  กรรมการ 
       ๒.๖   นางอัญชล ี  เมฆตั้ง   กรรมการ 
       ๒.๗   นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ์   กรรมการ 
       ๒.๘   นางสาวคณิตา   จันทวงษ ์  กรรมการ 
 

๒.๙  นางสาวสุทธิรัก/ 
- ๔๔ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 
 

๒ 
 

       ๒.๙.  นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน ์  กรรมการ 
       ๒.๑๐ นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง  กรรมการ 
       ๒.๑๑ นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล   กรรมการ   
       ๒.๑๒ นางสาวดวงพร  พึ่งศร ี   กรรมการ 
       ๒.๑๓ นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน    กรรมการ 



       ๒.๑๔ นางสาวอุษา        สินตระกูลชัย  กรรมการ 
       ๒.๑๕  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  พิจารณา และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามเอกสาร หลักฐาน  
  เพื่อประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๑  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวคณิตา   จันทวงษ ์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน  กรรมการและเลขานุการ 
         ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
         ๑.  นางค านึง   อินทร์พยุง    ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   กรรมการ 
         ๓.  นางสาวดวงพร พึ่งศรี   กรรมการ 
    ๔.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.  ความสามารถในการวิเคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
          ๑.  นายวิกร              ยิ้มย่อง    ประธานกรรมการ        
        ๒.  จ.ส.อ.ไพโรจน์   อิ่มส าอางค ์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต์   กรรมการ 
   ๕.  นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ  กรรมการ  
         ๖.  นางสาวคณิตา    จันทวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         ๑.  จ.ส.อ.ไพโรจน์   อิ่มส าอางค ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน ์  กรรมการ 
         ๓.  นางอัญชลี   เมฆตั้ง    กรรมการ 
   ๔.  นางค านึง          อินทร์พยุง  กรรมการ  
   ๕.  นายวิกร  ยิ้มย่อง   กรรมการ 
    ๖.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
   ๗.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
    ๘.  นายก่อศักดิ์  สอนสอาด  กรรมการ 
   ๙.  นางสาวดวงพร พึ่งศรี   กรรมการ 
   ๑๐.  นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการ 
    ๑๑.  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์   กรรมการ 
   ๑๒.  นางสาวอุษา   สินตระกูลชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร/ 
- ๔๕ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 
 

๓ 
 
  ๔.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๑.  จ.ส.อ.ไพโรจน ์  อิ่มส าอางค ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวสุทธิรกั  ศรีไพโรจน์  กรรมการ 
         ๓.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวดวงพร  พึ่งศร ี   กรรมการและเลขานุการ  



  ๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๑.  นางอัญชลี         เมฆตั้ง   ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล   กรรมการ 
    ๓.  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   กรรมการ 
    ๔.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ ์   กรรมการ 
    ๕.  นางสาวดวงพร   พึ่งศร ี   กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ 
         ๗.  นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกนั    กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
         ๑.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ ์    ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายเพียรศักดิ์    ศรีละกูล     กรรมการ 
         ๓.  นายก่อศักดิ์          สอนสอาด   กรรมการ 
         ๔.  นายสุริยา  คชอินทร ์  กรรมการ 
    ๕.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
    ๖.  นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
    ๗.  นางวราภรณ์     ชนะกุล   กรรมการและเลขานุการ  
        ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         ๑.  นางสาวคณิตา  จันทวงษ ์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายสุริยา  คชอินทร ์  กรรมการ 
        ๔.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง    กรรมการ 
   ๕.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
         ๖.  นางสาวสุทธิรกั   ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
    ๗.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         ๑.  นางสาวสุทธิรกั   ศรีไพโรจน์    ประธานกรรมการ    
        ๒.  นางสาวคณิตา     จันทวงษ ์   กรรมการ 
   ๓.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกนั   กรรมการ 
        ๕.  นายณัฐชา  กล้าหาญ    กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         ๑.  นางสาวคณิตา   จันทวงษ์   ประธานกรรมการ 
        ๒.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
         ๓.  นางสาวสุทธิรกั   ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
   ๔.  นายสุริยา  คชอินทร ์   กรรมการ 
    ๕.  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

  ๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม/ 
- ๔๖ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 
 

4 
 

   ๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 
          ๑.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง     ประธานกรรมการ    
         ๒.  นายสุเมธ         มานะกรโกวิท   กรรมการ 
          ๓.  นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล   กรรมการ 



    ๔.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการ 
   ๕.  นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
    ๖.  นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๒  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๑.  นางค านึง อินทร์พยุง  ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายปรีชา ประชีพฉาย  กรรมการ 
        ๓.  นางสาวคณิตา จันทวงษ ์   กรรมการ 
         ๔.  นางสาวอุษา สินตระกูลชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๑  มเีปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         ๑.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล   ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน ์  กรรมการ 
    ๓.  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ  กรรมการ 
        ๔.  นายอาทิตย ์  อ่อนสมกิจ  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
         ๑.  นางสาววราภรณ์     ทรงเจริญ     ประธานกรรมการ 
           ๒.  นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน    กรรมการ 
         ๓.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ์   กรรมการ 
          ๔.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คณุภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปาูหมาย 
    ๑.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล   กรรมการ 
    ๓.  นางสาวคณิตา  จันทวงษ ์   กรรมการ 
    ๔.  จ.ส.อ.ไพโรจน์  อิ่มส าอางค์   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน   กรรมการ 
   ๖.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์   กรรมการ 
    ๗.  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ    กรรมการ 
    ๘.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ 
     ๙.  นางอัญชล ี  เมฆตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
   ๑.  นางค านึง  อินทร์พยุง  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายวิกร  ยิ้มย่อง   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน ์  กรรมการ  
   ๔.  นายอาทิตย ์  อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ  
 

   ประเด็นการพิจารณาที ่๒.๕/ 
 

- ๔๗ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 
 

๕ 
 

  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๑.  นายปรีชา   ประชีพฉาย  ประธานกรรมการ 
   ๒.  จ.ส.อ.ไพโรจน ์ อิ่มส าอางค์   กรรมการ 
    ๓.  นายก่อศักดิ์   สอนสอาด  กรรมการ 



     ๔.  นายสุริยา  คชอินทร์         กรรมการ 
    ๕.  นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
   ๖.  นายเพียรศักดิ์    ศรีละกูล   กรรมการและเลขานุการ  
   ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   ๑.  นางสาวดวงพร   พึ่งศร ี    ประธานกรรมการ   
    ๒.  จ.ส.อ.ไพโรจน์   อิ่มส าอางค์   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกนั   กรรมการ 
   ๔.  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   กรรมการ 
    ๕.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ ์   กรรมการ 
   ๖.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ  
    ๗.  นายณัฐชา  กล้าหาญ    กรรมการ 
    ๘.  นางสาวอัจฉราวรรณ    กองสุผล     กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๓  คณะกรรมการมาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
              ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
  ประเด็นการพิจารณาที่ ๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนา และปรับปรุง 
              การจัดการเรียนรู้ 
   ๑.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางอัญชลี   เมฆตั้ง    กรรมการ  
   ๓.  นางค านงึ          อินทร์พยุง  กรรมการ 
    ๔.  นายวิกร  ย้ิมย่อง   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง   กรรมการ 
    ๖.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
   ๗.  นายก่อศักดิ ์  สอนสะอาด  กรรมการ 
   ๘.  นางสาวดวงพร  พึ่งศร ี   กรรมการ 
    ๙.  นายสุริยา  คชอินทร ์  กรรมการ 
    ๑๐.  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ ์   กรรมการ 
    ๑๑.  นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล   กรรมการ 
   ๑๒.  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ   กรรมการ 
     ๑๓.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ 
    ๑๔.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกนั   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑.  วิเคราะหม์าตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   
                เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม  
        ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๒.  ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา/ 
 

- ๔๘ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 
 

๖ 
 

   ๒.  ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา 
๓.  จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
๔.  รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา เพื่อการประเมินผลคุณภาพภายใน 



        ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสาร 
        หลักฐานอ้างอิง 
 
๔.  คณะกรรมการ รวบรวม ประมวลผล และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
     (Self Assessment Report: SAR)   
  ๑.  นางสาววราภรณ์      ทรงเจริญ      ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวอุษา        สินตระกูลชัย  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสุมนพัสร์       ปูองกัน    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  

    เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ให้ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 
เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

     สั่ง    ณ    วันที่     ๒๒     มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      
     (นายวชิาญ   การะเกตุ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ๔๙ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



 
ค าส่ังโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

ที่  ๕๗ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แก้ไขค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

  ตามค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานประกัน
คุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นั้น 
   เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา         
ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้ง ท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ ท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.  นายวิชาญ  การะเกตุ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายบ าเหน็จ   บุษบงค์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ๔.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  กรรมการ 
 ๕.  นายจ ารัส  อินทร์พยุง           กรรมการ 
  ๖.  นางค านึง  อินทร์พยุง   กรรมการ 
 ๗.  นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ             กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ก าหนดนโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:  
  SAR) และการจัดท าข้อมูลเอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
 

- ๕๐ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๒ 
 

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ช่วงเวลา ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๑) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  งบประมาณ ๒๕๖๒ (ช่วงเวลา ๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๒) 
 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.  นายวิชาญ  การะเกตุ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายบ าเหน็จ   บุษบงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 ๔.  นายสมเกียรติ    ภัททานุวัตร์  กรรมการ 
  ๕.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  กรรมการ 
  ๖.  นางค านึง  อินทร์พยุง  กรรมการ 
  ๗.  นางสาวคณิตา  จันทวงษ์   กรรมการ 
  ๘.  นายวิกร   ยิ้มย่อง   กรรมการ 
  ๙.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มส าอางค ์  กรรมการ 
  ๑๐.  นางอัญชลี  เมฆต้ัง   กรรมการ 
  ๑๑.  นางสาวสุกัญญา     เอมพันธุ์   กรรมการ 
 ๑๑.  นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์  กรรมการ 
  ๑๒.  นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง  กรรมการ 
  ๑๓.  นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
  ๑๔.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน    กรรมการ 
 ๑๕.  นางสาวอุษา        สินตระกูลชัย  กรรมการ 
 ๑๖.  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  พิจารณา และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามเอกสาร หลักฐาน  
  เพื่อประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๑  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวคณิตา จันทวงษ์ กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน  กรรมการและเลขานุการ 
         ๓.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
         ๑.  นางค านึง   อินทร์พยุง    ประธานกรรมการ 
    ๒.  นาย ประมาณ ภูลบศรี   กรรมการ 
    ๓.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต์  กรรมการ 
         ๔.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   กรรมการ 
    ๕.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
              แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
          ๑.  นายวิกร              ยิ้มย่อง    ประธานกรรมการ        
        ๒.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มส าอางค ์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
 

- ๕๑ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๓ 
 

    ๔.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต์  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
   ๕.  นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ  กรรมการ  
         ๖.  นางสาวคณิตา    จันทวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
         ๑.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อ่ิมส าอางค์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์  กรรมการ 
         ๓.  นางอัญชลี   เมฆตั้ง    กรรมการ 
   ๔.  นางค านึง          อินทร์พยุง  กรรมการ  
   ๕.  นายวิกร  ยิ้มย่อง   กรรมการ 
    ๖.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
   ๗.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
    ๘.  นายก่อศักดิ์  สอนสอาด  กรรมการ 
   ๙.  นายประมาณ ภูลบศร ี   กรรมการ 
   ๑๐.  นายสุริยา  คชอินทร์  กรรมการ 
    ๑๑.  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์   กรรมการ 
   ๑๒.  นางสาวอุษา สินตระกูลชัย  กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๑.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อ่ิมส าอางค์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์  กรรมการ 
         ๓.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการและเลขานุการ  
  ๕.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        ๑.  นางอัญชลี         เมฆตั้ง   ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล  กรรมการ 
    ๓.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์   กรรมการ 
    ๕.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ 
         ๗.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน    กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๖  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
         ๑.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายเพียรศักดิ์    ศรีละกูล   กรรมการ 
         ๓.  นายก่อศักดิ์          สอนสอาด   กรรมการ 
         ๔.  นายทวีศักดิ์  สืบสาย   กรรมการ 
    ๕.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
    ๖.  นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
    ๗.  นางวราภรณ์     ชนะกุล   กรรมการและเลขานุการ  

 
- ๕๒ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๔ 
 

        ๓.๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
         ๑.  นางสาวคณิตา  จันทวงษ ์  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายจ ารัส          อินทร์พยุง       กรรมการ 
    ๓.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล  กรรมการ 
        ๔.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
   ๕.  นายอาทิตย ์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
         ๖.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน ์  กรรมการ 
    ๗.  นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
         ๑.  นางสาวสุทธิรัก   ศรีไพโรจน์    ประธานกรรมการ    
        ๒.  นางสาวคณิตา     จันทวงษ ์  กรรมการ 
   ๓.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน   กรรมการ 
        ๕.  นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         ๑.  นางสาวคณิตา  จันทวงษ์   ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายจ ารัส          อินทร์พยุง       กรรมการ 
        ๓.  นายอาทิตย ์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
         ๔.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน ์  กรรมการ 
   ๕.  นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการ 
    ๖.  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
          ๑.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง     ประธานกรรมการ    
         ๒.  นายทวีศักดิ ์  สืบสาย     กรรมการ 
          ๓.  นายสุเมธ         มานะกรโกวิท   กรรมการ 
          ๔.  นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล   กรรมการ 
    ๕.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    กรรมการ 
   ๖.  นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
    ๗.  นายสุริยา  คชอินทร์   กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๒  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายปรีชา  ประชีพฉาย กรรมการ 
         ๓.  นางค านึง  อินทร์พยุง กรรมการ 
         ๔.  นางสาวคณิตา  จันทวงษ ์ กรรมการ 
         ๕.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         ๑.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชรเขียว  ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล   กรรมการ 
    ๓.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน ์  กรรมการ 
 

- ๕๓ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๕ 
 

         ๔.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ  กรรมการ 
    ๕.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ  กรรมการ 
    ๖.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
         ๑.  นางสาววราภรณ์     ทรงเจริญ     ประธานกรรมการ 
           ๒.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน    กรรมการ 
          ๓.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
         ๔.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ์   กรรมการ 
          ๕.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
            ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
    ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวคณิตา จันทวงษ์   กรรมการ 
    ๔.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อ่ิมส าอางค์   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์   กรรมการ 
    ๖.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ    กรรมการ 
    ๕.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ 
     ๖.  นางอัญชลี  เมฆตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๑.  นางค านึง  อินทร์พยุง  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายประมาณ ภูลบศรี    กรรมการ   
    ๓.  นายวิกร  ยิ้มย่อง   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์  กรรมการ  
    ๕.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
    ๖.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ     
  ๕.  ประเด็นการพิจารณาท่ี ๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด   
            การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๑.  นายปรีชา   ประชีพฉาย  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายสนอง   สกุลทอง  กรรมการ 
    ๓.  นายทวีศักดิ์  สืบสาย   กรรมการ 
    ๔.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อ่ิมส าอางค์   กรรมการ 
    ๕.  นายก่อศักดิ์   สอนสอาด  กรรมการ 
    ๖.  นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล   กรรมการ 
     ๗.  นายสุริยา  คชอินทร์         กรรมการ 
    ๘.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว   กรรมการ 
    ๙.  นายประมาณ ภูลบศรี   กรรมการและเลขานุการ  

 
- ๕๔ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๖ 
 

  ๖.  ประเด็นการพิจารณาท่ี ๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
            จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   ๑.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว   ประธานกรรมการ   
    ๒.  จ.ส.อ.ไพโรจน์  อ่ิมส าอางค์   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน   กรรมการ 
   ๔.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์   กรรมการ 
   ๖.  นางสาวศิวรัตน์       เพ็ชร์เขียว   กรรมการ   
    ๗.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   กรรมการ 
   ๘.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ  
    ๙.  นายณัฐชา  กล้าหาญ  กรรมการ 
    ๑๐.  นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล   กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๓  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
            น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๒.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๔.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
            พัฒนาผู้เรียน 
  ๕.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
            และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางอัญชลี   เมฆตั้ง    กรรมการ  
   ๓.  นางค านึง          อินทร์พยุง  กรรมการ 
    ๔.  นายวิกร  ยิ้มย่อง   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
    ๖.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
   ๗.  นายก่อศักดิ์  สอนสะอาด  กรรมการ 
   ๘.  นายประมาณ ภูลบศรี   กรรมการ 
    ๙.  นายสุริยา  คชอินทร์  กรรมการ 
    ๑๐.  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์   กรรมการ 
    ๑๑.  นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล  กรรมการ 
   ๑๒.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ  กรรมการ 
     ๑๓.  นางสาวอุษา สินตระกูลชัย  กรรมการ 
    ๑๔.  นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑.  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต ๕ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม  
        สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
- ๕๕ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๗ 
 

๒.  ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา 
๓.  จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
๔.  รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา เพ่ือการประเมินผลคุณภาพภายใน 

        ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสาร 
        หลักฐานอ้างอิง 
 

๔.  คณะกรรมการ รวบรวม ประมวลผล และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
     (Self Assessment Report: SAR)   
  ๑.  นางสาววราภรณ์      ทรงเจริญ      ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอุษา        สินตระกูลชัย  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวสุมนพัสร์      ปูองกัน    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  

    เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 
เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง    ณ    วันที่     ๑๕     สงิหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       
     (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- ๕๖ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



 
ค าสั่งโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

ที่  ๕๗ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท ามาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

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

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นเปูาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.  นายวิชาญ  การะเกตุ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายบ าเหน็จ   บุษบงค์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  กรรมการ 
 ๕.  นายจ ารัส  อินทร์พยุง           กรรมการ 
  ๖.  นางค านึง  อินทร์พยุง   กรรมการ 
 ๗.  นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ             กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ก าหนดนโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:  
  SAR) และการจัดท าข้อมูลเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
  ประจ าปีงบประมาณ ๑๕๖๑ (ช่วงเวลา ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๑) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  งบประมาณ ๒๕๖๒ (ช่วงเวลา ๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๒) 
 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑.  นายวิชาญ  การะเกตุ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 

- ๕๗ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๒ 
 

 ๓.  นายบ าเหน็จ   บุษบงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 ๔.  นายสมเกียรติ    ภัททานุวัตร์  กรรมการ 
  ๕.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  กรรมการ 
  ๖.  นางค านึง  อินทร์พยุง  กรรมการ 
  ๗.  นายวิกร   ยิ้มย่อง   กรรมการ 
  ๘.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มส าอางค ์  กรรมการ 
  ๙.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล   กรรมการ 
  ๑๐.  นางอัญชลี  เมฆต้ัง   กรรมการ 
  ๑๑.  นางสาวสุกัญญา     เอมพันธุ์   กรรมการ 
 ๑๑.  นางสาวคณิตา  จันทวงษ์   กรรมการ 
  ๑๒.  นางสาวสุทธิรัก  ศรีไพโรจน์  กรรมการ 
  ๑๓.  นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง  กรรมการ 
  ๑๔.  นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
 ๑๕.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน    กรรมการ 
 ๑๖.  นางสาวอุษา        สินตระกูลชัย  กรรมการ 
  ๑๗.  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี  พิจารณา และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามเอกสาร หลักฐาน  
  เพื่อประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๑  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวคณิตา จันทวงษ์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน  กรรมการและเลขานุการ 
         ๓.๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด 
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
         ๑.  นางค านึง   อินทร์พยุง    ประธานกรรมการ 
    ๒.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต์  กรรมการ 
         ๓.  นางสาวดวงพร พึ่งศร ี   กรรมการ 
    ๔.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
          ๑.  นายวิกร              ยิ้มย่อง    ประธานกรรมการ        
        ๒.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มส าอางค ์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต์  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
   ๕.  นายอาทิตย์   อ่อนสมกิจ  กรรมการ  
         ๖.  นางสาวคณิตา    จันทวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

- ๕๘ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๓ 
 

  ๓.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ๑.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อ่ิมส าอางค์  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์  กรรมการ 
         ๓.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการและเลขานุการ  
  ๔.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          ๑.  นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล   ประธานกรรมการ 
          ๒.  นางอัญชลี         เมฆตั้ง    กรรมการ 
    ๓.  นายสุเมธ   มานะกรโกวิท  กรรมการ 
         ๔.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน    กรรมการ 
    ๕.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ 
        ๑.  นางอัญชลี         เมฆตั้ง   ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางค านึง  อินทร์พยุง  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวคณิตา จันทวงษ์  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ 
         ๗.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน    กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๖  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
         ๑.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์    ประธานกรรมการ 
       ๒.  นายเพียรศักดิ์    ศรีละกูล   กรรมการ 
         ๓.  นายก่อศักดิ์          สอนสะอาด   กรรมการ 
         ๔.  นายทวีศักดิ์  สืบสาย   กรรมการ 
    ๕.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
    ๖.  นายณัฐชา  กล้าหาญ   กรรมการ 
    ๗.  นางวราภรณ์     ชนะกุล   กรรมการและเลขานุการ  
        ๓.๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
         ๑.  นางสาวคณิตา จันทวงษ์  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายจ ารัส          อินทร์พยุง       กรรมการ 
    ๓.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล  กรรมการ 
        ๔.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
    ๕.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
         ๖.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
    ๗.  นายสุริยา  คชอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
- ๕๙ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๔ 
 

  ๒.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         ๑.  นางสาวสุทธิรัก   ศรีไพโรจน์    ประธานกรรมการ    
        ๒.  นางสาวคณิตา     จันทวงษ์  กรรมการ 
   ๓.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน   กรรมการ 
        ๕.  นายณัฐชา  กล้าหาญ  กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
         ๑.  นางสาวคณิตา จันทวงษ์   ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายจ ารัส          อินทร์พยุง       กรรมการ 
        ๓.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการ 
         ๔.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์   กรรมการ 
   ๕.  นายสุริยา  คชอินทร์  กรรมการ 
    ๖.  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธ์ุ   กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  สุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
          ๑.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง     ประธานกรรมการ    
         ๒.  นายทวีศักด์ิ  สืบสาย     กรรมการ 
          ๓.  นายสุเมธ         มานะกรโกวิท   กรรมการ 
          ๔.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล   กรรมการ 
    ๕.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธ์ุ    กรรมการ 
   ๖.  นายณัฐชา  กล้าหาญ  กรรมการ 
    ๗.  นายสุริยา  คชอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๒  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
        ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว  ประธานกรรมการ 
         ๒.  นายปรีชา  ประชีพฉาย กรรมการ 
         ๓.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
         ๑.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชรเขียว  ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล  กรรมการ 
    ๓.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์  กรรมการ 
         ๔.  นางสาววราภรณ ์ ทรงเจริญ  กรรมการ 
    ๕.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ  กรรมการ 
    ๖.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
        ๒.๑  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน     ทุก
กลุ่มเปูาหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล    กรรมการ 
    ๓.  นางสาวคณิตา จันทวงษ์     กรรมการ 
    ๔.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มส าอางค์   กรรมการ 

- ๖๐ - 
                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๕ 
 

   ๕.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน   กรรมการ 
   ๕.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ์   กรรมการ 
    ๖.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ    กรรมการ 
    ๕.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย  กรรมการ 
     ๖.  นางอัญชลี  เมฆตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
       ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    ๑.  นางค านึง  อินทร์พยุง  ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายประมาณ ภูลบศรี    กรรมการ   
    ๓.  นายวิกร  ยิ้มย่อง   กรรมการ 
   ๔.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์  กรรมการ  
    ๕.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
    ๖.  นายอาทิตย์  อ่อนสมกิจ   กรรมการและเลขานุการ     
       ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    ๑.  นายปรีชา  ประชีพฉาย   ประธานกรรมการ   
    ๒.  จ.ส.อ.ไพโรจน์  อ่ิมส าอางค์   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล  กรรมการ 
    ๔.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   กรรมการ 
   ๔.  นายณัฐชา  กล้าหาญ  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวศิวรัตน์       เพ็ชร์เขียว   กรรมการและเลขานุการ  
       ๒.๔  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ๑.  นายปรีชา   ประชีพฉาย  ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายสนอง   สกุลทอง  กรรมการ 
    ๓.  นายทวีศักดิ์  สืบสาย   กรรมการ 
    ๔.  จ.ส.อ.ไพโรจน์ อ่ิมส าอางค์   กรรมการ 
    ๕.  นายก่อศักดิ์   สอนสอาด  กรรมการ 
    ๖.  นายเพียรศักดิ์  ศรีละกุล   กรรมการ 
     ๗.  นายสุริยา  คชอินทร์         กรรมการ 
    ๘.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว   กรรมการ 
    ๙.  นายประมาณ ภูลบศรี   กรรมการและเลขานุการ  
  ๓.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายสนอง        สกุลทอง    กรรมการ 
    ๓.  นายจ ารัส  อินทร์พยุง  กรรมการ 
    ๔.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท   กรรมการ 
    ๕.  นายก่อศักดิ์  สอนสะอาด  กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอัจฉราวรรณ   กองสุผล  กรรมการ 
   ๗.  นางสาวสุกัญญา     เอมพันธุ์   กรรมการ 

 
- ๖๑ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๖ 
  

    ๘.  นางสาวสุมนพัสร์ ปูองกัน   กรรมการ 
   ๙.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ  กรรมการ 
    ๑๐.  นางสาวอุษา      สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๔  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
     ๑.  นางจุฬาลัย   สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายปรีชา  ประชีพฉาย  กรรมการ  
    ๓.  นายสนอง   สกุลทอง  กรรมการ 
    ๔.  นายจ ารัส  อินทร์พยุง  กรรมการ 
    ๕.  นางค านึง  อินทร์พยุง   กรรมการ 
    ๖.  นางวราภรณ ์ ชนะกุล   กรรมการ 
    ๗.  นางอัญชลี        เมฆตั้ง         กรรมการ 
     ๘.  นางสาวคณิตา จันทวงษ์  กรรมการ  
   ๙.  นางสาวสุมนพัสร์    ปูองกัน   กรรมการ 
    ๑๐.  นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๑.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๑  การมกีระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   ๒.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓.  ประเด็นการพิจารณาที่ ๓  การตรวจสอบและการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
            อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
    ๑.  นางจุฬาลัย  สระแก้ว   ประธานกรรมการ 
    ๒.  นายจ ารัส         อินทร์พยุง   กรรมการ  
   ๓.  นายทวีศักดิ์  สืบสาย   กรรมการ 
    ๔.  นายปรีชา            ประชีพฉาย   กรรมการ 
   ๕.  นางค านึง          อินทร์พยุง   กรรมการ 
    ๖.  นางอัญชลี   เมฆตั้ง    กรรมการ 
    ๗.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิทย์  กรรมการ 
   ๘.  นางวราภรณ ์ ชนะกุล   กรรมการ 
    ๙.  นายก่อศักดิ์  สอนสะอาด  กรรมการ 
    ๑๐.  นางสาวศุภรัตน ์ เพ็ชรทอง  กรรมการ 
    ๑๑.  นางสาวสุกัญญา  เอมพันธุ์    กรรมการ 
   ๑๒.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   กรรมการ 
     ๑๓.  นางสาวสุมนพัสร ์ ปูองกัน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๔  คณะกรรมการมาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
    ประเด็นการพิจารณา  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
       ๑.  นางสาววราภรณ์     ทรงเจริญ     ประธานกรรมการ 
       ๒.  นางสาวสุมนพัสร์  ปูองกัน    กรรมการ 
       ๓.  นางสาวศิวรัตน ์  เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 

 
- ๖๒ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 



๗ 
 

       ๔.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ์   กรรมการ 
       ๕.  นางสาวอุษา  สินตระกูลชัย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑.  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต ๕ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม  
        สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.  ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จของมาตรฐานการศึกษา 
๓.  จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
๔.  รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา เพื่อการประเมินผลคุณภาพภายใน 

        ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสาร 
        หลักฐานอ้างอิง 
 

๔.  คณะกรรมการ รวบรวม ประมวลผล และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
     (Self Assessment Report: SAR)   
  ๑.  นางสาววราภรณ์      ทรงเจริญ      ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวศิวรัตน ์ เพ็ชร์เขียว  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวอุษา        สินตระกูลชัย  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวสุมนพัสร์      ปูองกัน    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ประสานงาน รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตนเอง ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  

    เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ 
เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 

     สั่ง    ณ    วันที่     ๑     มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       
     (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
- ๖๓ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 



 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
ที่  ๑๙ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
…………………………………………........................................... 

    
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน     
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ เพ่ือน าไปประกอบในการ
จัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
  ๑.  นายวิชาญ  การะเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
  ๒.  นายบ าเหน็จ   บุศบงค์   ข้าราชการบ านาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 ๓.  นายสมเกียรติ    ภัททานุวัตร์  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 
๒.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  มาตรฐานที่ ๑  นางค านึง อินทร์พยุง 
  มาตรฐานที่ ๒    นายปรีชา ประชีพฉาย 
  มาตรฐานที่ ๓ นางสาวคณิตา จันทวงษ์ 
 

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



 
- ๖๔ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
๒ 

 
 ๔.  ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
      การศึกษาโดยการด าเนินงานระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
      ประกอบด้วย 

    องค์ประกอบที่ ๑ การก าหนดเปูาหมายมาตรฐานคุณภาพ 
   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  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

              
           (นายวิชาญ   การะเกตุ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- ๖๕ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
การให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
***************************************** 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีจ านวน ๔ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน (๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ ๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล เป็นกรอบในการ
วางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา        
ของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์เชื่อมโยง    
ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”   
ได้พิจารณาประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสิงห
พาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม       
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ฉบับนี้ ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     
สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

              
(นายวิชาญ   การะเกตุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
          

                
 

(นายสมเกียรติ   ภัททานุวัตร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 

 

 

 

 

 



 

 
- ๖๖ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
การให้ความเห็นชอบ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (แก้ไข) 
***************************************** 

 

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      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์เชื่อมโยง ของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นชอบให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ฉบับนี้ ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     
สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                
(นายวิชาญ   การะเกตุ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 
 
          

                  
 

(นายสมเกียรติ   ภัททานุวัตร์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 

 



 

 
- ๖๗ - 

                รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

          โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”  ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๕ 

 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”์ 
................................................... 

 

ตามที่โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ได้จัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ
น าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจ าปีแล้ว ปรากฏว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” และขอให้ทางโรงเรียนได้น าผลการด าเนินงานไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้  และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 
 

ลงชื่อ         
         (นายสมเกียรติ   ภัททานุวัตร์) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- ๖๘ – 
 


