
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

  โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ที ่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพ         
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา    
ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ 
“ประสานมิตรอุปถัมภ” จึงใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและการมีสวนรวมของผู เกี ่ยวของ ทั ้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือเปนการรายงานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จึงไดจัดทำรายงานประจำป
ของสถานศึกษาฉบับนี ้ข ึ ้น เพื ่อรายงานผลลัพธท ี ่ เก ิดจากการจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา ๒๕๖๔                
ตามคาเปาหมายดานคุณภาพที่ไดประกาศใช ทั้งนี้ ผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่รายงานนี้        
จะเกิดประโยชนสูงสุดตอการนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตอไป 
 
            งานประกันคุณภาพการศึกษา 
       โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
         29 เมษายน 2565 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

คำนำ 



 
 

 
 
 

ช่ือเรื่อง :  รายงานประจำปของสถานศึกษาปการศึกษา 2564 
โรงเรียน :  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
ขอมูลพ้ืนฐาน :  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”   
   จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ถึงมัธยมศึกษาปท่ี ๖    
    มีจำนวนนักเรียน  ๓๑2 คน ครู (ขาราชการ) 19 คน  
 

  ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน 
คาเปาหมาย 

(ตามประกาศ รร.) 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ปการศึกษา 
2564 

ความสอดคลองของ
ผลการประเมินกับ

คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑ : คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ เปนไปตามเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี ๒ : กระบวนการบริหารและ 
                    การจัดการ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

เปนไปตามเปาหมาย 
 

มาตรฐานท่ี ๓ : กระบวนการจัดการเรียน 
                    การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน 
                    สำคัญ 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

เปนไปตามเปาหมาย 
 
 

ภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ เปนไปตามเปาหมาย 
 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรียน  
   1. มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ 
     ๒. หลักฐานสนับสนุน  ไดแก   
 สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา  
และจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู เรียนอยางเปนระบบ โดยใหทุกกลุ มสาระการเรียนรู กำหนดเปาหมาย        
การพัฒนาโดยนำพันธกิจ วิสัยทัศนของโรงเรียน บูรณาการงานนโยบาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ประการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ พระบรมราโชบายดานการศึกษา พัฒนาท้ัง
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต ครูทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดทำประเด็นทาทาย      
ในการพัฒนาผูเรียน ผลิตสื่อนวัตกรรม จัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชกระบวนการ PLC ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ จัดทำสารสนเทศ และจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษา (SAR) เปน         
กลุมสาระการเรียนรู มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก มีการประชุมเพ่ือ
ติดตามและพัฒนาหัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกเดือน เพ่ือรับทราบปญหาและติดตามงานไดอยางทันทวงที 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ สงเสริมดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเสริม
ทักษะการเรียนรู เชน ชุมนุมสงเสริมวิชาการ กิจกรรมบริษัทสรางการดี กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม         
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู และกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหา
ใหกับนักเรียนครบทุกคน 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 



 
 

   ๓. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ไดแก   
  สถานศึกษามุงพัฒนาหลักสูตรการสอน ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงกับ
ตลาดแรงงานในปจจุบัน โดยสรางภาคีเครือขายในการพัฒนาผู เรียน เชน การเรียนแบบรวมมือระหวาง
วิทยาลัยเทคนิค กับสายสามัญ เพื่อสงเสริมทักษะอาชีพ ใหกับผูเรียน จัดทำโครงการพัฒนางานดานวิชาการแบบ
องครวม โดยใชความรวมมือระหวางผูบริหาร คณะครูและนักเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
รองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๑. มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ 
  ๒. หลักฐานสนับสนนุ  ไดแก  
  สถานศึกษามีการบริหารงานเปนรูปแบบของ บาน วัด โรงเรียน ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการใหคำแนะนำการดำเน ินงาน สวนการบริหารงานในโรงเร ียน เปนร ูปแบบของคณะ
กรรมการบริหาร มีผูอำนวยการโรงเรียนและคณะครูรวมวางแผน ดำเนินงาน แกไขปญหารวมกัน มีการประชุม  
ทุกเดือน จัดทำแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับบริบทของโรงเรยีน 
 การพัฒนางานของโรงเรียนดำเนินงานแบบมีสวนรวม โดยมีครูหัวหนาฝายงานจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
ของแตละฝาย มีการประชุมติดตามทุกเดือนจากผู บริหาร ทั ้งผลการดำเนินงานและการใชงบประมาณ               
ใหการสนับสนุนงานเรงดวน บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตามทรัพยากรของโรงเรียน โดยฝายบริหาร
วิชาการ มีการจัดทำนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการแบบองครวม S.H.P.5G Model เพ่ือสงเสริมการทำงานของ
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
 คณะครูทุกคนรับทราบแผนการดำเนินงาน เปาหมายในการพัฒนาของโรงเรียน และเปนกำลังสำคัญใน
การขับเคลื่อนงานตามเปาหมายใหบรรล ุแตละกิจกรรม/ งานตามโครงการ มีการสรุปรายงานเพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาในปตอไป 
  ๓. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ไดแก   
  ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาปจจุบันมีความสำคัญมาก ทางโรงเรียนจึงเนนการบริหารงานแบบมี  
สวนรวม เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังเปนขอมูลใหกับ
ตนสังกัดในการเสนอพิจารณาตางๆ โดยในปการศึกษา ๒๕๖5 ใหฝายบริหารงาน ๔ ฝายของโรงเรียน จัดทำ
สารสนเทศ มีการทำงานอยางเปนระบบ ประเมินติดตามการทำงานอยางใกลชิด เพื่อแกปญหาพัฒนางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
  ๑. มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ 
  ๒. หลักฐานสนับสนนุ  ไดแก  
  สถานศึกษาใหความสำคัญกับการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประเมินการใชหลักสูตรทุกปการศึกษา    
ทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดทำเอกสารหลักสูตรรายวิชาที่เปดสอน คำอธิบายรายวิชา โครงสรางรายวิชาและ
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรู Active Learning นำไปสูการวัดผลการเรียนรูตามสภาพจรงิและ  
มีความหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน 
บูรณาการนโยบายดานการศึกษาและพระบรมราโชบายดานการศึกษา เสริมสรางสมรรถนะที่สำคัญใหกับผูเรียน
ผานการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงการตางๆ เชน 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ กิจกรรมทัศนศึกษา       
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน จัดทำแหลงเรียนรูในสภานศึกษา หองศูนยการเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพใหนกัเรียน  
คือ หองศูนยการเรียนรูนวัตกรรมแหงศตวรรษ ท่ี ๒๑ S.H.P. 21st Century Innovation Learning Center 
 สงเสริมการเรียนรูตลอดเวลา โดยสนับสนุนใหบุคลากรจัดทำสื่อการสอนออนไลน มีชองทางสำหรับศึกษา
ผานระบบออนไลน นอกเวลาเรียนได นอกจากนี้ยังจัดบรรยากาศการเรียนรูที่สะอาดปลอดภัย ในสถานการณ   
แพรระบาดของโรคติดตอ เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการดูแลรักษา  
  ๓. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  ไดแก  
  สถานศึกษากำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดย
ครูทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการชวยสอน ผลิตสื่อการสอนและสรางแหลงเรียนรูออนไลนที่สามารถนำมา    
ปรับใชใหเกิดประโยชนกับนักเรียนของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” เพื่อใหเกิดทักษะที่สำคัญ
สามารถนำไปปรับประยุกติ์ใชในอาชีพและอนาคต เปนสมาชิกที่ดีของสังคม รูจักใชทรัพยากรธรรมชาตใหเกิด
ประโยชนและเกิดความยั่งยืนในสังคมได 
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สารบัญ 



 
 

  สวนที่ ๑ : ขอมูลพ้ืนฐาน 

 
 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๖ หมูที่ ๑ ตำบลจักรสีห อำเภอเมืองสิงหบุรี  
จังหวัดสิงหบุรี ๑๖๐๐๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  โทร ๐-๓๖๘๑-๓๔๕๕  
โทรสาร ๐-๓๖๘๑-๓๔๕๕  e-mail : singhaphahu@secondary5.go.th  website http://www. singhaphahu 
.ac.th  เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  เนื้อท่ี ๕๐ ไร ๑ งาน  เขตพ้ืนท่ีบริการ 
ตำบลจักรสีห, ตำบลตนโพธิ์, ตำบลบางพุทรา, ตำบลหัวปา 
 

 วิสัยทัศนของโรงเรียน 

   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” มุงมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม นำความรู  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล ดวยการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

 พันธกิจของโรงเรียน 

   ๑. จัดการเรียนรูใหผูเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และชุมชน และ       
จัดกระบวนการเรียนรู ที ่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เพื ่อพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

   ๓. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนและครูในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร มาใชในการ
จัดการเรียนรู และบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

   ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
 

  เปาประสงคของโรงเรียน 

   1. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณภาพท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ 
และทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความสุข และรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

   ๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีทักษะในเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด   
การเรียนรู การพัฒนาตน และพัฒนางาน และมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

   ๓. ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีภาวะผูนำ 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษา 

   ๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี องคกรมีความเขมแข็ง มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานท่ี
สรางสรรค รวมรับผิดชอบ และบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตร 

   ๕. โรงเรียนมีหลักสูตรที ่สอดคลองกับศักยภาพ/ ความตองการของผู เร ียน และชุมชนมี
กระบวนการจัดการเรียนรูที ่เนนผู เรียนเปนสำคัญ มีการใชแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายท้ังใน และนอกโรงเรียน 
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   ๖. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และมีระบบดูแลชวยเหลือท่ี
เขมแข็งครบวงจร 

  ๗. โรงเรียนมีสภาพแวดลอม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมและบริการที่เอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน และสงเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   ๘. โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ และมีทรัพยากรทางการบริหารที่เพียงพอเหมาะสม และใช
ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีเครือขายชวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
ในดานบุคคล/ ผูเชี่ยวชาญ ชุมชน/ ทองถ่ิน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และองคกรตางๆ 

   ๙. โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เปนท่ียอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ ของนักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชนท่ัวไป 
 

 อัตลักษณของโรงเรียน 

   เรียนดี มีวินัย ใฝเรียนรู 
 

 เอกลักษณของโรงเรียน 

   โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
๒. ขอมูลผูบริหาร 
 ๑)  ผูอำนวยการโรงเรียน  วาท่ีรอยตรีชาญชัย   กาศักดิ์ 
โทรศัพท 081-8536133     e-mail  chanchai.school09@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ค.ม.)   สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  22  ตุลาคม  ๒๕63   จนถึงปจจุบัน   เปนเวลา  ๑ ป  6 เดือน 
 2)  รองผูอำนวยการโรงเรียน  1 คน 
       2.1  นางกาญจนา   เลิศดี 
โทรศัพท  086-1370240       e-mail  karnchana40@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ศษ.ม.)   สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  27  มกราคม  2565  จนถึงปจจุบัน  เปนเวลา  3 เดือน 
รับผิดชอบกลุม (ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุมบริหาร ๔ ฝาย 
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๓. ขอมูลครูและบุคลากร 

ประเภท / ตำแหนง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม 
ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

๑. ผูบริหารสถานศึกษา      
    - ผูอำนวยการ - - 1 - 1 
    - รอง/ผูชวยผูอำนวยการ - - 1 - 1 
    - ผูจัดการ - - - - - 
    - ผูรับใบอนุญาต - - - - - 

รวม - - 2 - 2 
๒. ผูสอนมัธยมศึกษา      

-  ครูระดับมัธยมศึกษา - 12 5 - 17 
-  ครูอัตราจาง (สอนมัธยม) 

      (สัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไป) 
- 3 - - 3 

    - ครูตางชาต ิ - - - - - 
รวม - 15 5 - 20 

๓. บุคลากรสายสนับสนุน      
- เจาหนาท่ี - 1 - - 1 
- ลูกจาง 3 - - - 3 
- อ่ืนๆ (ระบุ)......................... - - - - - 

รวม 3 1 - - 4 
รวมท้ังส้ิน 3 16 7 - 26 

 
สรุปอัตราสวน 
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับมัธยมศึกษา   
  อัตราสวนของจำนวนผูเรียน  : ครู  เทากับ  16 : 1 
  อัตราสวนของจำนวนผูเรียน  : หอง  เทากับ  24 : 1 
  มีจำนวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  ในระดับชั้น   - 
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ  20 : 1  
*หมายเหตุ การนับจำนวนจำนวนครูอัตราจางใหนับเฉพาะผูท่ีทำสัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไปเทานั้น 
        ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5 
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ตารางสรุปจำนวนครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก / โท 
จำนวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษา 

วิชาเอก 
จำนวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษา 

วิชาโท 
ภาษาไทย 2 - 
คณิตศาสตร 2 - 
วิทยาศาสตร 5 - 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 
ศิลปะ 3 1 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - - 
ภาษาตางประเทศ 3 - 
แนะแนว 1 - 

รวมท้ังส้ิน 20 1 
* หมายเหตุ การนับจำนวนครูทุกระดับใหนับเฉพาะครูและครูอัตราจาง (สัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไป) เทาน้ัน 

 

 
ขอมูลครูและบุคลากร  

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
๔. ขอมูลนักเรียน  (ณ  วันท่ี ๑0 พฤศจกิายน ของปการศึกษา ๒๕๖4) 
 

 
ระดับช้ัน

เรียน 
จำนวน

หองเรียน 

จำนวน 
ผูเรียน/เด็ก  ปกติ (คน) 

จำนวน 
ผูเรียน/เด็ก   

ท่ีมีความตองการพิเศษ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑ 3 38 24 - - 62 
ม.๒ 2 34 17 - - 51 
ม.๓ 3 33 42 - - 75 
ม.๔ 2 25 28 - - 53 
ม.๕ 2 18 24 - - 42 
ม.๖ 1 9 20 - - 29 
รวม 13 157 155 - - 312 

 

 
ขอมูลนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 

 
๕. ขอมูลทรัพยากร 
 

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

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

อาคารเรียน ๒ ชั้น 7 หองเรียน 
๓. อาคารอเนกประสงค/หองประชุม มี อาคารฝกปฏิบัติการ ๓ อาคาร, 

หอประชุมอาคารอเนกประสงค ๑ อาคาร 
๔. หองสมุด มี หองสมุด 
๕. หองพยาบาล มี อาคารพยาบาล ๑ อาคาร 
๖. หองคอมพิวเตอร มี หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 หองเรียน 
7. หองศูนยนวัตกรรมแหงการเรียนรู 
    สูศตวรรษที่ 21 

มี หองปฏิบัติการนวัตกรรมแหงการเรียนรู 
สูศตวรรษที่ 21 1 หองเรียน 

๗. หองดนตรี  มี หองปฏิบัติการดนตรีสากล ๑ หอง, 
หองปฏิบัติการดนตรีไทย ๑ หอง 

๘. สนามกีฬา/สนามเด็กเลน มี สนามกีฬาฟุตบอลขนาดเล็ก, สนามกีฬาตะกรอ, 
สนามกีฬาฟุตบอล, สนามกีฬาวอลเลยบอล 

๙. สื่อ มี คอมพิวเตอรจำนวน 30 เคร่ือง 
๑๐. โรงอาหาร มี โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

๕. ขอมูลทรัพยากร (ตอ) 
 

 
ขอมูลทรัพยากร โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

 
 
๖. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  
 ๖.๑ คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 (ชั้นม.๑-ม.๖) 
 

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ปการศึกษา ๒๕๖4 
ภาษาไทย 65.56 62.17 65.11 
คณิตศาสตร 63.33 65.61 63.75 
วิทยาศาสตร 63.14 66.37 65.53 
ภาษาตางประเทศ 76.13 75.57 79.67 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 74.67 77.57 74.58 
สุขศึกษาและพลศึกษา 73.61 72.61 73.81 
ศิลปะ 71.86 70.89 77.54 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 72.05 72.52 69.82 
เฉล่ียรวม 70.04 70.41 71.22 

 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 ๖.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา ๒๕๖4 (ชั้นม.๑-ม.๖) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 
ดีเย่ียม ดี ผาน  ไมผาน 

ขอ ๑ รักชาติ ศาสน กษัตริย 80.00 17.25 1.71 1.04 
ขอ ๒ ซ่ือสัตยสุจริต 78.54 18.71 1.71 1.04 
ขอ ๓ มีวินัย 75.11 22.14 1.71 1.04 
ขอ ๔ ใฝเรียนรู 75.11 21.94 1.91 1.04 
ขอ ๕ อยูอยางพอเพียง 76.52 20.73 1.71 1.04 
ขอ ๖ มุงม่ันในการทำงาน 74.18 22.98 1.80 1.04 
ขอ ๗ รักความเปนไทย 79.74 17.51 1.71 1.04 
ขอ ๘  มีจิตสาธารณะ 77.98 19.27 1.71 1.00 

เฉล่ียรอยละ 77.15 20.07 1.75 1.04 

ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป ๙๗.๒๑   
 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 

 
 

 ๖.๓ ผลการประเมินอาน คิดวิเคราะห เขียน ปการศึกษา ๒๕๖4 (ชั้นม.๑-ม.๖) 

 

 
อาน คิดวิเคราะห เขียน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

อานคิดวิเคราะห 
จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเย่ียม ดี ผาน  ไมผาน 

ขอ ๑ สามารถอานเพ่ือการศึกษา คนควาฯ 76.99 20.26 1.71 1.04 
ขอ ๒ สามารถจับประเด็นสำคัญ ฯ 76.77 20.48 1.71 1.04 
ขอ ๓ สามารถวิเคราะห ฯลฯ 75.96 21.28 1.71 1.04 
ขอ ๔ สามารถประเมินความนาเชื่อถือ ฯ 75.11 22.14 1.71 1.04 
ขอ ๕ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น ฯ 74.16 23.09 1.71 1.04 

เฉล่ียรอยละ 75.80 21.45 1.71 1.04 

ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป ๙๗.๒๕   



 
 
๗. ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน 
 7.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา ๒๕๖1 - 2563 
 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

รายวิชา/ คะแนนเฉล่ีย ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 50.08 47.44 46.07 

ภาษาอังกฤษ 26.25 28.16 26.72 
คณิตศาสตร 24.45 21.71 19.25 
วิทยาศาสตร 32.34 27.48 27.38 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ คะแนนผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 - 2563 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 7.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจำปการศึกษา ๒๕๖1 - 2563 
 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
 

รายวิชา/ คะแนนเฉล่ีย ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
ภาษาไทย 41.24 34.06 34.28 

คณิตศาสตร 20.85 18.65 17.27 
วิทยาศาสตร 25.00 21.31 26.09 
สังคมศึกษาฯ 32.24 31.82 30.24 
ภาษาอังกฤษ 26.26 24.47 22.70 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ คะแนนผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ปการศึกษา 2561 – 2563 

 

 

 
 

 
ผลการทดสอบระดับชาติ 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2563 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
 



 
 
๘. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา ๒๕๖4) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
 



 
 

  สวนที่ 2 : ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
  
  ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

เทากับ 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ต่ำกวา 
         ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน  
             การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

รอยละ 75.83  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๗๕.๘๐ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมี 
                 วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
             คิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 81.55  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๖.๙๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 71.16  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๖๒.๘๖ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

         ๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

รอยละ 85.68  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๑.๔๗  
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
             สถานศึกษา 

รอยละ 79.55  
ระดับคุณภาพดี 

รอยละ ๘๙.๔๙ 
ระดับคุณภาพดี 

สูงกวา 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีผลการเรียนรอยละ ๖๒.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๗๕.๔๘ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลการเรียนรอยละ 82.45 มีผลการเรียนรอยละ ๘๕.๘๐ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนรอยละ ๗๐.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๗๗.๕๐ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลการเรียนรอยละ ๘๐.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๘๘.๑๓ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ มีผลการเรียนรอยละ ๗๕.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๙๑.๘๒ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีผลการเรียนรอยละ 87.55 มีผลการเรียนรอยละ ๙๐.๙๔ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มีผลการเรียนรอยละ 80.00 มีผลการเรียนรอยละ ๙๑.๐๑ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ มีผลการเรียนรอยละ ๘๒.๖๙ มีผลการเรียนรอยละ ๗๗.๖๓ ต่ำกวา 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีผลการเรียนรอยละ 96.24 มีผลการเรียนรอยละ ๙๕.๔๒ ต่ำกวา 

         ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี 
             ตองานอาชีพ 

รอยละ 80.54  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๗.๒๘ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

เทากับ 

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม สูงกวา 
         ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี 
             สถานศึกษากำหนด 

รอยละ 88.86  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๗.๒๑ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 90.31  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๗.๑๗  
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 
             แตกตางและหลากหลาย 

รอยละ 88.97  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๒.๔๗  
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 88.07  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๐.๖๗ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

 
 
 
 

 
ผลการประเมิน มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ 
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มัธยมศึกษา
ปที่ 1

มัธยมศึกษา
ปที่ 2

มัธยมศึกษา
ปที่ 3

มัธยมศึกษา
ปที่ 4

มัธยมศึกษา
ปที่ 5

มัธยมศึกษา
ปที่ 6

คาเฉล่ีย

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการฯ 82.76 82.79 77.59 82.54 87.25 90.68 83.97

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคฯ 95.75 94.95 89.12 93.85 94.90 97.35 94.38

คาเฉล่ีย 89.37 88.87 83.36 88.20 91.08 94.02 89.18

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

รอยละของคุณภาพของผูเรียน

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
          ๑. มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    
         ๑) มีความสามารถในการอาน  
             การเขียน การสื่อสารและการคิด 
             คำนวณ 

รอยละ 75.83  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๗๕.๘๐  
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  สถานศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถในการอาน การเข ียน การส ื ่อสารและการคิดคำนวณ              
ผานกระบวนการจัดการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 
   กิจกรรมท่ี 1 สงเสริม
ความสามารถของลูกสิงหะ 
 

     ทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดทำ
โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ผ ู  เ ร ี ย น ใ น
แผนปฏิบัติการ มีการนิเทศติดตาม
เปนระยะ ตามปฏิทินงาน จัดทำ
สรุปรายงานโครงการเมื ่อสิ ้นสุด
โครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเร ียนม ีผลส ัมฤทธ ิ ์บรรล ุตาม     
คาเปาหมายของโรงเรียน ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เกินรอยละ 70 
 

เชิงคุณภาพ 
   8 กลุ มสาระการเรียนรู  มีส ื ่อการ
สอนท ุกกล ุ  ม เพ ื ่ อส  ง เสร ิมท ักษะ
ความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศ 
ทางวิชาการ 
   กิจกรรมที่ ๓ พัฒนานักเรียน
หองโครงการพิเศษ (หลักสูตร
พิเศษ) 
 

   จัดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ 
เพ่ิมเติมในรายวิชา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จัดสอนเสริมนอกเวลา  

เชิงประมาณ 
   นักเร ียนม ีผลส ัมฤทธ ิ ์บรรล ุตาม      
คาเปาหมายของโรงเรียน ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
เกินรอยละ 70 
 

เชิงคุณภาพ 
   8 กลุ มสาระการเรียนรู  มีส ื ่อการ
สอนทุกกลุมเพื่อสงเสริมทักษะทักษะ
ความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ปการศึกษา ๒๕๖4 
          ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวาความความสามารถในการอาน การเขียน    
การสื ่อสารและการคิดคำนวณ รอยละ 75.80 ไดระดับดีขึ ้นไป ซึ ่งต่ำกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ            
รอยละ 75.83  
 
 ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
      ปการศึกษา ๒๕๖2 – ๒๕๖4 
 ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ โดยใชผลการประเมิน
จากการจัดการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ปการศึกษา 
รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
2562 42.12 52.28 2.38 3.22 
2563 58.83 38.65 2.03 0.50 
2564 75.80 21.4๕ 1.71 1.04 

 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
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มัธยมศึกษาปที่ 
1

มัธยมศึกษาปที่ 
2

มัธยมศึกษาปที่ 
3

มัธยมศึกษาปที่ 
4

มัธยมศึกษาปที่ 
5

มัธยมศึกษาปที่ 
6

คาเฉล่ีย

ผลงานมีคุณภาพดีอยูเสมอ 71.07 78.39 64.42 72.66 79.82 88.43 75.80

ผลงานมีคุณภาพเปนที่ยอมรบั 28.75 20.76 26.98 21.47 19.18 11.57 21.45

ผลงานตองปรับปรุงแกไข 0.19 0.85 8.67 5.86 1.00 0.00 2.94

ผานเกณฑระดับดี 99.81 99.15 91.40 94.14 99.00 100.00 97.25

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสารและคิดคํานวณ

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

  ผลการประเมินความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ พบวา
ผานเกณฑระดับดี โดยภาพรวมอยูในระดับดี คาเฉลี่ยรอยละ ๗๕.๘0 และเม่ือพิจารณาแตละรายการ คือ 
 1) ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพดีอยู เสมอ ทุกระดับชั ้นอยู ในระดับดี คาเฉลี ่ยรอยละ ๗๕.๘๐        
และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉลี่ยรอยละ 88.43 รองลงมา คือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 คาเฉลี่ยรอยละ 79.82 และนอยท่ีสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คาเฉลี่ยรอยละ 64.42 
 2) ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ ทุกระดับชั้นอยูในระดับกำลังพัฒนา คาเฉลี่ยรอยละ 
๒๑.๔๕ และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คาเฉลี่ยรอยละ 28.75
รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ยรอยละ ๒๖.๙๘ และนอยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉลี่ย    
รอยละ ๑๑.๕๗ 
 3) ผลงานของนักเรียนตองปรับปรุงแกไข ทุกระดับชั้นอยูในระดับกำลังพัฒนา คาเฉลี่ยรอยละ 2.94 
และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ยรอยละ 8.67 รองลงมา คือ   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 คาเฉลี่ยรอยละ 5.8๖ และนอยท่ีสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 คาเฉลี่ยรอยละ 0.00 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตอ) 
          2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นและแกปญหา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    
         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมี 
                 วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
             คิดเห็นและแกปญหา 

รอยละ 81.55  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๖.๙๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ผานกระบวนการจัดการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ 
   ก ิจกรรมท ี ่  1 ส ง เสริม
ความสามารถของลูกสิงหะ 
 

    ทุกกลุ มสาระการเรียนรู จ ัดทำ
โครงการพ ัฒนาผ ู  เ ร ี ยนในแผน 
ปฏิบัติการ มีการนิเทศติดตามเปน
ระยะ ตามปฏิทินงาน จัดทำสรุป
รายงานโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์บรรลุตามคา
เปาหมายของโรงเรียน ๘ กลุมสาระการ
เร ียนรู  และก ิจกรรมพ ัฒนาผ ู  เ ร ี ยน       
เกินรอยละ 70 
 

เชิงคุณภาพ 
   8 กลุมสาระการเรียนรู มีสื่อการสอน
ท ุกกล ุ  ม เพ ื ่ อส  ง เสร ิมท ักษะท ั กษะ
ความสามารถในการอ าน การเข ียน    
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

โครงการโครงการสงเสริม
ความเปนเลิศทางวิชาการ 
   กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการ
เรียนดวยสะเต็มศึกษา 
 
 

   กลุมสาระการเรียนรวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เป นแกนนำในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการสะเต็ม 

เชิงประมาณ 
  นักเร ียนม ีผลส ัมฤทธ ิ ์บรรล ุตามคา
เปาหมายของโรงเรียน ๘ กลุมสาระการ
เร ียนร ู   และก ิจกรรมพ ัฒนาผ ู  เร ียน      
เกินรอยละ 70 
 

เชิงคุณภาพ 
   กลุมสาระการเรียนรู มีสื่อการสอนทุก
ก ล ุ  ม เ พ ื ่ อ ส  ง เ ส ร ิ ม ท ั ก ษ ะ ท ั ก ษ ะ
ความสามารถในการอ าน การเข ียน    
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปญหา ปการศึกษา ๒๕๖4 
 ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวาความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหารอยละ 96.93 ไดระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย
ของโรงเรียน คือ รอยละ 81.55 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

 
 

   ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา พบวา ผานเกณฑระดับยอดเยี่ยม โดยภาพรวมคาเฉลี่ยรอยละ ๙๖.๙๓ และเมื่อพิจารณา       
แตละรายการ คือ  
 1) ผลการประเมินดานการคิดวิเคราะห-คิดวิจารณญาณ ภาพรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม คาเฉลี่ย    
รอยละ ๙๖.๙๓ และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉลี่ยรอยละ 100
รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คาเฉลี่ยรอยละ 99.82 และนอยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ย   
รอยละ 91.๔๐ 
 2) ผลการประเมินดานการอภิปราย-คิดแกปญหา ภาพรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม คาเฉลี่ยรอยละ 
๙๖.๙๓ และเมื ่อพิจารณาแตละระดับชั ้น พบวา สูงที ่สุด คือ ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 คาเฉลี ่ยรอยละ 100        
รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 คาเฉลี่ยรอยละ 99.๘๒ และนอยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ย                  
รอยละ 91.๔๐ 
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มัธยมศึกษาปที่ 
1

มัธยมศึกษาปที่ 
2

มัธยมศึกษาปที่ 
3

มัธยมศึกษาปที่ 
4

มัธยมศึกษาปที่ 
5

มัธยมศึกษาปที่ 
6

คาเฉล่ีย

คิดวิเคราะห-คิดวิจารณญาณ 99.82 99.15 91.40 92.18 99.00 100.00 96.93

อภิปราย-คิดแกปญหา 99.82 99.15 91.40 92.18 99.00 100.00 96.93

คาเฉล่ีย 99.82 99.15 91.40 92.18 99.00 100.00 96.93
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รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสารและคิดคํานวณ

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตอ) 
          3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    
         ๓) ความสามารถในการสราง
นวัตกรรม 

รอยละ ๗๑.๑๖  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๖๒.๘๖ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  สถานศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถในการสรางนวัตกรรม ที่เกิดจากการเรียนรู ๘ กลุมสาระ    
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยมีการออกแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะ     
ท่ีสำคัญของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ 
   ก ิจกรรมท ี ่  1 ส ง เสริม
ความสามารถของลูกสิงหะ 
 

   ทุกกลุ มสาระการเร ียนรู จ ัดทำ
โครงการพ ัฒนาผ ู  เ ร ี ยนในแผน  
ปฏิบัติการ มีการนิเทศติดตามเปน
ระยะ ตามปฏิทินงาน จัดทำสรุป
รายงานโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์บรรลุตามคา
เปาหมายของโรงเรียน ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู เกินรอยละ 70 
 
เชิงคุณภาพ 
   8 กลุมสาระการเรียนรู มีสื่อการสอน
ท ุกกล ุ  ม เพ ื ่ อส  ง เสร ิมท ักษะท ั กษะ
ความสามารถในการอ าน การเข ียน    
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ปการศึกษา ๒๕๖4 
 ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวาความสามารถในการสรางนวัตกรรม       
ของผูเรียน คิดเปนรอยละ 62.86 ไดระดับดีข้ึนไป ซ่ึงต่ำกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ รอยละ 71.16 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

 
 

   ผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม พบวา ผานเกณฑระดับดี โดยภาพรวม
คาเฉลี่ยรอยละ 62.86 และเม่ือพิจารณาแตละรายการ คือ 
 1) ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพดีอยูเสมอ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยรอยละ 62.86
และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉลี่ยรอยละ 75.16 รองลงมา คือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 คาเฉลี่ยรอยละ 68.80 และนอยท่ีสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คาเฉลี่ยรอยละ 53.87 
 2) ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ ภาพรวมอยูในระดับกำลังพัฒนา คาเฉลี่ยรอยละ 
29.66 และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 คาเฉลี่ยรอยละ 35.15
รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ยรอยละ 33.82 และนอยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉลี่ย   
รอยละ 20.82 
 3) ผลงานของนักเรียนตองปรับปรุงแกไข ภาพรวมอยูในระดับกำลังพัฒนา คาเฉลี่ยรอยละ 7.48 
และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คาเฉลี่ยรอยละ 12.32 รองลงมา คือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 คาเฉลี่ยรอยละ 9.46 และนอยท่ีสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 คาเฉลี่ยรอยละ 4.02 
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มัธยมศึกษาปที่
1

มัธยมศึกษาปที่
2

มัธยมศึกษาปที่
3

มัธยมศึกษาปที่
4

มัธยมศึกษาปที่
5

มัธยมศึกษาปที่
6

คาเฉล่ีย

ผลงานที่มีคุณภาพดี 59.69 55.39 53.87 64.23 68.80 75.16 62.86

ผลงานมีคุณภาพเปนที่ยอมรบั 32.83 35.15 33.82 28.40 26.97 20.82 29.66

ผลงานตองปรับปรุงแกไข 7.49 9.46 12.32 7.39 4.23 4.02 7.48
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รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในสรางนวัตกรรม

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตอ) 
          4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    
         ๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

รอยละ 85.68  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๑.๔๗ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เกิดจาก    
การเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยสนับสนุนอุปกรณ/     
สื่อเทคโนโลยีทุกหองเรียน ครูออกแบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลน ใชสื่อเทคโนโลยีทุกคน  
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ 
   กิจกรรมท่ี ๑ สงเสริม 
ความสามารถของลูกสิงหะ 
 

   ทุกกลุ มสาระการเร ียนรู จ ัดทำ
โครงการพ ัฒนาผ ู  เ ร ี ยนในแผน  
ปฏิบัติการ มีการนิเทศติดตามเปน
ระยะ ตามปฏิทินงาน จัดทำสรุป
รายงานโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์บรรลุตามคา
เปาหมายของโรงเร ียน ๘ กลุ มสาระ   
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 
เกินรอยละ ๗๐ 
 
เชิงคุณภาพ 
   ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน มีสื่อการสอนทุกกลุมเพ่ือ
สงเสริมทักษะทักษะความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื ่อสารและการคิด
คำนวณ 

 
 ผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ปการศึกษา ๒๕๖4 
 ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวาความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารของผูเรียน รอยละ 91.47 ไดระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ   
รอยละ 85.68   
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

 

 
   ผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา ผานเกณฑ
ระดับดี โดยภาพรวมอยู ในระดับยอดเยี ่ยม คาเฉลี ่ยร อยละ 91.47 เมื ่อพิจารณาแตละระดับชั ้น คือ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕, 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีคาเฉลี่ยรอยละ 89.04, 90.54, 89.50, 91.96, 94.03 และ 94.64 ตามลำดับ 
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มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉล่ีย

รอยละ 89.04 90.54 89.50 91.96 94.03 94.64 91.47
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รอยละของนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ตามเกณฑระดับดี

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตอ) 
          ๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
             หลักสูตรสถานศึกษา 

รอยละ 79.55 
ระดับคุณภาพดี 

รอยละ ๘๙.๔๙  
ระดับคุณภาพดี 

สูงกวา 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีผลการเรียนรอยละ ๖๒.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๗๕.๔๘ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลการเรียนรอยละ 82.45 มีผลการเรียนรอยละ ๘๕.๘๐ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนรอยละ ๗๐.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๗๗.๕๐ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลการเรียนรอยละ ๘๐.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๘๘.๑๓ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ มีผลการเรียนรอยละ ๗๕.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๙๑.๘๒ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีผลการเรียนรอยละ 87.55 มีผลการเรียนรอยละ ๙๐.๙๔ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มีผลการเรียนรอยละ 80.00 มีผลการเรียนรอยละ ๙๑.๐๑ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ มีผลการเรียนรอยละ ๘๒.๖๙ มีผลการเรียนรอยละ ๗๗.๖๓ ต่ำกวา 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีผลการเรียนรอยละ 96.24 มีผลการเรียนรอยละ ๙๕.๔๒ ต่ำกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถดานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ       
โดยมีการออกแบบการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีสำคัญของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ 
   ก ิจกรรมท่ี  1 ส  ง เสริม
ความสามารถของลูกสิงหะ 
 

   ทุกกลุ มสาระการเร ียนรู จ ัดทำ
โครงการพ ัฒนาผ ู  เ ร ี ยนในแผน  
ปฏิบ ัต ิการ มีการน ิ เทศต ิดตาม    
เปนระยะ ตามปฏิทินงาน จัดทำ
สรุปรายงานโครงการเมื ่อส ิ ้นสุด
โครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์บรรลุตามคา
เปาหมายของโรงเรียน ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เกิน
รอยละ 70 
 
เชิงคุณภาพ 
   8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน มีสื่อการสอนทุกกลุมเพ่ือ
สงเสริมทักษะทักษะความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื ่อสารและการคิด
คำนวณ 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖4 
 ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา คิดเปน รอยละ 89.49 ไดระดับคุณภาพดี ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ รอยละ 79.55   
ระดับคุณภาพดี 
 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  

 

 
  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา พบวา ผานเกณฑระดับดี โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีเลิศ คาเฉลี่ยรอยละ 89.๔๙ และเม่ือพิจารณาแตละรายการ คือ 
 1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ในภาพรวมทุกระดับชั้น อยูในระดับดี คาเฉลี่ยรอยละ 74 และเม่ือ
พิจารณาแตละระดับชั ้น พบวา ส ูงที ่ส ุด คือ ช ั ้นมัธยมศึกษาปที ่  6 คาเฉลี ่ยร อยละ 80 รองลงมา คือ                  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 คาเฉลี่ยรอยละ 75 และนอยท่ีสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คาเฉลี่ยรอยละ 69 

 2) ผลการประเมินการอาน วิเคราะห และเขียน ในภาพรวมทุกระดับชั้น อยูในระดับยอดเยี ่ยม 
คาเฉลี่ยรอยละ 9๙.๒๕ และเม่ือพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงท่ีสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ คาเฉลี่ยรอยละ 
๑๐๐รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 คาเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๘๑ และนอยท่ีสุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คาเฉลี่ย
รอยละ ๙๑.๔๐ 
 3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในภาพรวมทุกระดับชั้น อยูในระดับยอดเยี่ยม คาเฉลี่ย
รอยละ ๙๗.๒๑ และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น พบวา สูงที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉลี่ยรอยละ ๑๐๐
รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ คาเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๘๑ และนอยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ คาเฉลี่ย    
รอยละ 91.๓๙ 
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มัธยมศึกษาปที่ 
1

มัธยมศึกษาปที่ 
2

มัธยมศึกษาปที่ 
3

มัธยมศึกษาปที่ 
4

มัธยมศึกษาปที่ 
5

มัธยมศึกษาปที่ 
6

คาเฉล่ีย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 73 71 69 72 75 80 74

อาน วิเคราะหและเขียน 99.81 99.15 91.40 94.14 98.57 100.00 97.25

คุณลักษณะอันพึงประสงค 99.81 98.94 91.39 94.14 98.57 100.00 97.21

รอยละ 90.89 89.69 83.91 86.76 91.00 92.29 89.49
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รอยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตามเกณฑระดับดี

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตอ) 
          ๖. มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    
         ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ 
             ท่ีดีตองานอาชีพ 

รอยละ 81.34  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๗.๒๘  
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาพัฒนาทักษะความสามารถดานความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที ่ดีตองานอาชีพ         
ท่ีเกิดจากการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยมีการออกแบบ
การเรียนรูที ่สอดคลองกับทักษะที่สำคัญของผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถนำไปประกอบอาชีพตาม
นโยบายการเรียนเพ่ือการมีงานทำ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสงเสริมความเปน
เลิศทางวิชาการ 
   ก ิจกรรมท ี ่  ๑ ส ง เสริม
ความสามารถของลูกสิงหะ 
 

   ทุกกลุ มสาระการเร ียนรู จ ัดทำ
โครงการพ ัฒนาผ ู  เ ร ี ยนในแผน  
ปฏิบัติการ มีการนิเทศติดตามเปน
ระยะ ตามปฏิทินงาน จัดทำสรุป
รายงานโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์บรรลุตามคา
เปาหมายของโรงเรียน ๘ กลุมสาระการ
เร ียนร ู   และก ิจกรรมพ ัฒนาผ ู  เร ียน       
เกินรอยละ 70 
 
เชิงคุณภาพ 
   8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน มีสื่อการสอนทุกกลุมเพ่ือ
สงเสริมทักษะทักษะความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื ่อสารและการคิด
คำนวณ 

 
 ผลการประเมินความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ี ดีตองานอาชีพ  ปการศึกษา ๒๕๖4 
 ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา คิดเปน รอยละ 87.28 ไดระดับดีขึ้นไป ซึ่งต่ำกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ รอยละ 81.34     
ไดระดับดีข้ึนไป 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

 

 
   ผลการประเมินความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ พบวา ผานเกณฑระดับดี โดย
ภาพรวมอยูในระดับดีเลิศ คาเฉลี่ยรอยละ 87.28 และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕, และชั้นมัธยมศึกษา     
ปท่ี ๖ มีคาเฉลี่ยรอยละ 85.98, 83.59, 82.46, 87.44, 90.86 และ 93.57 ตามลำดับ 
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มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉล่ีย

รอยละ 85.98 83.59 82.46 87.44 90.86 93.57 87.28
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84
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88

90

92
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96

รอยละของนักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ
จําแนกตามเกณฑระดับดี

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
          ๑. มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    
         ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 
             ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

รอยละ 88.86 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๗.๒๑ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาพัฒนาคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยจะทำโครงการพัฒนา   
ทั้งการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการติดตามและรายงานสรุปโครงการเมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการเด็กดีศรีสิงหะ 
   กิจกรรมที่ ๑ คุณลักษณะ
และคานิยม 
 

   คณะกรรมการกลุ มบริหารงาน
กิจการนักเรียน จัดทำโครงการเพ่ือ
ส งเสร ิมเอกล ักษณของโรงเร ียน    
ว ิถ ีพ ุทธ ค ือ ย ิ ้ มง  าย ไหว สวย     
กราบงาม จ ัดก ิจกรรมเสาธงท่ี
สร างสรรค ก ิจกรรมสิงหะสร าง
เยาวชนคนดีสู สังคม มีการติดตาม
และรายงานการดำเน ินงานเปน
ระยะ และสรุปรายงานเมื ่อสิ้นสุด
โครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนและครู รอยละ 95 มีสวนรวม
ในกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมคุณธรรม
ฯลฯ 
 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนและคณะครูเห็นความสำคัญ
ของกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมวัน
สำคัญ และรวมสืบสานวัฒนธรรมที่ดงีาม 
มีคุณธรรมประจำตน 

 
 ผลการประเมิน การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   ปการศึกษา ๒๕๖4 
            ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวา มีมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนดคิดเปน รอยละ รอยละ 97.21 ไดระดับดีขึ ้นไป ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ     
รอยละ 88.86  
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 รองรอย / เอกสารอางอิง  

 
 

  ผลการประเมินในดานมีคุณลักษณะและคานิยมที ่ดีตามที ่สถานศึกษากำหนด ของแตละ
ระดับชั้น พบวา ผานเกณฑระดับดี โดยภาพรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม คาเฉลี่ยรอยละ 9๗.๒๑ และเมื่อพิจารณา
แตละระดับชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒, ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔,     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕, และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีคาเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๘๑, ๙๘.๙๔, ๙๑.๓๙, ๙๔.๑๔, ๙๘.๕๗ 
และ ๑๐๐ ตามลำดับ 
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มัธยมศึกษาป
ที 1

มัธยมศึกษาป
ที 2

มัธยมศึกษาป
ที 3

มัธยมศึกษาป
ที 4

มัธยมศึกษาป
ที 5

มัธยมศึกษาป
ที 6

คาเฉล่ีย

รักชาติ ศาสน กษัตริย 99.81 99.15 91.39 94.14 98.57 100.00 97.18

ซ่ือสัตย สุจริต 99.81 99.15 91.39 94.14 98.57 100.00 97.18

มีวินัย 99.81 99.15 91.39 94.14 98.57 100.00 97.18

ใฝเรียนรู 99.81 97.98 91.39 94.14 98.57 100.00 96.98

อยูอยางพอเพียง 99.81 99.15 91.39 94.14 98.57 100.00 97.18

มุงมั่นในการทํางาน 99.81 98.59 91.39 94.14 98.57 100.00 97.08

รักความเปนไทย 99.81 99.15 91.39 94.14 98.57 100.00 97.18

มีจิตสาธารณะ 99.81 99.15 91.39 94.14 98.57 100.00 97.18

รอยละภาพรวม 99.81 98.94 91.39 94.14 98.57 100.00 97.21

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด
ตามเกณฑระดับดี

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
          ๒. มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    
         ๒) มีความภูมิใจในทองถ่ินและ 
             ความเปนไทย 

รอยละ 90.31 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๗.๑๗  
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาใหความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการศึกษาที ่บูรณาการความเปนทองถิ ่นและ          
ภูมิปญญาไทย โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ๘ กลุมสาระการเรียนรู โดย
จะทำโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการติดตามและรายงานสรุปโครงการเม่ือสิ้นสุดการดำเนินงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการเด็กดีศรีสิงหะ 
   กิจกรรมท่ี ๒ ภูมิใจทองถ่ิน
และความเปนไทย 

   จ ัดทำโครงการ เพ ื ่ อส  ง เสริม
เอกลักษณของโรงเรียน โดยปลูกฝง
เรื่องภูมิปญญาไทย และภูมิปญญา
ท องถ ิ ่น  บ ูรณาการในแผนการ
จ ัดการเร ียนร ู ท ุกกล ุ มสาระการ
เรียนรู โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
จ ัดกิจกรรมสงเสริมและอนุร ักษ
ภาษาไทย จัดกิจกรรมนาฏยสัมพันธ  
โดยนำนักเรียนรวมแสดงในงานพิธี
ตางๆ ของชุมชนเพื่อเปนสวนในการ
สืบสานวัฒนธรรมและการแสดง 
ของไทย มีการติดตามและรายงาน
การดำเนินงานเปนระยะ และสรุป
รายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนและครู รอยละ 95 มีสวนรวม
ในกิจกรรมและภาคภูมิใจทองถ่ิน และ
ความเปนไทย 
 
เชิงคุณภาพ 
   คร ูท ุกกล ุ มสาระการเร ียนร ู ม ีแผน
บูรณาการเรื่องทองถ่ินและภูมิปญญาไทย 
น ักเร ียนและคณะคร ูม ีส วนร  วมกับ
กิจกรรมของชุมชน และใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู 

 
 ผลการประเมินความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย   ปการศึกษา ๒๕๖4 
          ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวา ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
ตามที่สถานศึกษากำหนดคิดเปน รอยละ รอยละ 97.17 ไดระดับดีขึ้นไป ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ 
รอยละ 90.31 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

 
 

  ผลการประเมินในดานความภูมิใจในทองถิ ่น และความเปนไทยของแตละระดับชั้น พบวา     
ผานเกณฑระดับดี โดยภาพรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม คาเฉลี่ยรอยละ 97.๑๗ และเมื่อพิจารณาแตละระดับชั้น 
คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔, ชั้นมัธยมศึกษา      
ปที ่ ๕, และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีคาเฉลี่ยรอยละ ๙๙.๘๑, ๙๙.๑๕, ๙๑.๓๙, ๙๔.๑๔, ๙๘.๕๗ และ ๑๐๐ 
ตามลำดับ 
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มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉล่ีย

รอยละ 99.81 99.15 91.39 94.14 98.57 100 97.17
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88
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92

94

96

98

100

102

รอยละของนักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย
ตามเกณฑระดับดี

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
          ๓. การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    
         ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 
             แตกตางและหลากหลาย 

รอยละ 88.97 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๒.๔๗   
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  สถานศึกษาพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และการอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย โดยจะทำโครงการพัฒนาท้ังการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมกีฬาสีภายใน ฯลฯ มีการติดตามและรายงานสรุปโครงการเม่ือสิ้นสุดการดำเนินงาน 
  

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการเด็กดีศรีสิงหะ 
   กิจกรรมที่ ๓ การยอมรับและอยู
ร  ว มก ั นบนความแตกต  า งและ
หลากหลาย 
 

   คณะกรรมการกลุ มบริหารงาน
กิจการนักเรียน จัดทำสภานักเรียน  
เพื่อเรียนรูเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ี
และการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย 
ม ี การต ิดตามและรายงานการ
ดำเน ินงานเป นระยะ  และสรุป
รายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนและครู ร อยละ 95 มี
สวนรวมในกิจกรรมสภาพนักเรียน รู
บทบาทหนาที ่ เคารพกฎระเบียบ
ของสังคม 
 
เชิงคุณภาพ 
   น ั ก เ ร ี ย น แ ล ะ ค ณ ะ ค ร ู เ ห็ น
ความสำคัญของการมีสวนรวมทาง
ส ั งคม  เคารพกฎระ เบ ี ยบของ
โรงเรียน 

 
 ผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ปการศึกษา ๒๕๖4 
           ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวาการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลายรอยละ 92.47 ไดระดับดีข้ึนไป ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ รอยละ 88.97 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

 

  ผลการประเมินในดานการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายของแตละ
ระดับชั้น พบวา ผานเกณฑระดับดี โดยภาพรวมอยูในระดับยอดเยี่ยม คาเฉลี่ยรอยละ 92.47 และเมื่อพิจารณา
แตละระดับชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔,     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕, และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ มีคาเฉลี่ยรอยละ 93.57, 91.28, 87.96, 93.74, 94.24 
และ 94.25 ตามลำดับ 
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มัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 คาเฉล่ีย

รอยละ 93.57 91.28 87.96 93.74 94.24 94.25 92.47
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88.00
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93.00

94.00

95.00

รอยละของนักเรียนมีความสามารถในดานการยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน
บนความแตกตางและหลากหลาย ตามเกณฑระดับดี

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
          ๔. มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    
         ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ ๘๘.๐๗  

ไดระดับดีข้ึนไป 
รอยละ ๙๐.๖๗   
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
  สถานศึกษาพัฒนาสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมของผูเรียน ผานกระบวนการจัดการเรียนรู ๘ 
กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมของโรงเรียนอื่นๆ เชน กิจกรรมชุมนุมสงเสริม
วิชาการ ท่ีพัฒนาความสามารถของผูเรียนดานสุนทรียศาสตรอยางรอบดาน เชน ดนตรีไทย ดนตรีสากล ทัศนศิลป 
นาฏศิลป กีฬาสากลประเภทตางๆ ในขณะเดียวกันก็ใหความสำคัญกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน          
งานอนามัยโรงเรียน ในการจัดทำโครงการพัฒนาสุขภาวะของผูเรียน มีการติดตามและรายงานสรุปโครงการ     
เม่ือสิ้นสุดการดำเนินงาน  

 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
   กิจกรรมที ่ 1 การจัดการเรียนรู
โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง 

   จัดทำโครงการเพื ่อสรางความ
ร วมม ือก ับบ ุคลากรเพ ื ่อกำหนด
กิจกรรมของสถานศึกษา ตลอดป
การศึกษา ประกอบดวย กิจกรรม
ชุมนุม/เพ่ือสังคมและสาธารณ 
ประโยชน กิจกรรมคายเลือกเสือ/
เนตรนารี ทัศนศึกษาแหลงเรียนนอก
สถานท่ี  ก ิจกรรมแข งข ันท ักษะ
วิชาการ มีการติดตาม รายงานการ
ดำเน ินงานเป นระยะ  และสรุป
รายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

เชิงประมาณ 
   - นักเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรม 
รอยละ 95 
   - นักเรียนทุกคนไดร ับการดูแล
ตามโครงสร  า ง งานระบบด ู แล
ชวยเหลือนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
   น ั ก เ ร ี ย น แ ล ะ ค ณ ะ ค ร ู เ ห็ น
ความสำคัญของการดูแลและพัฒนา
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
อยางใกลชิด 

โครงการกระบวนการบริหารและ
จัดการองคกร 
   ก ิจกรรมท ี ่  6 ระบบการด ูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

   คณะกรรมการงานระบบด ูแล
ชวยเหลือนักเรียน การดำเนินงาน
แบบมีส วนรวม จัดทำคำสั ่งคร ู ท่ี
ปร ึกษา เยี ่ยมบาน ดูแลนักเร ียน
อยางใกลชิดทุกดาน มีการติดตาม 
รายงานการดำเนินงานเปนระยะ 
และสรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนทุกคน ไดรับการดูแลตาม
โครงสรางงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
   น ั ก เ ร ี ย น แ ล ะ ค ณ ะ ค ร ู เ ห็ น
ความสำคัญของการดูแลและพัฒนา
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
อยางใกลชิด 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 

 
 
 ผลการประเมินสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  ปการศึกษา ๒๕๖4 
           ผลการประเมินในปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา พบวาสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 
90.67 ไดระดับดีข้ึนไป ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายของโรงเรียน คือ รอยละ 88.07 

 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

 

  ผลการประเมินในดานสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ของแตละระดับชั้น พบวา ผานเกณฑ
ระดับดี อยู ในระดับยอดเยี ่ยม โดยภาพรวมคาเฉลี ่ยรอยละ 90.67 และเมื ่อพิจารณาแตละระดับชั ้น คือ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔, ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕, 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีคาเฉลี่ยรอยละ 91.30, 90.42, 85.73, 93.37, 88.23 และ 95.14 ตามลำดับ 
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มัธยมศึกษาป
ที่ 1

มัธยมศึกษาป
ที่ 2

มัธยมศึกษาป
ที่ 3

มัธยมศึกษาป
ที่ 4

มัธยมศึกษาป
ที่ 5

มัธยมศึกษาป
ที่ 6

คาเฉลี่ย

สุขภาพกายดี 93.25 92.36 90.35 95.63 93.70 90.51 92.50

สุขภาพจิตดี 87.15 93.63 82.25 92.88 84.51 97.31 89.59

ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด/หลกีเลีย่งสภาวะเสี่ยงฯ 93.52 85.25 84.60 91.61 86.49 97.60 89.81

รอยละภาพรวม 91.30 90.42 85.73 93.37 88.23 95.14 90.67
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รอยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ตามเกณฑระดับดี

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 

 
แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิมของมาตรฐานท่ี 1 

 

 สถานศึกษาใหความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖4 ผลการประเมิน    
อยูในระดับดีเลิศ แตท้ังนี้คุณภาพของผูเรียนประกอบดวยทักษะท่ีสำคัญหลายประการ สำหรับปการศึกษา ๒๕๖5  
มุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชโครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ และมุงเนนทักษะดานเทคโนโลยี  
เนื่องจากสถานการณปจจุบันที่ตองมีการเรียนออนไลนและสื่อเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงตองสรางทักษะพื้นฐาน      
ดานเทคโนโลยี ความรูเทาทันในการเลือกใชสื่อใหเกิดประโยชนในการศึกษา รวมทั้งการประกอบอาชีพในอนาคต  
โดยจัดกิจกรรมผานการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมท้ังเพ่ิม
อุปกรณ และอำนวยความสะดวกดานสัญญาณอินเตอรเน็ตใหกับบุคลากรและนักเรียน ใหสามารถเขาถึงการเรียนรู
ไดทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   ๒.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี 
         สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
         สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ 
         ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
         ทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 
         ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
         สนับสนุนการบริหารจดัการและ 
         การจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
   ๒.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี 
         สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการทุกปการศึกษา โดยความรวมมือของบุคลากรในการวางแผน      
การดำเนินงานรวมกัน มีการบูรณาการงานนโยบายทางการศึกษา พระบรมราโชบายดานการศึกษา กำหนดเปน
เปาหมายในการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบ จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงาน    
เปนระยะ โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารงานของโรงเรียน ๔ กลุ มงาน ภายใตโครงการ
กระบวนการบริหารและจัดการองคกร   
 
 ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจำป ที่มีคุณภาพมีความชัดเจน เพื่อเปนแนวทางการทำงานของ
บุคลากร มีคณะกรรมการบริหารติดตามการทำงานตามปฏิทิน ซึ่งโครงการสามารถดำเนินงานไดตามกำหนดเวลา
และสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เม่ือสิ้นสุดโครงการรายงานเสนอผูบริหารรับทราบ ทำใหการประเมิน
ตนเองของกลุมสาระการเรียนและเจาของโครงการ อยูระดับคุณภาพดีเลิศ บรรลุคาเปาหมายของสถานศึกษา 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

- หลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม  

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2564 
 

 
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2565 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖3 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 

 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
         สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดทำโครงการกระบวนการบริหารและจัดการองคกร โดยบุคลากรทุกคนดำเนินงานตาม
กิจกรรมหลักของโครงการ มีการกำกับติดตามโดยคณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทีมบริหาร และประชุมครู
และบุคลากร ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและรวมกันพัฒนางานอยางเปนระบบ คณะกรรมการงาน
วิชาการ จัดประชุมงานพัฒนาการเรียนการสอนทุกเดือน เพื่อรับฟงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและหัวหนางาน    
มีการประเมินผลการดำเนินงานตลอดปการศึกษา  
 

 ผลการดำเนินงาน 
 คณะครูและบุคลากรดำเนินงานตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการจัดทำสรุปรายงาน โดย ๔ กลุม
บริหารงาน และติดตามโดยคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน  
     ๑. กลุ มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร       
ตามความตองการของผูเรียน ตามศักยภาพของคณะครูทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
โดยมีคุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี ๑ บรรลุตามคาเปาหมายของโรงเรียน  
     ๒. กลุมบริหารงบประมาณ จัดทำเอกสารการดำเนินงานดานงบประมาณ สนับสนุนและเอื้อตอ
การทำงานของโรงเรียน โปรงใสตรวจสอบได สนับสนนุงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความชำนาญ
ทางวิชาชีพ บริหารอัตรากำลังและทรัพยากรบุคคลท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษาและผูเรียน   
     ๓. กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ดูแลโครงสรางการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน ระเบียบวินัย
และกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก ตามโครงสรางการบริหารงาน 
     ๔. กลุมบริหารงานทั่วไป ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานที่และแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียน พรอมท้ังสื่ออุปกรณ/เทคโนโลยีประกอบการสอน ใหพรอมตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 การดำเนินงานทุกกลุมงาน มีคณะกรรมการบริหารติดตามการทำงานตามปฏิทิน ติดตามพรอม
แกปญหารวมกันแบบองครวม ทำใหการประเมินตนเองของกลุมสาระการเรียนและเจาของโครงการ อยูระดับ
คุณภาพดีเลิศ บรรลุคาเปาหมายของสถานศึกษา 
 

 รองรอย / เอกสารอางอิง  
- แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- รายงานประจำปของสถานศึกษา 
- เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงานการประชุมประจำเดือน 

 
แผนปฏิบัติการ

ปงบประมาณ 2564 
 

 
แผนปฏิบัติการ

ปงบประมาณ 2565 

 
เอกสารงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 2564 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
๒.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  ทุกกลุมเปาหมาย   
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน 
         คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
         สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ กำหนดเปาหมายวิสัยทัศน พันธกิจ ดานคุณภาพ
ผูเรียนชัดเจน โดยบูรณาการนโยบายการศึกษาและราโชบายของรัชกาลท่ี 10 สูแผนพัฒนา คณะครูและบุคลากร
มีความรูความเขาใจในการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช มีการนิเทศติดตามอยางใกลชิด ตามปฏิทินงานวิชาการ 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางเปนระบบ เมื่อสิ้นปการศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดทำงานงานประจำปคุณภาพ
ผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 
 ผลการดำเนินงาน 
 รายงานประจำปของทุกกลุมสาระการเรียน บรรลุตามคาเปาหมายของสถานศึกษา โดยดานคุณภาพ
ผูเรียน ผลการประเมินตนเองของกลุมสาระการเรียนและเจาของโครงการ อยูระดับคุณภาพดีเลิศ บรรลุคา
เปาหมายของสถานศึกษา 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำป 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
 

 
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2564 
 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2565 
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รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
๒.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ    

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ 
         เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการประจำป เพื ่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จัดอบรมพัฒนาความรู
ความสามารถในโรงเรียน สนับสนุนใหอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก สงเสริมเรื่องชุมชน  
ทางวิชาชีพ PLC สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ เชน อบรมหลักสูตรลูกเสือ ATC ฯลฯ    
เพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนาครูสูการพัฒนาผูเรียน 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 คณะครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาตามโครงการและแผนปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน ทำใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนางาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาวิชาชีพตนเอง ครูสามารถเขารับ          
การประเมินจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตนเองประจำปการศึกษา ไดครบถวนทุกคน ทำใหผลการประเมิน
ตนเอง การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยูระดับคุณภาพดีเลิศ บรรลุคาเปาหมายของ
สถานศึกษา 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำป 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- รายงานการปฏิบัติหนาท่ี 
 

 
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2564 
 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2565 
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รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
๒.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ    

   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ 
         สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี 
         คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการประจำป โครงการบริหารจัดการองคกร กิจกรรมท่ี ๔ 
พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อตอการเรียนรู จัดสรรงบประมาณ ติดตามดูแลอยางใกลชิด    
ทั้งอาคารเรียน สาธารณูปโภค โภชนาการและงานอนามัยโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยใหกับผูเรียน และสราง
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีการติดตามการทำงานอยางใกลชิด ตรวจสอบความพรอม และความปลอดภัย  
เปนระยะ ปรับแกปญหาอยางเปนระบบและรวดเร็ว โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุมทั่วไป     
ซ่ึงไดรับความรวมมือยางดีจากบุคลากรของโรงเรียนทุกคน 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 คณะครูและบุคลากรไดรับการดูแล และอำนวยความสะดวกเรื่องอาคารสถานท่ี หองเรียน สื่อ
อุปกรณ ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีระบบสัญญาณอินเตอรซึ่งมีความสำคัญในการสงเสริมทักษะความสามารถ
ดานเทคโนโลยี งานโภชนาการที่มีประโยชนตอผูเรียน พัฒนางานตามโครงการ และแผนปฏิบัติงานที่มีความ
ชัดเจน ทำใหมีงบประมาณในการดำเนินงาน ทำใหผลการประเมินตนเอง การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ อยูระดับคุณภาพดีเลิศ บรรลุคาเปาหมายของสถานศึกษา 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจำป 
- รายงานสรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- ขอมูลสภาพแวดลอม 
 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2564 
 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2565 
 
 

 
ขอมูลสภาพแวดลอม 
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๒.6 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ    

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
         สนับสนุนการบริหารจดัการและการ 
         จัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

 
 กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษาจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการประจำป โครงการบริหารจัดการองคกร กิจกรรมที่ ๕  
ระบบเทคโนโลยีเพื ่อสนับสนุน การบริหารจัดการเรียนรู มีคำสั ่งคณะกรรมการดำเนินงานชัดเจน โดยให
ความสำคัญกับงานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ และงานสารบรรณในระดับโรงเรียน เพื่อเก็บขอมูลสนับสนุน
งานพัฒนาโรงเรียน ในขณะเดียวกันทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดทำสารสนเทศของกลุมสาระการเรียนรู  
ประกอบการวางแผนการพัฒนางานและพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ ซ่ึงไดรับความรวมมือยางดีจากบุคลากรของ
โรงเรียนทุกคน 
 
 ผลการดำเนินงาน 
 คณะครูและบุคลากรจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนเปนปจจุบัน มีขอมูลงานประชาสัมพันธที ่เปน
ประโยชนตอโรงเรียนและผูเรียน มีขอมูลที่เปนประโยชนบริการครูและผูเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอน ครูและผูเรียนมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี ใชในการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำ
สารสนเทศได มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและ
สามารถรายงานขอมูลสารสนเทศแกตนสังกัดไดชัดเจน รวดเร็ว ในทุกกลุมบริหารงานของโรงเรียน ทำใหผลการ
ประเมินตนเองในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู        
อยูระดับคุณภาพดีเลิศ บรรลุคาเปาหมายของสถานศึกษา 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

- สารสนเทศโรงเรียน 
- สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู 
- ทะเบียนสื่อ กลุมสาระการเรียนรู 
- แผนปฏิบัติการประจำป 
 

 
สารสนเทศโรงเรียน 

 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2564 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2565 
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แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิมของมาตรฐานท่ี ๒ 

 

 สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการองคกร เพื่อใหเกิดความชัดเจน  
และสามารถดำเนินงานไดเปนระบบ มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   
ไดตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในปของการเปลี่ยนแปลง และโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019       
ทำใหการบริหารงานของโรงเรียนเนนเรื ่องความปลอดภัย งานอนามัยของโรงเรียน การจัดสภาพแวดลอม           
ที่ปลอดภัยใหกับบุคลากรของโรงเรียนและผูเรียน สรางความเชื่อมั่นใหกับผูปกครองและสังคม และใชเทคโนโลยี
ในการบริหารงานมากขึ้น รวมทั้งมุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีตาง ๆ บุคลากรครู และผูเรียน
เขาถึงอุปกรณดานเทคโนโลยี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสืบคน และเรียนรูได นำไปสูการเรียน
ออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรครูสามารถพัฒนาสื ่อการจัดการเรียนรูที ่มีการใช
เทคโนโลยีชั้นสูงได เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและพัฒนาวิชาชีพตนเอง เพ่ือประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา  
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  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ                  
  
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
                   ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ 
         ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
         ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 82.72 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๒.๓๓  
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

   3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง 
         เรียนรู ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

รอยละ 84.๘๘  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๙๗ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

รอยละ 84.๔๗  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๗๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน 
         ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ 84.47  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๑๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 
         สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
         จัดการเรียนรู 

รอยละ 85.69  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๒๘ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 
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๓.๑  การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได   

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรยีนการ 
                   สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   

   3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ 
         ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
         ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ 82.72 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๒.๓๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการที ่เนนผู เร ียนเปนสำคัญสู แผนปฏิบัต ิการ โดยคณะครูมีส วนรวม             
ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการสรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการการจ ัดการเรียน
การสอนที ่เนนผู เร ียนเปน
สำคัญ  
   กิจกรรมที่ ๑ จัดกาเรียนรู
โดยผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 

   จัดทำโครงการโดยคณะครูมีสวน
รวมในการเสนอกิจกรรมประจำป 
ซ่ึงประกอบดวย 
     - กิจกรรม Open House 
     - คายลูกเสือ/เนตรนารี 
     - ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
       ภายนอก 
     - สัปดาหวิทยาศาสตร 
     - คายภาษาอังกฤษ 
     - กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 

เชิงประมาณ 
   มีกระบวนการเรียนรู ที ่หลากหลาย
สนองตอบความตองการของผ ู  เร ียน     
คิดเปนรอยละ ๘๕  
   ผู  เร ียนมีความสามารถดานการคิด
วิเคราะหสังเคราะหและมีความสามารถ
ตามจุดเนนคุณภาพการศึกษา คิดเปน
รอยละ ๘๕ 
 
เชิงคุณภาพ 
   มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สนองตอบความตองการของผู เรียนได
อยางมีคุณภาพ 

โครงการโรงเรยีนสุจริต    จ ัดทำก ิ จกรรมเพ ื ่ อส  ง เ สริ ม
ค ุณล ักษณะสำค ัญของโรงเร ียน
ส ุ จร ิ ต  ๕  ประการผ  านการจั ด
กิจกรรมบริษัทสรางการดี นักเรียน
ทุกคนตองเขารวมทำกิจกรรมโดย  
มีครูท่ีปรึกษาบริษัท 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนและครูทุกคนรวมกิจกรรม
บริษัทสรางการดี  
เชิงคุณภาพ 
   มีกระบวนการจัดกิจกรรมที ่ปลูกฝง
เร ื ่องความสุจร ิต และคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริต 
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รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 ผลการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได             
ปการศึกษา ๒๕๖4 
 ทำใหผลการประเมินตนเอง ดานการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการ
เรียนรูผานกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป ประยุกตใชในชีวิตได อยูระดับคุณภาพรอยละ 
82.33 ไดระดับดีข้ึนไป ต่ำกวาคาเปาหมายของสถานศึกษา คือ รอยละ 82.72  
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจำป 
- สรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- รายงานการนิเทศ 
 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2564 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2565 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 45 - 

รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
๓.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                   สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   

   3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง 
         เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

รอยละ 84.52 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๙๗ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

 
 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการที ่เนนผู เร ียนเปนสำคัญสู แผนปฏิบัต ิการ โดยคณะครูมีส วนรวม             
ในการออกแบบกิจกรมเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีการสรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการการจัดการเร ียน
การสอนที ่เนนผู เร ียนเปน
สำคัญ  
   ก ิจกรรมท ี ่  ๑  จ ัดการ
เรียนรูโดยผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

   จัดทำโครงการโดยคณะครูมีสวน
รวมในการเสนอกิจกรรมประจำป 
ซ่ึงประกอบดวย 
     - การบริการเทคโนโลยีและ 
       สารสนเทศ 
     - ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 
       ภายนอก 
     - สัปดาหวิทยาศาสตร 
     - กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ 

เชิงประมาณ 
   มีกระบวนการเรียนรู ที ่หลากหลาย
สนองตอบความตองการของผูเรียน คิด
เปนรอยละ ๘๕  
   ผู  เร ียนมีความสามารถดานการคิด
วิเคราะหสังเคราะหและมีความสามารถ
ตามจุดเนนคุณภาพการศึกษา คิดเปน
รอยละ ๘๕ 
 
เชิงคุณภาพ 
   มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สนองตอบความตองการของผู เรียนได
อยางมีคุณภาพ 

โครงการโรงเรยีนประชารัฐ    จัดทำโครงการโดยคณะครูมีสวน
รวมในการเสนอกิจกรรมประจำป 
ซ่ึงประกอบดวย 
     - กิจกรรมพัฒนาสื่อและ 
       เทคโนโลย ี
     - กิจกรรมพัฒนาบริษัทสราง 
       การด ี

เชิงประมาณ 
นักเรียนคณะครูผูบริหารมีความพึงพอใจ
ในการบริการงานเทคโนโลยี รอยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา มีสื่อเทคโนโลยีทุก
หองเรียน 
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รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
  ผลการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖4 
            ทำใหผลการประเมินตนเอง ดานการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
อยูระดับคุณภาพรอยละ 83.97 ไดระดับดีข้ึนไป ต่ำกวาคาเปาหมายของสถานศึกษา คือ รอยละ 84.52 
 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจำป 
- สรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- โปรแกรมงานวัดผล 
 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2564 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2565 

 
โปรแกรมงานวัดผล 
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รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสงิหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรยีนการ 
                   สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

รอยละ 84.88 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๗๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสูแผนปฏิบัติการ โดยคณะครูมีสวนรวมในการ
ออกแบบกิจกรมเพื ่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื ้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผู เรียน         
โดยจัดอยางตอเนื ่องและจริงจัง เนนปฏิบัติเปนปกติในทุกวันเพื ่อสรางคุณธรรมพื้นฐานและเปนการสราง
บรรยากาศการเรียนรูเชิงบวก เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และมีการสราง
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก โดยมีการสรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.      จัดทำโครงการโดยคณะครูมีสวนรวมใน

การเสนอกิจกรรมประจำป ซ่ึงประกอบดวย 
       - หน่ึงหองเรียนหน่ึงความดี 
         ท่ีอยากทำ 
       - ยุวชนคุณธรรม 
       - คืนคุณธรรมสูหองเรียน 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนและคณะครูเขารวมกิจกรรม รอยละ 
๑๐๐ 
 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเพ่ิมขึ้น 

โครงการTo be number 1      จัดทำโครงการโดยคณะครูมีสวนรวมใน
การเสนอกิจกรรมประจำป  ซ่ึงประกอบดวย 
       - To be number 1 
       - ลานกีฬาตานยาเสพติด 
       - ลานดนตรีวิถีสุข 
 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนคณะครูผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรม
ทุกคน รอยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 
   นักเร ียนและคร ูได ร ับความร ู   ความเข าใจ 
กิจกรรมของโครงการ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดี 

 

  ผลการมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ปการศึกษา ๒๕๖4 
  ผลการมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทำใหผลการประเมินตนเอง ดานการมีการบริหารจัดการ    
ชั ้นเรียนเชิงบวก อยูระดับคุณภาพรอยละ 83.73 ไดระดับดีขึ ้นไป ต่ำกวาคาเปาหมายของสถานศึกษา คือ       
รอยละ  84.88 
 

 รองรอย / เอกสารอางอิง  
 

- แผนปฏิบัติการประจำป 
- สรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2564 

 
แผนปฏิบตัิการ

ปงบประมาณ 2565 

 
ประมวลภาพการบริหาร

ชั้นเรียนเชิงบวก 
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รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสงิหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                   สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน 
         ระบบ และนำผลมาพฒันาผูเรียน 

รอยละ 84.47 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๑๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสูแผนปฏิบัติการ โดยออกแบบกิจกรมเพื่อบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และมีการสนับสนุนการทดสอบระดับชาติ การ
ทดสอบทางวิชาการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม โดยมีการสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
   กิจกรรมที่ ๒ การตรวจสอบและ
การประเมินผลอยางเปนระบบเพ่ือ
นำผลมาพัฒนาผูเรียน 

     จัดทำโครงการโดยคณะครูมีสวนรวมใน
การเสนอกิจกรรมประจำป ซ่ึงประกอบดวย 
       - การจัดผลทดสอบทางวิชาการ 
       - การทดสอบระดับชาติ 

เชิงประมาณ 
   มีกระบวนการเรียนรู ที ่หลากหลายสนองตอบ
ความตองการของผูเรียน คิดเปนรอยละ ๘๕  
   ผู เร ียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห
สังเคราะหและมีความสามารถตามจุดเนนคุณภาพ
การศึกษา คิดเปนรอยละ ๘๕ 
เชิงคุณภาพ 
   มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนสนองตอบ
ความตองการของผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ 

โครงการสงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ  
   กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
O-NET 

     จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาร
ใหกลุมสาระการเรียนรูท่ีจัดสอบการทดสอบ
ระดับชาติ เพื่อ จัดเตรียมสื่อประกอบการ
สอน และคาตอบแทนวิทยากรภายนอกมา
ชวยสอน และสอนเสริมนอกเวลาราชการ 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามคาเปาหมายของ
โรงเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู เกินรอยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ 
   ๘ กลุมสาระการเรียนรู  มีสื่อการสอนทุกกลุม
เพื่อสงเสริมทักษะทักษะความสามารถในการอาน 
การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

 

  ผลการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๖4 
            ทำใหผลการประเมินตนเอง ดานการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
อยูระดับคุณภาพรอยละ รอยละ 83.13 ไดระดับดีข้ึนไป ต่ำกวาคาเปาหมายของสถานศึกษา คือ รอยละ 84.47 

 
 รองรอย / เอกสารอางอิง  
- แผนปฏิบัติการประจำป 
- สรุปโครงการ/ กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- วิจัยในชั้นเรียน 
- สารสนเทศผูเรียนรายบุคคล 

 
สารสนเทศผูเรียน

รายบุคคล 
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๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 
ผลการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ 
                   สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

   

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 
         สะทอนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
         การจัดการเรียนรู 

รอยละ 85.69 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๒๘ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

 

 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสูแผนปฏิบัติการ โดยจัดกระบวนบริหารจัดการองคกร
และงานวิชาการอยางเปนระบบ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู โดยการนิเทศภายใน มีคำสั่งคณะกรรมการนิเทศประจำกลุมสาระการเรียนรู ครูวัดผลประจำกลุมสาระการเรยีนรู 
ซึ่งเปนการทำงานแบบมีสวนรวม และมีการประชุมหัวหนากลุมสาระการเรียน ในเรื่องงานวิชาการและการจัดการเรียน
การสอนทุกเดือนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และนำผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนสะทอนกิจกรรม (AAR) เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาตอ และรองรับการนิเทศจากตนสังกัด ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
 

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
โครงการกระบวนการบริหาร
และจัดการองคกร 
   ก ิจกรรมท ี ่  ๑  พ ัฒนางาน
วิชาการ 

   จัดทำโครงการเพื่อพัฒนางานวิชาการ 
ประกอบดวย 
     - งานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและ 
       เทียบโอนผลการเรียนรู 
     - งานทะเบียนนักเรียน 
     - งานพัฒนาหลักสูตร 
     - งานพัฒนาแหลงเรียนรูและ 
       หองสมุด 
     - งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
     - งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
       การศึกษา 
     - งานนิเทศการศึกษา 

เชิงประมาณ 
   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามคาเปาหมาย
ของโรงเร ียน ๘ กลุ มสาระการเรียนรู  เกิน    
รอยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ 
   ๘ กลุมสาระการเรยีนรู มีสื่อการสอนทุกกลุม
เพื่อสงเสริมทักษะทักษะความสามารถในการ
อาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

 

  การแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๖4 
  ทำใหผลการประเมินตนเอง ดานการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู อยูระดับคุณภาพรอยละ รอยละ 83.28 ไดระดับดีขึ้นไป สูงกวาคาเปาหมายของสถานศึกษา คือ     
รอยละ 85.69 
 

  รองรอย / เอกสารอางอิง  
- แผนการจัดการเรียนรู 
- รายงานการนิเทศภายใน 
- รายงานการนิเทศจากตนสังกัด 
- รายงาน PLC รายบุคคล  

รายงานการนิเทศภายใน 
 

รายงาน PLC รายบุคคล 
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แผนงานหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิมของมาตรฐานท่ี ๓ 

  

 สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน    
เปนสำคัญ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และสอดคลองกับการพัฒนาในมาตรฐานที่ ๑ และมาตรฐานท่ี 
๒ คือ ใหความสำคัญกับบุคลากรครูในการมีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรม วางโครงสรางการดำเนินงานและ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูท่ีคงทน สามารถ
นำไปปรับประยุกตใชในชีวิวิตประจำวันได 
  สำหรับสถานการณปจจุบัน ที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมในมาตรฐานที่ ๓ เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู แมจะอยูในสถานการณที่ไมสามารถมาเรียนรูในโรงเรียนได คือ การสรางโอกาสทางการเรียนรู และการ
รูเทาทันเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง นำไปสูการดำรงตน และ
การประกอบอาชีพในอนาคตได โดยครูเปนเพียงที ่ปรึกษาและคอยสนับสนุนดานความรู ที ่เปนประโยชน             
ท่ีไมสามารถหาไดจากโลกออนไลน เพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูใน ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

เทากับ 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดเีลิศ ต่ำกวา 
         ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน  
             การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

รอยละ 75.83  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๗๕.๘๐ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

         ๒) ความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมี 
                 วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
             คิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 81.55  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๖.๙๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 71.16  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๖๒.๘๖   
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

         ๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
             สารสนเทศและการสื่อสาร 

รอยละ 85.68  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๑.๔๗ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
             สถานศึกษา 

รอยละ 79.55  
ระดับคุณภาพดี 

รอยละ ๘๙.๔๙ 
ระดับคุณภาพดี 

สูงกวา 

- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร มีผลการเรียนรอยละ ๖๒.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๗๕.๔๘ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีผลการเรียนรอยละ 82.45 มีผลการเรียนรอยละ ๘๕.๘๐ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีผลการเรียนรอยละ ๗๐.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๗๗.๕๐ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีผลการเรียนรอยละ ๘๐.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๘๘.๑๓ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ มีผลการเรียนรอยละ ๗๕.๐๐ มีผลการเรียนรอยละ ๙๑.๘๒ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีผลการเรียนรอยละ 87.55 มีผลการเรียนรอยละ ๙๐.๙๔ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มีผลการเรียนรอยละ 80.00 มีผลการเรียนรอยละ ๙๑.๐๑ สูงกวา 
- กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ มีผลการเรียนรอยละ ๘๒.๖๙ มีผลการเรียนรอยละ ๗๗.๖๓ ต่ำกวา 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีผลการเรียนรอยละ 96.24 มีผลการเรียนรอยละ ๙๕.๔๒ ต่ำกวา 

         ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี 
             ตองานอาชีพ 

รอยละ ๘๑.๓๔ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๗.๒๘ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 
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 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 



 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖4 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคณุภาพ ยอดเยี่ยม สูงกวา 
         ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี 
             สถานศึกษากำหนด 

รอยละ 88.86  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๗.๒๑ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 90.31  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๗.๑๗ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ 
             แตกตางและหลากหลาย 

รอยละ 88.97  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๒.๔๗    
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

         ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ 88.07  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๙๐.๖๗   
ไดระดับดีข้ึนไป 

สูงกวา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 
   ๒.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ี 
         สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
         สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ 
         ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
         และทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ 
         ทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 
         ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
         สนับสนุนการบริหารจดัการและการ 
         จัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 
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รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
   โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ผลการประเมิน 
 

เปรียบเทียบ 
ผลการประเมิน 

เม่ือเทียบ 
คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ 
                  สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 

   3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ 
         ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช 
         ในชีวิตได 

รอยละ ๘๒.๗๒ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๒.๓๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

   3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง 
         เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

รอยละ ๘๔.๕๒ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๙๗ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

รอยละ ๘๔.๘๘  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๗๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน 
         ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ ๘๔.๔๗ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๑๓ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 
         สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 
         จัดการเรียนรู 

รอยละ ๘๕.๖๙  
ไดระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๓.๒๘ 
ไดระดับดีข้ึนไป 

ต่ำกวา 

ภาพรวมของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ เทากับ 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผูเรียน 
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in put

• โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

• โครงการเด็กดีศรีสิงหะ
• โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
• โครงการโรงเรยีนสุจริต

process

• จัดกิจกรรมตามโครงการ ประกอบดวย สงเสริมความสามารถของลูกสิงหะ ผานการจัดการ
เรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

• ติดตาม ประเมินการดําเนินงานตามปฏิทินโรงเรียน
• สรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ

out put
• ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  อยูในระดับ ดีเลิศ 
• รอยละ 89.18

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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in put

• โครงการกระบวนการบริหารและจัดการองคกร
• โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล

• โครงการโรงเรยีนประจําตําบล
• โครงการสนับสนุนชวยเหลือเหตุฉุกเฉิน ๑๐ เปอรเซน
• โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียน (Zero waste)

process

• จัดกิจกรรมตามโครงการ โดยคณะกรรมการบริหาร ๔ กลุมงาน และความรวมมือของคณะ
ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน

• ติดตาม ประเมินการดําเนินงานตามปฏิทินโรงเรียน
• สรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ

out put
• ผลการประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ  อยูในระดับ ดีเลิศ 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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in put

• โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

• โครงการการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
• โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.
• โครงการโรงเรยีนสุจริต
• โครงการโรงเรยีนประชารัฐ
• โครงการ To be number 1

process

• จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการในการจัดการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน เชน กิจกรรม
บริษัทสรางการดี  กิจกรรมหนึ่งหองเรียนหนึ่งความดี กิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพ
ติด

• ติดตาม ประเมินการดําเนินงานตามปฏิทินโรงเรียน
• สรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดโครงการ

out put
• ผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ  

อยูในระดับ ดีเลิศ 
• รอยละ ๘๔.54

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

  สวนที่ 3 : ความโดดเดนของสถานศกึษา 

 
        

   โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิชาการควบคู
คุณธรรม ตามเอกลักษณของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” คือ โรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีการพัฒนา
กิจกรรมอยางตอเนื่อง และบูรณาการกับโรงเรียนสุจริตเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี ควบคูกับคนเกง ผานการ
พัฒนาดานวิชาการ ผานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และสงเสริม
ความสามารถของผูเรียนอยางรอบดาน ในเวทีการแขงขันความสามารถของผูเรียนระดับตางๆ 
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In
 p

ut > โครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ

> โครงการ

จัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ

> โครงการ

โรงเรียนสุจริต

> โครงการ

เด็กดีศรีสิงหะ

Pr
oc

es
s > คณะครูรวม

วางแผนการ

ดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ 

และออกแบบ 

การสอนแบบ

บูรณาการ

> คายคุณธรรม

นักเรียนและครู

> กิจกรรมบริษัท

สรางการดี

> หนึ่งหองเรียน

หนึ่งความดี

O
ut

 p
ut > นักเรียนมีความ

ประพฤติดี มี

คุณธรรมและมี

คุณลักษณะอัน

พึงประสงคของ

สถานศึกษา

> นักเรียนมี 

พฤติกรรมยิ้มงาย 

ไหวสวย กราบ 

งาม ตาม

เอกลักษณของ

โรงเรียนวิถีพุทธ

O
ut

 c
om

e

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

> เหรียญเงิน  
   การประกวด 
   มารยาทไทย  
   ระดับชาติ คร้ังที่ 5 
> รองชนะเลิศ  
   อันดับ ๑  
   การประกวดสวด   
   มนตหมูทำนอง 
   สรภัญญะ 
   ประเภททีม 
   ระดับจังหวัด 
> ชนะเลิศอันดับ ๑  
   การประกวด   
   บรรยายธรรม  
   ระดับจังหวัด 
 



 
 
   โรงเรียนสงเสริมความสามารถในการใชภาษา และการสื่อสาร การพัฒนาการของคุณภาพผูเรียน 
เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และสงเสริมความสามารถดานนวัตกรรม เทคโนโลยี เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ สามารถนำความรูปรับประยุกตใชไดในชีวิตจริง จนไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จัดทำหองศูนยการเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 
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In
 p

ut > โครงการพัฒนา

วิชาการงาน

พัฒนาสื่อและ

นวัตกรรมฯ

> โครงการจัดการ

เรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปน

สําคัญ กิจกรรม

คายวิชาการและ

ภาษาท่ี 3 (จีน)

Pr
oc

es
s > คณะครูรวม

วางแผนการ

ดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ 

และออกแบบ  

การสอนแบบ

บูรณาการ

> คายภาษา

ตางประเทศ

> หองศูนย

นวัตกรรมฯ

O
ut

 p
ut > นักเรียนมีความ

ประพฤติดี มี

คุณธรรมและมี

คุณลักษณะอัน

พึงประสงคของ

สถานศึกษา

> นักเรียนมีทักษะ

และความ

สามารถดาน

ภาษาและ

เทคโนโลยี
O

ut
 c

om
e 

   
 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

> ไดรับคัดเลือก 
   และสนับสนุน 
   งบประมาณ 
   จากกระทรวง 
   ดิจิทัลเพ่ือ 
   เศรษฐกิจและ 
   สังคม จัดตั้ง 
   ศูนยการเรียนรู  
   นวัตกรรมแหง 
   ศตวรรษ ท่ี ๒๑  
   โรงเรยีนสิงห  
   พาหุ “ประสาน 
   มิตรอุปถัมภ”    



 

 

    
 

  สวนที่ 4 : ภาคผนวก 
 

• ประกาศใชมาตรฐานของสถานศึกษา 

• ประกาศคาเปาหมายของสถานศึกษา 

• แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและจัดทำมาตรฐานการศึกษา ดำเนินงานประกันคุณภาพ 
   และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

• คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

• บันทึกการใหความเห็นชอบการใชมาตรฐานและกำหนดคาเปาหมายของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

• บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจำปของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
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ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
..................................................................... 

 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
กอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”จึงมีการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ท้ัง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพ่ือนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปการศึกษา 2564 และรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564              

  ประกาศ ณ วันท่ี 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 

     วาท่ีรอยตรี     
           (ชาญชัย   กาศักดิ์) 
    ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบทายประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจานวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 
รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังนี้  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
       ความคิดเห็น และแกปญหา  
   ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
   ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
   ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
   ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
   ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  
คำอธิบาย  
มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพผูเรียน  
  ผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถใน การ
อาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทตางๆ การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และ
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ท่ีเปนคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย
การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางรางกายและ จิตสังคม  
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  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
        ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
            ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนดในแตละระดับชั้น 
       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแกปญหา 
   ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ 
โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล  
 
       ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
   ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเองและการทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองค
ความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ ่งใหมๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิต  
       ๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
   ผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   ผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดาน
ความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมทั้งมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการ
ทดสอบอ่ืนๆ  
       ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
   ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน 
การทำงานหรืองานอาชีพ  
 
  ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
       ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
   ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสานึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
       ๒) มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย  
   ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย  
       ๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
   ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
       ๔) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  
   ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแต
ละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
         กลุมเปาหมาย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจดัการเรยีนรู 
คำอธิบาย 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เปนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเปาหมายวิสัยทัศนและ พันธกิจ
อยางชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุมเปาหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู รวมทั้งจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
  ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
สถานศึกษากำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัดรวมท้ัง
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม   
การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชำการที ่เนนคุณภาพผู เร ียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ            
ทุกกลุมเปาหมาย 
  สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร          
ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมท่ีเรียนรวมดวย 
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั ้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอม        
ทางสังคม ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู  
  สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได 
  ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
คำอธิบาย 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสให
ผู เร ียนมีสวนรวมในการเรียนรู ผ านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก            
สรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนาผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 
  ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต 
  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรยีนรู
โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู เฉพาะสาหรับผู ที ่มีความจาเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
  ๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
  มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู 
โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  
  ๓.๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  
  มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนำไปใช
พัฒนาการเรียนรู  
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  
  ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนำไปใช
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

ที ่   วันที่   7   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2564  

เร่ือง   การพิจารณาใหความเห็นชอบการใชมาตรฐานของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
          

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” อำเภอ
เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง    ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 
7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไดพิจารณา เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2564 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” เห็นชอบใหดำเนินการ
ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา 2564 เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตอไป 
 
 
 

          (นายวิทยา   สีหบุตร) 
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
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ประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื ่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และประชาชนในชุมชนใหเหมาะสม
และสอดคลองกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น 
 เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” มี
คุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” จึงไดกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนเปาหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564            

  ประกาศ ณ วันท่ี  7  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

     วาท่ีรอยตรี     
           (ชาญชัย   กาศักดิ์) 
    ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
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การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แนบทายประกาศโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  

เรื่อง กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

ฉบับลงวันท่ี  7  มิถุนายน  2564  
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ความสำเร็จประเด็นการพิจารณา 

ภาพรวมสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ รอยละ 75.83 ไดระดบัดีข้ึนไป 
  ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราแลกเปลี่ยน    
      ความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ 81.55 ไดระดบัดีข้ึนไป 

  ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ 71.16 ไดระดบัดีข้ึนไป 

  ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รอยละ 85.68 ไดระดบัดีข้ึนไป 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ภาพรวมสถานศึกษา) รอยละ 79.55  
     - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  มีผลการเรียนรอยละ 62.00 
     - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มีผลการเรียนรอยละ 82.45 
     - กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  มีผลการเรียนรอยละ 70.00 
     - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  มีผลการเรียนรอยละ 80.00 
     - กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  มีผลการเรียนรอยละ 75.00 
     - กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  มีผลการเรียนรอยละ 87.55 
     - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ  มีผลการเรียนรอยละ 80.00 
     - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ  มีผลการเรียนรอยละ 82.69 
     - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีผลการเรียนรอยละ 96.24 
   ๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ 81.34 ไดระดบัดีข้ึนไป 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ 88.86 ไดระดบัดีข้ึนไป 
   ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 90.31 ไดระดบัดีข้ึนไป 

   ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ 88.97 ไดระดบัดีข้ึนไป 

   ๔) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม รอยละ 88.07 ไดระดบัดีข้ึนไป 
 
 

 
 
 
 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ความสำเร็จประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
      อยางมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ระดับดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช 
      ในชีวิตได 

รอยละ 82.72 ไดระดบัดีข้ึนไป 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  รอยละ 84.52 ไดระดบัดีข้ึนไป 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ 84.88 ไดระดบัดีข้ึนไป 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน รอยละ 84.47 ไดระดบัดีข้ึนไป 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู 

รอยละ 85.69 ไดระดบัดีข้ึนไป 

 
 
 

การกำหนดคาเปาหมาย 
 
 ๑. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตางๆท่ีผานมา เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกำหนดคาเปาหมาย 
 ๒. การกำหนดคาเปาหมาย แตละมาตรฐาน ควรกำหนดเปน ระดับคุณภาพ 5 ระดับคุณภาพ  
      เพ่ือใหสอดคลองกับการประเมิน ดังนี้ 

   ระดับ  ๕  ยอดเยี่ยม 
     ระดับ  4  ดีเลิศ 
   ระดับ  3  ดี  
   ระดับ  2  ปานกลาง 
   ระดับ  1   กำลังพัฒนา 

 
 
 
 
 

 
 
  

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

ที ่   วันที่    7   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2564 

เร่ือง   การพิจารณาใหความเห็นชอบการกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
         ประจำปการศึกษา 2564 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
          

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  อำเภอ
เมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง     ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 
7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไดพิจารณา เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2564 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นัน้ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” เห็นชอบใหดำเนินการ
ประกาศกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ประจำป
การศึกษา 2564 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตอไป 
 
 
 

            (นายวิทยา   สีหบุตร) 
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 

คำส่ังโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
ท่ี 12 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 
............................................................................... 

  ตามประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑.  วาท่ีรอยตรีชาญชัย   กาศักดิ์  ประธานกรรมการ 
  2.  นางกาญจนา  เลิศดี  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายบำเหน็จ   บุษบงค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  4.  นางสาวสุมนพัสร ปองกัน   กรรมการ 
 5.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน กรรมการ 
  6.  นายอัศวิน  บุญแยมวงศ กรรมการ 
  7.  นางสาวศุภรัตน เพ็ชรทอง กรรมการ 
 8.  นางสาววราภรณ  ทรงเจริญ         กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  กำหนดนโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:  
  SAR) และการจัดทำขอมูลเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของกับโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 (ชวงเวลา ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖4) และแผนปฏิบัติการประจำป 
  งบประมาณ ๒๕๖5 (ชวงเวลา ๑ ต.ค. ๖4 – ๓๑ มี.ค. ๖5) 
 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

๒.๑ วาท่ีรอยตรีชาญชัย  กาศักดิ์ ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางกาญจนา   เลิศดี  รองผูอำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวปรียานุช พัฒนะ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 
๒.๔ นายวิกร ยิ้มยอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

      ๒.๕  นางสาวหทัยชนก แคอนันต หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กรรมการ 
      ๒.๖ นางพัชราภรณ โพธิ์ดี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
      ๒.๗ นางสาวดวงพร พ่ึงศรี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กรรมการ 
      ๒.๘   นายสุเมธ มานะกรโกวิท หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กรรมการ 
      ๒.๙ นายสุริยา คชอินทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ กรรมการ 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
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๒ 

 
 
  ๒.10   นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

๒.๑1  นางสาวสุมนพัสร ปองกัน คณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ กรรมการ   
  2.12  นางสาววราภรณ ทรงเจริญ หัวหนางานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี ๑.  กำหนดนโยบายและวางแผนปฏบิัติงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.  เก็บรวบรวม และสรุปขอมูลตามมาตรฐานการศึกษา สงคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมิน  

           คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓.  พิจารณา และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามเอกสาร หลักฐาน  
       เพ่ือประกอบการจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษา 
 
๓.  คณะกรรมการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรู 
 ๓.๑  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   ๑.  นางสาวปรียานุช   พัฒนะ  ประธานกรรมการ  
   ๒.  นายเทวินทร  ม่ันใจ  กรรมการและเลขานุการ  

๓.๒  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๑.  นายวิกร  ยิ้มยอง  ประธานกรรมการ  

   ๒.  นายอัศวิน  บุญแยมวงษ รองประธานกรรมการ  
  ๓.  นายอาทิตย  ออนสมกิจ กรรมการ 
  ๔.  นางสาวจุฑามาศ วิชิต  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๓  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 ๑.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต  ประธานกรรมการ  
 2.  นางสาวศุภรัตน  เพ็ชรทอง กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๑.  นางพัชราภรณ โพธิ์ดี  ประธานกรรมการ  
   2.  นางสาวสุมนพัสร ปองกัน  กรรมการและเลขานุการ   
      ๓.๕  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  ๑.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวศศิรินทร พลอยนัด กรรมการ 
 3.  นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
   ๑.  นางสาววราภรณ ทรงเจริญ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายณัฐชา  กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
   ๑.  นายสุเมธ  มานะกรโกวิท ประธานกรรมการ 
   ๒.  นางสาววราภรณ ทรงเจริญ รองประธานกรรมการ 
   ๓.  นายณัฐชา  กลาหาญ กรรมการและเลขานุการ 
 

 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

๓ 

 
 
 ๓.๘  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๑.  นายสุริยา  คชอินทร ประธานกรรมการ 
    2.  นายสัญญา   จันทรโนทัย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ๑.  นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ  ประธานกรรมการ 

 

หนาท่ี  รวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา เพ่ือการประเมินผลคุณภาพภายใน 
   ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 เก็บรวบรวม ขอมูล ตรวจสอบขอมูล และเตรียมเอกสาร 
   หลักฐานอางอิง 
 
๔.  คณะกรรมการ รวบรวม ประมวลผล และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  
     (Self Assessment Report: SAR)   
  ๑.  นางสาววราภรณ      ทรงเจริญ     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวปรียานุช พัฒนะ  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี  กรรมการ 
  ๕.  นายเทวินทร  ม่ันใจ  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวสวรส แจมกระจาง กรรมการ 
  7.  นางสาวสุมนพัสร      ปองกัน   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  ประสานงาน รวบรวมขอมูลผลการประเมินตนเอง รวมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  

    เพ่ือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เปนไปตามวัตถุประสงค และ 
เกิดผลดีตอสถานศึกษาตอไป 

   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     สั่ง    ณ    วันท่ี     21     กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖5      

        วาท่ีรอยตรี     
     (ชาญชัย   กาศักดิ์) 
             ผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
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คำส่ังโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
ท่ี  45 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและจัดทำมาตรฐานการศึกษา ดำเนินงานประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 
............................................................................... 

  ตามประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเปนหลักในการเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑.  วารอยตรีชาญชัย กาศักดิ์  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายบำเหน็จ   บุษบงค  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  ๓.  นางสาวสุมนพัสร ปองกัน   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน กรรมการ 
  ๕.  นางสาวศุภรัตน เพ็ชรทอง กรรมการ 
  6.  นายอัศวิน  บุญแยมวงษ กรรมการ 
 ๖.  นางสาววราภรณ  ทรงเจริญ         กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  กำหนดนโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:  
  SAR) และการจัดทำขอมูลเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของกับโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4 (ชวงเวลา ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖4) และแผนปฏิบัติการประจำป 
  งบประมาณ ๒๕๖5 (ชวงเวลา ๑ ต.ค. ๖4 – ๓๑ มี.ค. ๖5) 
 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

๒.๑ วารอยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  
๒.๒ นางสาววราภรณ ทรงเจริญ หัวหนางานประกันคุณภาพฯ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวปรียานุช พัฒนะ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 
๒.๔ นายวิกร ยิ้มยอง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ กรรมการ 

      ๒.๕  นางสาวหทัยชนก แคอนันต หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กรรมการ 
      ๒.๖ นางสาวสุมนพัสร ปองกัน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
      ๒.๗ นางสาวดวงพร พ่ึงศรี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กรรมการ 
      ๒.๘ นายกอศักดิ์ สอนสะอาด หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ กรรมการ  

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
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      ๒.๙ นายสุเมธ มานะกรโกวิท หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กรรมการ 

๒.10  นายสุริยา คชอินทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ กรรมการ 
๒.๑1 นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 
๒.๑2 นางสาวสุมนพัสร ปองกัน คณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ี ๑. กำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. เก็บรวบรวม และสรุปขอมูลตามมาตรฐานการศึกษา สงคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมิน  

          คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๓. พิจารณา และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ตามเอกสาร หลักฐาน  
      เพ่ือประกอบการจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษา 
 
๓.  คณะกรรมการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในกลุมสาระการเรียนรู 
 ๓.๑  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   ๑. นางสาวปรียานุช   พัฒนะ  ประธานกรรมการ  
   ๒. นายเทวินทร  ม่ันใจ  กรรมการและเลขานุการ  

๓.๒  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๑.  นายวิกร  ยิ้มยอง  ประธานกรรมการ  

   ๒.  นายอัศวิน  บุญแยมวงษ รองประธานกรรมการ  
  ๓.  นายอาทิตย  ออนสมกิจ กรรมการ 
  ๔.  นางสาวจุฑามาศ วิชิต  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๓  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 ๑.  นางสาวหทัยชนก แคอนันต  ประธานกรรมการ  
 2.  นางสาวศุภรัตน  เพ็ชรทอง กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๔  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๑.  นางสาวสุมนพัสร ปองกัน  ประธานกรรมการ 
   2.  นางพัชราภรณ โพธิ์ดี  กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๕  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ๑.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวศศิรินทร พลอยนัด กรรมการ 
 3.  นางสาวพิจาริน วาสุเทพรังสรรค กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
   ๑. นายกอศักดิ์  สอนสะอาด ประธานกรรมการ 
   ๒. นายเพียรศักดิ์  ศรีละกูล  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
   ๑. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายณัฐชา  กลาหาญ กรรมการ 
   ๔. นางสาววราภรณ ทรงเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๘  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๑. นายสุริยา  คชอินทร ประธานกรรมการ 
    2. นายสัญญา   จันทรโนทัย  กรรมการและเลขานุการ 
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๓ 

 
 ๓.๙  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ๑. นางสาวสุกัญญา เอมพันธุ  ประธานกรรมการ 

 

หนาท่ี  ๑.   วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        มัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง เพ่ือกำหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในการพัฒนา 
        สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๒.  กำหนดคาเปาหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา 

๓.  จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
๔.  รวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา เพ่ือการประเมินผลคุณภาพภายใน 

        ของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 เก็บรวบรวม ขอมูล ตรวจสอบขอมูล และเตรียมเอกสาร 
        หลักฐานอางอิง 
 
๔.  คณะกรรมการ รวบรวม ประมวลผล และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  
     (Self Assessment Report: SAR)   
 ๑.  นางสาววราภรณ      ทรงเจริญ     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุกัญญา      เอมพันธุ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวปรียานุช พัฒนะ  กรรมการ 
  4.  นางพัชราภรณ โพธิ์ดี  กรรมการ 
  5.  นางสาวดวงพร พ่ึงศรี  กรรมการ 
  6.  นายเทวินทร  ม่ันใจ  กรรมการ 
  7.  นางสาวสวรส แจมกระจาง กรรมการ 
  8.  นางสาวสุมนพัสร      ปองกัน   กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  ประสานงาน รวบรวมขอมูลผลการประเมินตนเอง รวมประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
  การศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  

    เพ่ือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เปนไปตามวัตถุประสงค และ 
เกิดผลดีตอสถานศึกษาตอไป 

   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     สั่ง    ณ    วันท่ี     19     พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖4      

        วาท่ีรอยตรี     
      (ชาญชัย   กาศักดิ์) 
             ผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

 
 

 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 
 
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
ท่ี  11 / ๒๕๖5 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 
…………………………………………........................................... 

    
 ในปการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบประกันภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษา จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

  โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแลวเสร็จ เพ่ือนำไปประกอบในการจัดทำรายงาน
ประจำป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนำไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอไป ดังตอไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ  
  ๑.  วาท่ีรอยตรีชาญชัย กาศักดิ์  ผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
  2.  นางกาญจนา  เลิศดี    รองผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 
  3.  นายบำเหน็จ   บุศบงค   ขาราชการบำนาญ (ผูทรงคุณวุฒิ) 
 4.  นายวิทยา  สีหบุตร   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 
๒.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
  มาตรฐานท่ี ๑  นางกาญจนา เลิศดี, นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน 
  มาตรฐานท่ี ๒    นางกาญจนา เลิศดี, นางสาวสุมนพัสร  ปองกัน 
  มาตรฐานท่ี ๓ นางกาญจนา เลิศดี, นางสาวศุภรัตน เพ็ชรทอง 
 

หนาท่ี  ๑.  วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  ๒.  กำกับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
  ๓.  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
       ภายในโรงเรียน และทำหนาท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 

 
 
 
 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



    

 
๒ 

 
 ๔.  ใหโรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของการบริหาร 
      การศึกษาโดยการดำเนินงานระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
      ประกอบดวย 

    องคประกอบท่ี ๑ การกำหนดเปาหมายมาตรฐานคุณภาพ 
   องคประกอบท่ี ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสูมาตรฐาน 
   องคประกอบท่ี ๓ การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน 
   องคประกอบท่ี ๔ การนำการเปลี่ยนแปลงสูสถานศึกษาและการสรางคุณคาแกวงวิชาการ 

  องคประกอบท่ี ๕ การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพท่ีสะทอนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๕.  กำกับ ติดตาม และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
 
 ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครัด เพ่ือประโยชนตอทางราชการ 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  21  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  

     วาท่ีรอยตรี              
              (ชาญชัย   กาศักดิ์) 
             ผูอำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจำปของสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

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

ตามท่ีโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ไดจัดทำรายงานประจำปการศึกษา ๒๕๖4 และนำเสนอ
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดศึกษารายละเอียดของรายงานประจำปแลว ปรากฏวา มีความเหมาะสมสอดคลองกับผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา  

ขาพเจาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงใหความเห็นชอบรายงานประจำปการศึกษา ๒๕๖4 
ของโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” และขอใหทางโรงเรียนไดนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐานตามท่ีกำหนดไว และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
 

  ลงชื่อ         
          (นายวิทยา   สีหบุตร) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                 โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 

 
 

 
คาเปาหมายเพ่ือจัดทำมาตรฐาน โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองของ ๘ กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 
 
 

 
รายงานประจำปของสถานศึกษา SAR 

โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ” ปการศึกษา 2564 
 
 
 

        

  รายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖4 

    โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ”  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  



 
 

 


