
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑ ~ 

ตอนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ โรงเรียนวัดสิงห์  ที่ตั้ง  เลขท่ี  61  หมู่ที่  1 ต ำบล  มะขำมเฒ่ำ อ ำเภอวัดสิงห์ จังหวัด  ชัยนำท  
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
โทร  056-461603   โทรสาร 056-461372  
e-mail :  email@watsingschool.ac.th  
website : http://www.watsingschool.ac.th 
เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6   
เนื้อที ่ 46  ไร่  1  งำน  4  ตำรำงวำ   
เขตพื้นที่บริการ  มีเขตพ้ืนที่บริกำร  ดังนี้   

1) หมู่บ้ำนมะขำมเฒ่ำ  ได้แก่  โรงเรียนอนุบำลวัดสิงห์   โรงเรียนวัดดอนตูมกมลำวำส 
โรงเรียนวัดคลองบุญ โรงเรียนวัดหนองน้อย  โรงเรียนวัดหนองบัว 

2) หมู่บ้ำนหนองขุ่น ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนทุ่งกว้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองขุ่นมิตรภำพที่ 
136   

3) หมู่บ้ำนบ่อแร่  ได้แก่  โรงเรียนวัดบ่อแร่ โรงเรียนวัดหนองจิก 
4) หมู่บ้ำนหนองน้อย  ได้แก่  โรงเรียนวัดโคกสุก  โรงเรียนวัดดอนตำล 
5) หมู่บ้ำนวังหมัน  ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำมวังน้ ำ โรงเรียนส ำรำญรำษฎร์บ ำรุ

โรงเรียนวัดวังหมัน   
6) โรงเรียนในเขตเทศบำลต ำบลวัดสิงห์  จ ำนวน  2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนเทศบำลวัด

สิงห์สถิตย์ และโรงเรียนถำวรวิทยำ 
7) โรงเรียนบ้ำนสระดู่  อ ำเภอหันคำ  จังหวัดชัยนำท 
8) โรงเรียนวัดธรรมำมูล  อ ำเภอเมือง  จังหวัดชัยนำท 
9) โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดชัยนำท 
10)  โรงเรียนวัดพิกุลงำม  อ ำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนำท 

      11)  โรงเรียนวัดคลองเคียน  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธำนี 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนวัดสิงห์มีก ำเนิดขึ้นโดยพระสมุห์เลื่อน อดีตเจ้ำอำวำสวัดสิงห์สถิตย์  พร้อมด้วย
คณะกรรมกำรของวัด พ่อค้ำ คหบดีในอ ำเภอวัดสิงห์ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้ำง เริ่มวำงศิลำฤกษ์  เมื่อวันที่ 
12 กันยำยน 2496  ณ  บริเวณวัดสิงห์สถิตย์  ต ำบลวัดสิงห์ อ ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท  
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2498  สิ้นเงินค่ำก่อสร้ำง 351,945.68  บำท จัดกำรศึกษำ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
           เปิดเรียนปีกำรศึกษำแรก มีนักเรียน จ ำนวน 88  คน ชำย 66 คน หญิง 22 คน นำยสนุ่น 
กองแพ  ครูใหญ่ โรงเรียนเทศบำลวัดสิงห์สถิตย์  รักษำกำรในต ำแหน่งครูใหญ่  ปี  พ .ศ .2499               
กรมวิสำมัญศึกษำ ได้แต่งตั้งให้ นำยสังวรณ์  สุขเสงี่ยม มำด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่ จำกนั้นโรงเรียน            
วัดสิงห์ได้เจริญก้ำวหน้ำมำเรื่อยๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2514  ได้ย้ำยโรงเรียนมำอยู่ที่แห่งใหม่จนถึง
ปัจจุบัน  โดยพระครูวิชำญชัยคุณ เจ้ำอำวำสวัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ ได้อนุญำตให้โรงเรียนใช้ที่ดิน

http://www.watsingschool.ac.th/
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ของท่ำน จ ำนวน 46 ไร่  1 งำน 4  ตำรำงวำ ก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบของโรงเรียน  
เพรำะสถำนที่เดิมเนื้อที่ไม่เพียงพอกับควำมเจริญ เติบโตของโรงเรียน  ในปี พ.ศ 2557  โรงเรียนได้
สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ  โดยได้รับงบประมำณจำกสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนให้  300,000 บำท และจำกกำรท่ำเรือแห่งประเทศ
ไทยสนับสนุน 3 ล้ำนบำท และจำกผู้มีจิตรศรัทธำสมทบอีก 1 ล้ำนบำท 
           โรงเรียนวัดสิงห์เป็นโรงเรียนประจ ำอ ำเภอ  เมื่อจัดกำรเรียนกำรสอนมีจ ำนวนนักเรียนเพ่ิม
มำกขึ้นจึงขออนุญำตเปิดท ำกำรสอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในปี พ .ศ. 2521  โรงเรียนมีกำร
พัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง จนได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครอง ชุมชน ส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียนใน
โรงเรียนวัดสิงห์ด้วยควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

แผนที่โรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ชื่อ-สกุล นำงวสุกำนต์  ธีรภัทกร 
โทรศัพท ์083-0434312      e-mail : vasukan@hotmail.com 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศษ.ม.)  สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ 
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 19 มกรำคม 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 5  ปี  4  เดือน 
  ๒) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ….......-........... คน 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕๕๘) 
 ๑) จ ำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรทั้งสิ้น  720   คน 
 ๒) จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  629  คน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ 58 51 109 27 
ม.๒ ๓ 41 69 110 37 
ม.๓ ๓ 53 62 ๑15 38 
ม.๔ ๓ 43 40 83 28 
ม.๕ ๓ 48 61 109 36 
ม.๖ ๓ 48 55 103 34 
รวม ๑๙ 291 338 ๖29  

 
 ๓)  จ ำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)     607  คน คิดเป็นร้อยละ   96.50  
 ๔)  จ ำนวนนักเรียนที่มีน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 617  คน คิดเป็นร้อยละ 
98.09 
 ๕)  จ ำนวนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม   20  คน   คิดเป็นร้อยละ   3.18  
 ๖)  จ ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร    5         คน   คิดเป็นร้อยละ   0.79 
 ๗)  จ ำนวนนักเรียนปัญญำเลิศ                 60       คน   คิดเป็นร้อยละ    9.53 
 ๘)  จ ำนวนนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ   7    คน   คิดเป็นร้อยละ   1.11 
 ๙)  จ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน (ปัจจุบัน)     -    คน    คิดเป็นร้อยละ    - 
 ๑๐) สถิติกำรขำดเรียน       10      คน   คิดเป็นร้อยละ   1.58 
 ๑๑) จ ำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ ำชั้น     -       คน   คิดเป็นร้อยละ     - 
 ๑๒) จ ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓                จ ำนวน     115      คน  คิดเป็นร้อยละ   100   
   ม.๖                จ ำนวน     103      คน  คิดเป็นร้อยละ   100 
 ๑๓) อัตรำส่วนครู : นักเรียน =    1 : 20 
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 ๑๔) จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนำกำร 
629      คน  คิดเป็นร้อยละ    100 
 ๑๕) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง     627     คน   
คิดเป็นร้อยละ    99.68 
 ๑๖) จ ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน       627    คน   
คิดเป็นร้อยละ   99.98 
 ๑๗) จ ำนวนนักเรียนที่ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ  629  
คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
 ๑๘) จ ำนวนนักเรียนที่มีบันทึกกำรเรียนรู้จำกกำรอ่ำนและกำรสืบค้นจำกเทคโนโลย ี
สำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ   629   คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๑๙) จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดตำมที่ก ำหนด 
ในหลักสูตรสถำนศึกษำ     629    คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๒๐) จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมตำมท่ี
ก ำหนดในหลักสูตรสถำนศึกษำ    629    คน  คิดเป็นร้อยละ   100 
 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 
 ครูประจ าการ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นำงวสุกำนต์  ธีรภัทกร ๕๘ ๓๗ 
ผู้อ ำนวยกำร 

ช ำนำญกำรพิเศษ 
ศษ.ม. 

กำรบริหำร
กำรศึกษำ 
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นำงจิตรำ  จันทร์ศรี ๕๙ ๓๗ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษำ 
สังคมศึกษำ ม.๑ 
พระพุทธศำสนำ  
ม.๑ 

๒๐ 

3 นำยฑิฆัมพร    สุวรรณภำพ ๕๕ ๓๑ ครูช ำนำญกำร กศ.บ. ดุริยำงคศำสตร์ ดนตรีม.๑-ม.๖ ๒๒ 

4 นำงศรีสถำพร  สุพรรณกุล ๕๙ ๓8 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. 
บรรณำรักษ์

ศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
ม.๑ - ม.๓ 

3๒ 

5 นำยไชโย  จีนวงศ์ ๕๐ ๒๐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. 
จิตวิทยำ
กำรศึกษำ 

แนะแนว ม.๑ม.๒ 
ม.๓ม.๔ม.๕  ม.๖ 

๒๐ 

6 นำงวิภำพรรณ  สุขุประกำร ๕๙ ๓๙ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.บ. บริหำรกำรศึกษำ 
ภำษำอังกฤษ
พื้นฐำนม.๑- ม.๓ 

๒๐ 

7 นำงสำววันเพ็ญ  เจริญวิทย ์ ๔๙ ๒๓ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ 
 สังคมศึกษำ  ม.๒ 
 สังคมศึกษำ  ม.๕  
ประวัติศำสตร์ ม.๕ 

๒๒ 

8 นำยประกิจ  สงข์ข ำ ๕๗ ๓๔ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ค.ม. 
วิทยำศำสตร์
กำรศึกษำ 

ชีววิทยำ 
ม.๒,ม.๓,ม.๕ 

๒0 

9 นำงสำวสำยฝน  อยู่กรุง ๔๗ ๒๐ ครชู ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. คณิตศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
ม.๔ - ม. ๕ 

๒๐ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

10 นำงสำวเจรญิรัตน์  จงสัมฤทธิ์ด ี ๕๐ ๓๐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ศศ.บ. คณิตศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
ม.๕ - ม.๖ 

๒๐ 

11 นำยวีรพล  ช้อยกิ่ง ๕๗ ๓๓ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

ม.๔- ม.๕- ม.๖ 
๒๐ 

12 นำงนงลักษณ์       ยศสมบัต ิ ๕๖ ๓๓ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ค.ม. ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษ

พื้นฐำน 
ม.๑,ม.๓,ม.๔ 

๒๐ 

13 นำงนัยนำ  พรตด้วง ๔๘ ๒๔ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. วิทยำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ 
ม.๑ - ม.๒ 
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๑4 นำยภำคภูมิ  ฉิมพำล ี ๕๘ ๓๗ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. เกษตรกรรม 
เกษตร๒ ม.๖ 

วิชำเลือก 
ม.๒-ม.๓-ม.๔ 

๒๐ 

๑5 นำยจ ำรูญ  ปั้นด ี ๔๗ ๒๐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ วท.ม. 
ครุศำสตร์
เกษตร 

เกษตร๑ 
ม.๓ - ม.๕ 

วิชำเลือก  ม.๒ 
๒๐ 

16 นำงพรศรี  วัฒนะเขตกำรณ์ ๕๐ ๒๗ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. สุขศึกษำ สุขศึกษำ  ม.๑-
ม.๖ 

๒๐ 

17 นำงกำรเกตุ  อำจผึ่ง ๔๔ ๒๐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.บ พลศึกษำ 
พลศึกษำ๒ 
ม.๑-ม.๓,ม.๔-ม.๖ 

๒๐ 

18 นำงสำวสำยฝน  ศักดิ์ศิริโกศล ๓๙ ๑๑ ครูช ำนำญกำร คบ. ภำษำอังกฤษ 
ภำษำอังกฤษ

พื้นฐำน 
ม.๑- ม.๕ 

๒๐ 

๑9 นำยกอ้งนคร  สิงห์ค ำ ๓๘ ๕ ครู คศ.๑ ค.บ. 
อุตสำหกรรม

ศิลป์ 
กำรงำนอำชพี 

ม.๔-ม.๖ 
๒๐ 

20 นำงนงลักษณ์  เย็นสุข ๓๑ ๖ ครู คศ.๑ วท.บ. 
วิยำกำร

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 
ม.๑-ม.๓,ม.๖ 
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๒1 นำงศิริวรรณ  ผุดผ่อง ๓๗ ๖ ครู คศ.๑ วท.ม. ชีววิทยำ 

ชีววิทยำ ม.๔-ม.
๖ 
วิทยำศำสตร์ ม.
๖ 

๒๐ 

22 นำงสำวทิพย์พวัล  สุขสุด ๓๒ ๓ ครู คศ.๑ ค.บ. 
คหกรรม
ศำสตร์ 

คหกรรมม.๔-ม.
๖ 

๒๐ 

๒3 นำยดรัสวัต   เจนวิทย์กำร ๓๖ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.ม. 
บริหำร
กำรศึกษำ 

สังคมศึกษำ ม.๔ 
สังคมศึกษำ ม.๖ 
ประวัติศำสตร์ม.
๖ 

22 

24 นำงสำวนิภำพร   บุญวัฒน ์ ๒๙ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. ภำษำไทย 

หลักกำรอำ่น
ภำษำไทย 
แนะแนว 

ม.๒- ม.๕-ม.๖ 

20 

25 นำยกฤษฎำ  แร่จั่น ๓๑ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. ภำษำไทย 
ภำษำไทย

วรรณคดีม.๓- ม.
๔-ม.๖ 

20 

26 นำงสำวสุรัตน์  ธูปทอง ๓๑ ๔ ครู คศ.๑ ค.บ. 
วิทยำศำสตร์

ทั่วไป 
เคมี ม.๕,ม.๖ ๓๐ 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖ ~ 

 
 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/ชั้น จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

27 นำยอำทร  ไทยปอ้ม ๓๑ ๔ ครู คศ.๑ ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 
 

IS1-3   ม.๔ 
   กำรใช้ห้องสมุดม.๕ 
   เพิ่มเติมภำษำไทย 

ม.๕ 

๒๐ 

๒8 นำงสำวสิรินุช  ฉำยประทีป ๓๐ ๓ ครู คศ.๑ ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ 
เสริมทักษะ
ภำษำอังกฤษ 
ม.๓,ม.๔-ม.๖ 

๒๐ 

๒9 นำงสำวรัชดำพร  อิ่มวุฒิกุล ๒๘ ๒ ครู คศ.๑ ศศ.บ. นำฎศิลป์ไทย นำฎศิลป์ ม.๓-๖ ๒๑ 

30 นำงสำวน้ ำผึ้ง  ชุ่มชวย ๒๖ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
ม.๑,ม.๓,ม.๕ 

๒๐ 

๓1 ว่ำที่ร.ต.หญิง อนุสรำ  จิตรแกว้ ๒๗ ๙ เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษำ 
สุขศึกษำ ม.๑ 

พลศึกษำ ม.๒-ม.๖ 
๓๕ 

32 นำงสำวเพ็ญนภำ  หอมจันทร ์ ๒๘ ๗ เดือน ครูผู้ช่วย บธ.บ. 
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.๑,ม.๓,ม.๕,ม.

๖ 
๓๐ 

33 นำยฉลอง อยู่นุช 26 5 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. 
ดุริยำงค
ศำสตร์ 

ดนตรีม.๑-ม.๖ ๒0 

34 นำยวรเดช จริงจังชนังกูล ๓8 3 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภำษำไทย 

หลักภำษำไทย 
วรรณคดีและ
วรรณกรรม  
ม.๑,ม.๕ 
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 จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก     33     คน คิดเป็นร้อยละ  100  
 จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด  33     คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 

    ครูอัตราจ้าง 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นำงสำวลัดดำ  เหลำทอง ๓๑ ๖ ป.ตร ี สังคมศึกษำฯ 
ประวัติศำสตร์ ม.๑ -๒ 
พระพุทธ ม.๒ -๓ 

งบประมำณ 

2 นำงวัฒนำ  วังบุญ ๖๐ ๓๙ ป.กศ.สูง ภำษำไทย ภำษำไทย ม.๑ – ม.๒ 
งบประมำณ

โรงเรียน 

3 นำงสำววรวีรรณ  สุขขัง ๓๑ ๔ ม.๖ 
ก ำลังศึกษำ 
ปริญญำตร ี

ครูพี่เล้ียงเด็ก 
เขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

4 นำงสำวจีรวรรณ  เสลำ ๓๒ ๗ วท.บ. เกษตร เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร 
งบประมำณ

โรงเรียน 

5 นำยสิรำย ุ เสือคุ้ม 23 1 ป.ตร ี สังคมศึกษำฯ หน้ำที่พลเมือง ม.4-6 
งบประมำณ

โรงเรียน 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗ ~ 

 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ ประสบกำรณ์

กำรสอน (ปี) 
วุฒ ิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

6 Mr. Hugo  Venter 38   1 ปี 6 เดือน ป.ตร ี ภำษำอังกฤษ English M.1-6 งบประมำณ
โรงเรียน 

7 Miss  Shun   Suting 20 1  ป.ตรี ภำษำจีน ภำษำจีนม.1-6 โครงกำร
แลกเปลี่ยน/
อัตรำจ้ำง 

 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
     อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ ๒๔ หลัง ได้แก่ อำคำรเรียน จ ำนวน ๓ หลัง  อำคำรประกอบ
จ ำนวน ๒๐  หลัง ดังนี ้

1) อำคำรเรียน ได้แก่ 
 - อำคำรเรียนแบบ  ๒๑๒    จ ำนวน  ๑  หลัง 
  - อำคำรเรียนแบบ  ๒๑๖    จ ำนวน  ๑  หลัง 
   - อำคำรเรียนแบบ  ๒๑๖ ค   จ ำนวน  ๑  หลัง 

2) อำคำรประกอบ ได้แก่ 
  - โรงฝึกงำน แบบ ๑๐๑    จ ำนวน  ๑  หลัง 
 - โรงฝึกงำน แบบ ๑๐๒/๒๗  จ ำนวน  ๑  หลัง 
 - อำคำรคหกรรม                                     จ ำนวน  ๑  หลัง 
 - อำคำรโรงอำหำร  - หอประชุม                  จ ำนวน  ๑  หลัง 
 - อำหำรห้องสมุด                                  จ ำนวน  ๑  หลัง 
 - ห้องส้วมนักเรียน                                  จ ำนวน  ๔  หลัง 
 - บ้ำนพักครู                                  จ ำนวน  ๑๐ หลัง 
 - อำคำรเรียนชั่วครำว                                    จ ำนวน  ๑  หลัง 
 - อำคำรอเนกประสงค์                                   จ ำนวน  ๑  หลัง 
 

ที ่ อาคารสถานที่ จ านวน (หลัง,สนาม) 
๑ อำคำรเรียน ๓ 
๒ อำคำรประกอบ ๖ 
๓ ส้วม ๕ 
๔ สระว่ำยน้ ำ - 
๕ สนำมฟุตบอล ๑ 
๖ สนำมบำสเก็ตบอล ๑ 
๗ สนำมวอลเล่ย์บอลชำยหำด ๑ 
๘ บ้ำนพักครู ๑๐ 
๙ อำคำรเรียนชั่วครำว ๑ 

  

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๘ ~ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมำณ 21,399,788.00  งบด ำเนินกำร/เงินเดือน-ค่ำจ้ำง 15,118,640.00 
เงินนอกงบประมำณ 985,754.10 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำ 
5,367,368.44 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ)        220,121.46 งบอ่ืนๆ(ระบุ)      1,376,000.00 
รวมรายรับ 22,605,663.56 รวมรายจ่าย  21,865,008.44 

 งบด ำเนินกำร/เงินเดือน เงินค่ำจ้ำง     คิดเป็นร้อยละ  63.88  ของรำยรับ 
 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ    คิดเป็นร้อยละ   29.84  ของรำยรับ 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำท่ำจีน มีบ้ำนปลูกอยู่ห่ำงกันเป็นระยะๆ   
มีประชำกรประมำณ ๓,๕๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำนหมู่
ต ำบลมะขำมเฒ่ำ  โรงเรียนอนุบำลวัดสิงห์ (ชุมชนวัดปำกคลอง) วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ โรงเรียน
เทศบำลวัดสิงห์สถิตย์  อำชีพ  หลักของชุมชน คือ อำชีพ เกษตรกรรม เนื่องจำกอยู่ติดแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ และแม่น้ ำท่ำจีน  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ งำนประเพณีแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ตักบำตรเทโว ประเพณีสงกรำนต์และประเพณี
ลอยกระทง เป็นต้น 

1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำ ระดับชั้น ป.๖ 
  ประกอบอำชีพ  เกษตรกรรม     คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๔๕ 
  ประกอบอำชีพ  รับจ้ำง              คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๕๕ 
  นับถือศำสนำ พุทธ                    คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๓๐ 
  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ / รำยได้โดยเฉลี่ย  ต่อครอบครัวต่อปี ๓๕,๐๐๐ บำท 

2) โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดสิงห์ ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำท่ำจีน  อยู่ใกล้วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ 

ได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำอำวำสอย่ำงดียิ่ง นอกจำกนี้โรงเรียนจะได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนกำรศึกษำ
จำกชุมชนในเขตเทศบำล ตลอดจนศิษย์เก่ำ ในปีนี้ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ พระรำชทำนเงินช่วยเหลือในกำรฟ้ืนฟูและซ่อมแซมโรงเรียนหลังจำกประสบมหำ
อุทกภัยปี ๒๕๕๔ ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพฯ พระรำชทำน คอมพิวเตอร์ พร้อม
โต๊ะจ ำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องท ำน้ ำเย็น โต๊ะอ่ำนหนังสือในห้องสมุด ๑๐ ตัว ชั้นวำงหนังสือใน
ห้องสมุด ๑๐ หลัง  โต๊ะนักเรียนและเก้ำอ้ี ๕๐ ชุด หนังสือพระรำชทำนและเมล็ดพันธุ์ผักพระรำชทำน 
กำรมำตรวจระบบไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ยังได้รับพระมหำกรุณำธิคุณช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำรโดยเป็น
เครื่อข่ำยของ สสวท. ICT จัดหำงบประมำณจำกชุมชนสร้ำงศำลำไทยเป็นจ ำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐  
บำทได้รับงบประมำณจำกบริษัทเทพผดุงมะพร้ำวช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์จ ำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
ได้รับกำรสนับสนุนจำกกบริษัทมิตรผล บริจำคโต๊ะ ๓๘ ตัวได้รับบริจำคโต๊ะม้ำหินอ่อนเป็นจ ำนวน ๔๕ 
ชุดได้รับบริจำคคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๖๐ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ ๑๐ เครื่อง จำกกำรท่ำเรือแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอน ได้จัดสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ “อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษำสมเด็จพระเทพ รัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี” ด้วยงบบริจำค ๔,๖๐๐,๐๐๐ บำท  
จัดสร้ำงเหรียญบูชำรูปหลวงปู่ศุข เพ่ือหำงบประมำณเป็นทุนกำรศึกษำ และสร้ำงรั้วให้โรงเรียน    
และได้จัดงำนคืนสู่เหย้ำเพ่ือหำเงินสมทบสร้ำงรั้วโรงเรียนและเป็นทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนผู้มีฐำนะ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙ ~ 

ยำกจน ได้รับกำรสนับสนุนจำกธนำคำรออมสินสำขำวัดสิงห์จัดตั้งธนำคำรโรงเรียนขึ้นโดยใช้สถำนที่
ภำยในอำคำร ๑ ของโรงเรียนท ำให้นักเรียนได้มีโอกำสในกำรเก็บออมเงินไว้ใช้ในกำรศึกษำ และเห็น
คุณค่ำของกำรออมเพ่ืออนำคต แหล่งเรียนรู้ภำยนอก มีวัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ ห้องสมุดประชำชน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ วัดสิงห์สถิต วัดพำนิชวนำรำม วัดธรรมำมูลวรวิหำร  
สวนนกชัยนำท และเขื่อนเจ้ำพระยำจังหวัดชัยนำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐ ~ 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 

o ประวัติศำสตร ์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
o ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม     
o หน้ำท่ีพลเมือง  

วัฒนธรรม  และกำร
ด ำเนินชีวิตในสังคม 

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

o ภูมิศำสตร ์     
o เศรษฐศำสตร ์     

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑ นก.) 

 รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง     

 รายวิชาเพ่ิมเติม  ปีละไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ช่ัวโมง (ระบุรำยวิชำที่จัด) ไม่น้อยกว่ำ ๑,๖๐๐ ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว     
o กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ ยุวกำชำดฯ     
-  ชมรม ชุมนุม     

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สำธำรณประโยชน์     

รวมเวลากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 

ไม่นอ้ยกว่า   ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (แผนการเรียน : วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 

ท21101 ภำษำไทย 1 3 1.5 ท21102 ภำษำไทย 2 3 1.5 

ค21101 คณิตศำสตร์ 1 3 1.5 ค21102 คณิตศำสตร์ 2 3 1.5 

ว21101 วิทยำศำสตร์ 1 3 1.5 ว21102 วิทยำศำสตร์ 2 3 1.5 

ส21101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 1 3 1.5 ส21104 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 2 3 1.5 

ส21102 ประวัติศำสตร์ 1 1 0.5 ส21105 ประวัติศำสตร์ 2 1 0.5 

พ21101 สุขศึกษำ 1 1 0.5 พ21103 สุขศึกษำ 2 1 0.5 

พ21102 พลศึกษำ 1 1 0.5 พ21104 พลศึกษำ 2 1 0.5 

ศ21101 ศิลปะ 1  2 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2   2 1.0 

ง21101 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 1 1 0.5 ง21103 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 2 1 0.5 

ง21102 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 1 1 0.5 ง21104 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร2 1 0.5 

อ21101 ภำษำอังกฤษ 1 3 1.5 อ21102 ภำษำอังกฤษ 2 3 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติม 6 3.0 รายวิชาเพิ่มเติม 6 3.0 

ค21201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 1 2 1.0 ค21202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 2 2 1.0 

ส21261 ท้องถิ่นของเรำ 1 1 0.5 ส21262 ท้องถิ่นของเรำ 2 1 0.5 

ส21231 หน้ำที่พลเมือง 1 1 0.5 ส21232 หน้ำที่พลเมือง 2 1 0.5 

I20201 IS 1 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำง 
       องค์ควำมรู ้

2 1.0 I20202 IS 2 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 
       ข้อมูล 

2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - 

ก21901 แนะแนว 1 1 - ก21906 แนะแนว 2 1 - 

ก21902 ลูกเสือ  /  ก21903  เนตรนำรี 1 - ก21907 ลูกเสือ  /  ก21908   เนตรนำรี 1 - 

ก21904 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - ก21909 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - 

ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 1 - ก21910 
I20203 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ ฯ 
IS 3กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 

1 - 

กิจกรรมเสริม 3 - กิจกรรมเสริม 3 - 

 สวดมนต์  1 -  สวดมนต์  1 - 

 โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 -  โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 - 

 คอมพิวเตอร์เพื่อกำรจัดท ำเอกสำร 1 -  คอมพิวเตอร์เพื่อกำรน ำเสนอผลงำน 1 - 

รวมเวลาเรียน 35 14.0 รวมเวลาเรียน 35 14.0 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (แผนการเรียนทั่วไป) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 

ท21101 ภำษำไทย 1 3 1.5 ท21102 ภำษำไทย 2 3 1.5 

ค21101 คณิตศำสตร์ 1 3 1.5 ค21102 คณิตศำสตร์ 2 3 1.5 

ว21101 วิทยำศำสตร์ 1 3 1.5 ว21102 วิทยำศำสตร์ 2 3 1.5 

ส21101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 1 3 1.5 ส21104 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 2 3 1.5 

ส21102 ประวัติศำสตร์ 1 1 0.5 ส21105 ประวัติศำสตร์ 2 1 0.5 

พ21101 สุขศึกษำ 1 1 0.5 พ21103 สุขศึกษำ 2 1 0.5 

พ21102 พลศึกษำ 1 1 0.5 พ21104 พลศึกษำ 2 1 0.5 

ศ21101 ศิลปะ 1  2 1.0 ศ21102 ศิลปะ 2   2 1.0 

ง21101 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 1 1 0.5 ง21103 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 2 1 0.5 

ง21102 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 1 1 0.5 ง21104 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร2 1 0.5 

อ21101 ภำษำอังกฤษ 1 3 1.5 อ21102 ภำษำอังกฤษ 2 3 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติม 6 3.0 รายวิชาเพิ่มเติม 6 3.0 

ท21201 ภำษำไทยเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนและเขียน 1 2 1.0 ท21202 ภำษำไทยเพื่อพัฒนำกำรอ่ำนและเขียน 2 2 1.0 

ส21261 ท้องถิ่นของเรำ 1 1 0.5 ส21262 ท้องถิ่นของเรำ 2 1 0.5 

ส21231 หน้ำที่พลเมือง 1 1 0.5 ส21232 หน้ำที่พลเมือง 2 1 0.5 

I20201 IS 1 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำง 
       องค์ควำมรู ้

2 1.0 I20202 IS 2 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 
       ข้อมูล 

2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - 

ก21901 แนะแนว 1 1 - ก21906 แนะแนว 2 1 - 

ก21902 ลูกเสือ  /  ก21903  เนตรนำรี 1 - ก21907 ลูกเสือ  /  ก21908   เนตรนำรี 1 - 

ก21904 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - ก21909 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - 

ก21905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ 
ประโยชน ์

1 - ก21910 
I20203 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ ฯ 
กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 

1 - 

กิจกรรมเสริม 3 - กิจกรรมเสริม 3 - 

 สวดมนต์  1 -  สวดมนต์  1 - 

 โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 -  โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 - 

คอมพิวเตอร์เพื่อกำรจัดท ำเอกสำร 1 -  คอมพิวเตอร์เพื่อกำรน ำเสนอผลงำน 1 - 

รวมเวลาเรียน 35 14.0 รวมเวลาเรียน 35 14.0 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 

ท22101 ภำษำไทย 3 3 1.5 ท22102 ภำษำไทย 4 3 1.5 

ค22101 คณิตศำสตร์ 3 3 1.5 ค22102 คณิตศำสตร์ 4 3 1.5 

ว22101 วิทยำศำสตร์ 3 3 1.5 ว22102 วิทยำศำสตร์ 4 3 1.5 

ส22101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 3 3 1.5 ส22104 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 4 3 1.5 

ส22102 ประวัติศำสตร์ 3 1 0.5 ส22105 ประวัติศำสตร์ 4 1 0.5 

พ22101 สุขศึกษำ 3 1 0.5 พ22103 สุขศึกษำ 4 1 0.5 

พ22102 พลศึกษำ 3 1 0.5 พ22104 พลศึกษำ 4 1 0.5 

ศ22101 ศิลปะ 3  2 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4  2 1.0 

ง22101 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 3 1 0.5 ง22103 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 4 1 0.5 

ง22102 กำรออกแบบและเทคโนโลย ี1 1 0.5 ง22104 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร3 1 0.5 

อ22101 ภำษำอังกฤษ 3 3 1.5 อ22102 ภำษำอังกฤษ 4 3 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติม 6 3.0 รายวิชาเพิ่มเติม 6 3.0 

ค22201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 3 2 1.0 ค22202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 4 2 1.0 

ว22201 วิทยำศำสตร์กบัสุขภำพ 1 0.5 ว22202 วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 1 0.5 

ส22233 หน้ำที่พลเมือง 3 1 0.5 ส22234 หน้ำที่พลเมือง 4 1 0.5 

อ22201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 1 2 1.0 อ22202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 2 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - 

ก22901 แนะแนว 1 1 - ก22906 แนะแนว 2 1 - 

ก22902 ลูกเสือ  /  ก22903  เนตรนำรี 1 - ก22907 ลูกเสือ  /  ก22908   เนตรนำรี 1 - 

ก22904 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - ก22909 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - 

ก22905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ 
ประโยชน ์

1 - ก22910 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ 
ประโยชน ์

1 - 

กิจกรรมเสริม 3 - กิจกรรมเสริม 3 - 

 สวดมนต์  1 -  สวดมนต์  1 - 

 โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 -  โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 - 

 กำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ 1 1 -  กำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ 2 1 - 

รวมเวลาเรียน 35 14.0 รวมเวลาเรียน 35 14.0 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๔ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (แผนการเรียนทั่วไป) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 

ท22101 ภำษำไทย 3 3 1.5 ท22102 ภำษำไทย 4 3 1.5 

ค22101 คณิตศำสตร์ 3 3 1.5 ค22102 คณิตศำสตร์ 4 3 1.5 

ว22101 วิทยำศำสตร์ 3 3 1.5 ว22102 วิทยำศำสตร์ 4 3 1.5 

ส22101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 3 3 1.5 ส22104 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 4 3 1.5 

ส22102 ประวัติศำสตร์ 3 1 0.5 ส22105 ประวัติศำสตร์ 4 1 0.5 

พ22101 สุขศึกษำ 3 1 0.5 พ22103 สุขศึกษำ 4 1 0.5 

พ22102 พลศึกษำ 3 1 0.5 พ22104 พลศึกษำ 4 1 0.5 

ศ22101 ศิลปะ 3  2 1.0 ศ22102 ศิลปะ 4  2 1.0 

ง22101 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 3 1 0.5 ง22103 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 4 1 0.5 

ง22102 กำรออกแบบและเทคโนโลย ี1 1 0.5 ง22104 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร3 1 0.5 

อ22101 ภำษำอังกฤษ 3 3 1.5 อ22102 ภำษำอังกฤษ 4 3 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติม 6 3.0 รายวิชาเพิ่มเติม 6 3.0 

ส22233 หน้ำที่พลเมือง 3 1 0.5 ส22234 หน้ำที่พลเมือง 4 1 0.5 

พ20201 กระบี่ 1 1 0.5 พ20202 กระบี่ 2 1 0.5 

อ22201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 1 2 1.0 อ22202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 2 2 1.0 

ง20206 กำรปลูกพืชผักสวนครัว 2 1.0 ง20210 กำรปลูกไม้ดอก 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - 

ก22901 แนะแนว 1 1 - ก22906 แนะแนว 2 1 - 

ก22902 ลูกเสือ  /  ก22903  เนตรนำรี 1 - ก22907 ลูกเสือ  /  ก22908   เนตรนำรี 1 - 

ก22904 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - ก22909 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - 

ก22905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ 
ประโยชน ์

1 - ก22910 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ 
ประโยชน ์

1 - 

กิจกรรมเสริม 3 - กิจกรรมเสริม 3 - 

 สวดมนต์  1 -  สวดมนต์  1 - 

 โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 -  โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 - 

 กำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ 1 1 -  กำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ 2 1 - 

รวมเวลาเรียน 35 14.0 รวมเวลาเรียน 35 14.0 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๕ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 

ท23101 ภำษำไทย 5 3 1.5 ท23102 ภำษำไทย 6 3 1.5 

ค23101 คณิตศำสตร์ 5 3 1.5 ค23102 คณิตศำสตร์ 6 3 1.5 

ว23101 วิทยำศำสตร์ 5 3 1.5 ว23102 วิทยำศำสตร์ 6 3 1.5 

ส23101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 5 3 1.5 ส23104 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 6 3 1.5 

ส23102 ประวัติศำสตร์ 5 1 0.5 ส23105 ประวัติศำสตร์ 6 1 0.5 

พ23101 สุขศึกษำ 5 1 0.5 พ23103 สุขศึกษำ 6 1 0.5 

พ23102 พลศึกษำ 5 1 0.5 พ23104 พลศึกษำ 6 1 0.5 

ศ23101 ศิลปะ 5  2 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6  2 1.0 

ง23101 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 5 1 0.5 ง23103 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 6 1 0.5 

ง23102 กำรออกแบบและเทคโนโลย ี2 1 0.5 ง23104 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร4 1 0.5 

อ23101 ภำษำอังกฤษ 5 3 1.5 อ23102 ภำษำอังกฤษ 6 3 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 3.5 รายวิชาเพิ่มเติม 7 3.5 

ค23201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 5 2 1.0 ค23202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 6 2 1.0 

ว23201 พลังงำน 1 0.5 ว23202 เครื่องกล 1 0.5 

ส23271 อำเซียนศึกษำ 1 1 0.5 ส23272 อำเซียนศึกษำ 2 1 0.5 

ส23235 หน้ำที่พลเมือง 5 1 0.5 ส23236 หน้ำที่พลเมือง 6 1 0.5 

อ23201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 3 2 1.0 อ23202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 4 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - 

ก23901 แนะแนว 1 1 - ก23906 แนะแนว 2 1 - 

ก23902 ลูกเสือ  /  ก23903  เนตรนำรี 1 - ก23907 ลูกเสือ  /  ก23908   เนตรนำรี 1 - 

ก23904 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - ก23909 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - 

ก23905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ/ 
กำรใช้แทบเลต 

1 - ก23910 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ/ 
กำรใช้แทบเลต 

1 - 

กิจกรรมเสริม 3 - กิจกรรมเสริม 3 - 

 สวดมนต์  1 -  สวดมนต์  1 - 

 โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 -  โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 - 

รวมเวลาเรียน 35 14.0 รวมเวลาเรียน 35 14.0 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๖ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (แผนการเรียนทั่วไป) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 รายวิชาพื้นฐาน 22 11.0 

ท23101 ภำษำไทย 5 3 1.5 ท23102 ภำษำไทย 6 3 1.5 

ค23101 คณิตศำสตร์ 5 3 1.5 ค23102 คณิตศำสตร์ 6 3 1.5 

ว23101 วิทยำศำสตร์ 5 3 1.5 ว23102 วิทยำศำสตร์ 6 3 1.5 

ส23101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 5 3 1.5 ส23104 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 6 3 1.5 

ส23102 ประวัติศำสตร์ 5 1 0.5 ส23105 ประวัติศำสตร์ 6 1 0.5 

พ23101 สุขศึกษำ 5 1 0.5 พ23103 สุขศึกษำ 6 1 0.5 

พ23102 พลศึกษำ 5 1 0.5 พ23104 พลศึกษำ 6 1 0.5 

ศ23101 ศิลปะ 5  2 1.0 ศ23102 ศิลปะ 6  2 1.0 

ง23101 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 5 1 0.5 ง23103 กำรงำนและพื้นฐำนอำชีพ 6 1 0.5 

ง23102 กำรออกแบบและเทคโนโลย ี2 1 0.5 ง23104 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร4 1 0.5 

อ23101 ภำษำอังกฤษ 5 3 1.5 อ23102 ภำษำอังกฤษ 6 3 1.5 

รายวิชาเพิ่มเติม 7 3.5 รายวิชาเพิ่มเติม 7 3.5 

พ20203 กรีฑำ 1 1 0.5 พ20204 กรีฑำ 2 1 0.5 

ส23271 อำเซียนศึกษำ 1 1 0.5 ส23272 อำเซียนศึกษำ 2 1 0.5 

ส23235 หน้ำที่พลเมือง 5 1 0.5 ส23236 หน้ำที่พลเมือง 6 1 0.5 

อ23201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 3 2 1.0 อ23202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 4 2 1.0 

ง20208 กำรขยำยพันธุ์พืช 2 1.0 ง20213 กำรปลูกไม้ผล 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 - 

ก23901 แนะแนว 1 1 - ก23906 แนะแนว 2 1 - 

ก23902 ลูกเสือ  /  ก23903  เนตรนำรี 1 - ก23907 ลูกเสือ  /  ก23908   เนตรนำรี 1 - 

ก23904 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - ก23909 ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 1 - 

ก23905 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ/ 
กำรใช้แทบเลต 

1 - ก23910 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ/ 
กำรใช้แทบเลต 

1 - 

กิจกรรมเสริม 3 - กิจกรรมเสริม 3 - 

 สวดมนต์  1 -  สวดมนต์  1 - 

 โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 -  โฮมรูม (ภำษำจีน) 1 - 

รวมเวลาเรียน 35 14.0 รวมเวลาเรียน 35 14.0 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๗ ~ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หนว่ย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 14 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 14 7.0 

ท31101 ภำษำไทย 1 2 1.0 ท31102 ภำษำไทย 2 2 1.0 

ค31101 คณิตศำสตร์ 1 2 1.0 ค31102 คณิตศำสตร์ 2 2 1.0 

ว31101 วิทยำศำสตร์ 1 2 1.0 ว31102 วิทยำศำสตร์ 2 2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 1 2 1.0 ส31103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 2 2 1.0 

ส31102 ประวัติศำสตร์ 1 1 0.5 ส31104 ประวัติศำสตร์ 2 1 0.5 

พ31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 1 0.5 พ31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ  2 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 1  1 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2 1 0.5 

ง31101 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 1 0.5 ง31102 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร1 1 0.5 

อ31101 ภำษำอังกฤษ 1 2 1.0 อ31102 ภำษำอังกฤษ 2 2 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม 18 9.0 รายวิชาเพิ่มเติม 18 9.0 

ค31201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 1 3 1.5 ค31202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 2 3 1.5 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 2 1.0 ว30202 ฟิสิกส์ 2 2 1.0 

ว30221 เคมี 1 2 1.0 ว30222 เคมี 2 2 1.0 

ว30241 ชีววิทยำ 1 2 1.0 ว30242 ชีววิทยำ 2 2 1.0 

ส30231 หน้ำที่พลเมือง 1 1 0.5 ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2 1 0.5 

พ30213 วอลเลย์บอลชำยหำด 1 1 0.5 พ30214 วอลเลย์บอลชำยหำด 2 1 0.5 

ง30247 พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์ 2 1.0 ง30241 กำรสร้ำงสรรค์และจัดกำรภำพกรำฟิก 2 1.0 

อ31201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 1 2 1.0 อ31202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 2 2 1.0 

จ30201 ภำษำจีน 1 1 0.5 จ30202 ภำษำจีน 2 1 0.5 

I30201 IS 1 กำรศึกษำค้นควำ้และสร้ำง 
       องค์ควำมรู ้

2 1.0 I30202 IS 2 กำรสือ่สำรและกำรน ำเสนอ 
       ข้อมูล 

2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 

ก31901 แนะแนว 1 1 - ก31905 แนะแนว 2 1 - 

ก31902 
ก31903 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 
 

- 
 

ก21906 
ก21907 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 - 
 

ก31904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ 
ประโยชน์ / สวดมนต ์

1 - ก21908 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ 
ประโยชน์ / สวดมนต ์

1 
 

- 

รวมเวลาเรียน 35 16.0 รวมเวลาเรียน 35 16.0 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๘ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (แผนการเรียนทั่วไป) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 14 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 14 7.0 

ท31101 ภำษำไทย 1 2 1.0 ท31102 ภำษำไทย 2 2 1.0 

ค31101 คณิตศำสตร์ 1 2 1.0 ค31102 คณิตศำสตร์ 2 2 1.0 

ว31101 วิทยำศำสตร์ 1 2 1.0 ว31102 วิทยำศำสตร์ 2 2 1.0 

ส31101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 1 2 1.0 ส31103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 2 2 1.0 

ส31102 ประวัติศำสตร์ 1 1 0.5 ส31104 ประวัติศำสตร์ 2 1 0.5 

พ31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 1 0.5 พ31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ  2 1 0.5 

ศ31101 ศิลปะ 1  1 0.5 ศ31102 ศิลปะ 2  1 0.5 

ง31101 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 1 0.5 ง31102 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร1 1 0.5 

อ31101 ภำษำอังกฤษ 1 2 1.0 อ31102 ภำษำอังกฤษ 2 2 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม 16 8.0 รายวิชาเพิ่มเติม 16 8.0 

ท31201 กำรเขียน 2 1.0 ท31202 กำรอ่ำนและพิจำรณำวรรณกรรม 2 1.0 

ส30231 หน้ำที่พลเมือง 1 1 0.5 ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2 1 0.5 

พ30201 แอโรบิก  2 1.0 พ30202 กรีฑำ 2 1.0 

พ30213 วอลเลย์บอลชำยหำด 1 1 0.5 พ30214 วอลเลย์บอลชำยหำด 2 1 0.5 

ศ31201 ปฎิบัติกำรเครื่องดนตรีสำกล 1 1 0.5 ศ31202 ปฎิบัติกำรเครื่องดนตรีสำกล 2 1 0.5 

ง30247 พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์ 2 1.0 ง30241 กำรสร้ำงสรรค์และจัดกำรภำพกรำฟิก 2 1.0 

จ30201 ภำษำจีน 1 1 0.5 จ30202 ภำษำจีน 2 1 0.5 

I30201 IS 1 กำรศึกษำค้นควำ้และสร้ำง 
       องค์ควำมรู ้

2 1.0 I30202 IS 2 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 
       ข้อมูล 

2 1.0 

ง30271 กำรขยำยพันธุ์พืช 2 1.0 ง30270 กำรปลูกไม้ดอก 2 1.0 

ง30261 อำชีพขนมไทย 2 1.0 ง30272 กำรประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 

ก31901 แนะแนว 1 1 - ก31905 แนะแนว 2 1 - 

ก31902 
ก31903 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 
 

- 
 

ก21906 
ก21907 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 - 
 

ก31904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณ ฯ 1 - ก21908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ ฯ 1 - 

กิจกรรมเสริม     สวดมนต์  
                           โฮมรูม 

1 
1 

- 
- 

กิจกรรมเสริม     สวดมนต์  
                           โฮมรูม 

1 
1 

- 
- 

รวมเวลาเรียน 35 15.0 รวมเวลาเรียน 35 15.0 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๙ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 14 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 14 7.0 

ท32101 ภำษำไทย 3 2 1.0 ท32102 ภำษำไทย 4 2 1.0 

ค32101 คณิตศำสตร์ 3 2 1.0 ค32102 คณิตศำสตร์ 4 2 1.0 

ว32101 วิทยำศำสตร์ 3 2 1.0 ว32102 วิทยำศำสตร์ 4 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 3 2 1.0 ส32103 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 4 2 1.0 

ส32102 ประวัติศำสตร์ 3 1 0.5 ส32104 ประวัติศำสตร์ 4 1 0.5 

พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 1 0.5 พ32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ  4 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ 3   1 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 1 0.5 

ง32101 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร2 1 0.5 ง32102 กำรออกแบบเทคโนโลย ี 1 0.5 

อ32101 ภำษำอังกฤษ 3 2 1.0 อ32102 ภำษำอังกฤษ 4 2 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม 15 7.5 รายวิชาเพิ่มเติม 15 7.5 

ค32201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 3 3 1.5 ค32202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 4 3 1.5 

ว30203 ฟิสิกส์ 3 2 1.0 ว30204 ฟิสิกส์ 4 2 1.0 

ว30223 เคมี 3 2 1.0 ว30224 เคมี 4 2 1.0 

ว30243 ชีววิทยำ 3 2 1.0 ว30244 ชีววิทยำ 4 2 1.0 

ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2 1 0.5 ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3 1 0.5 

ง30244 กำรสร้ำงผลงำนจำก Flash  2 1.0 ง30243 กำรสร้ำงสรรค์และจัดกำรเว็บไซต์ 2 1.0 

อ32201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 3 2 1.0 อ32202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 4 2 1.0 

จ30203 ภำษำจีน 3 1 0.5 จ30204 ภำษำจีน 4 1 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 

ก32901 แนะแนว 3 1 - ก32905 แนะแนว 4 1 - 

ก32902 
ก32903 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 
 

- 
 

ก32906 
ก32907 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 - 
 

ก32904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะฯ 1 - ก32908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะฯ 1 - 

I30903 IS 3 กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 1 -     

กิจกรรมเสริม   สวดมนต์  
                         โฮมรูม 
                          

1 
1 
 

- 
- 
 

กิจกรรมเสริม  สวดมนต ์
                        โฮมรูม 
                        ซ่อมเสริม  

1 
1 
1 

- 
- 
- 

รวมเวลาเรียน 35 14.5 รวมเวลาเรียน 35 14.5 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๐ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5  (แผนการเรียนทั่วไป) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 14 7.0 รายวิชาพื้นฐาน 14 7.0 

ท32101 ภำษำไทย 3 2 1.0 ท32102 ภำษำไทย 4 2 1.0 

ค32101 คณิตศำสตร์ 3 2 1.0 ค32102 คณิตศำสตร์ 4 2 1.0 

ว32101 วิทยำศำสตร์ 3 2 1.0 ว32102 วิทยำศำสตร์ 4 2 1.0 

ส32101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 3 2 1.0 ส32104 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 4 2 1.0 

ส32102 ประวัติศำสตร์ 3 1 0.5 ส32105 ประวัติศำสตร์ 4 1 0.5 

พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 1 0.5 พ32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ  4 1 0.5 

ศ32101 ศิลปะ 3 (ทัศนศิลป์) 1 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4 1 0.5 

ง32101 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร2 1 0.5 ง32102 กำรออกแบบเทคโนโลย ี 1 0.5 

อ32101 ภำษำอังกฤษ 3 2 1.0 อ32102 ภำษำอังกฤษ 4 2 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม 16 8.0 รายวิชาเพิ่มเติม 16 8.0 

ท32201 วรรณกรรมน่ำรู ้ 2 1.0 ท32202 ลักษณะภำษำไทย 2 1.0 

ท30201 กำรใช้ห้องสมุด 1 2 1.0 ท30202 กำรใช้ห้องสมุด 2 2 1.0 

ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2 1 0.5 ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3 1 0.5 

พ30203 แชร์บอล  2 1.0 พ30204 ตะกร้อ 2 1.0 

ศ32201 ระบ ำร ำมะนำ 2 1.0 ศ32202 ปฎิบัติกำรเครื่องดนตรีสำกล 4 2 1.0 

ง30244 กำรสร้ำงผลงำนจำก Flash  2 1.0 ง30243 กำรสร้ำงสรรค์และจัดกำรเว็บไซต์ 2 1.0 

ง30268 กำรปลูกพืชผักสวนครัว 2 1.0 ง30266 ช่ำงเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำร 2 1.0 

ง30201 อำหำรไทยในท้องถิ่น 2 1.0 ง30263 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 1.0 

จ30203 ภำษำจีน 3 1 0.5 จ30204 ภำษำจีน 4 1 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 

ก32901 แนะแนว 3 1 - ก32905 แนะแนว 4 1 - 

ก32902 
ก32903 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 
 

- 
 

ก32906 
ก32907 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 - 
 

ก32904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ ฯ 1 - ก32908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ ฯ 1 - 

I30903 IS 3 กำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคม 1 -     

กิจกรรมเสริม   สวดมนต์                           
 

1 - 
 

กิจกรรมเสริม  สวดมนต ์
                        โฮมรูม 

1 
1 

- 
- 

รวมเวลาเรียน 35 15.0 รวมเวลาเรียน 35 15.0 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๑ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนการเรียน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 13 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 13 6.5 

ท33101 ภำษำไทย 5 2 1.0 ท33102 ภำษำไทย 6 2 1.0 

ค33101 คณิตศำสตร์ 5 2 1.0 ค33102 คณิตศำสตร์ 6 2 1.0 

ว33101 วิทยำศำสตร์ 5 2 1.0 ว33102 วิทยำศำสตร์ 6 2 1.0 

ส33101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 5 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 6 2 1.0 

พ33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 1 0.5 พ33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ  6 1 0.5 

ศ33101 ศิลปะ 5   1 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 1 0.5 

ง33101 กำรอำชพี 1 1 0.5 ง33102 กำรอำชพี 2 1 0.5 

อ33101 ภำษำอังกฤษ 5 2 1.0 อ33102 ภำษำอังกฤษ 6 2 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม 16 8.0 รายวิชาเพิ่มเติม 16 8.0 

ค33201 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 5 3 1.5 ค33202 เสริมทักษะคณิตศำสตร์ 6 3 1.5 

ว30205 ฟิสิกส์ 5 2 1.0 ว30206 ฟิสิกส์ 6 2 1.0 

ว30225 เคมี 5 2 1.0 ว30226 เคมี 6 2 1.0 

ว30245 ชีววิทยำ 5 2 1.0 ว30246 ชีววิทยำ 6 2 1.0 

ส33271 อำเซียนศึกษำ 1 1 0.5 ส33272 อำเซียนศึกษำ 2 1 0.5 

ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3 1 0.5 ส30234 หน้ำที่พลเมือง 4 1 0.5 

ง30245 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 1.0 ง30246 กำรออกแบบและจัดกำรฐำนข้อมูล
เบื้องต้น 

2 1.0 

อ33201 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 5 2 1.0 อ33202 เสริมทักษะภำษำอังกฤษ 6 2 1.0 

จ30205 ภำษำจีน 5 1 0.5 จ30206 ภำษำจีน 6 1 0.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 

ก33901 แนะแนว 5 1 - ก33905 แนะแนว 6 1 - 

ก33902 
ก33903 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 
 

- 
 

ก33906 
ก33907 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 - 
 

ก33904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะฯ 1 - ก33908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะฯ 1 - 

กิจกรรมเสริม   สวดมนต์  
                         โฮมรูม 
                         ซ่อมเสริม 

1 
1 
1 

- 
- 
- 

กิจกรรมเสริม   สวดมนต์  
                         โฮมรูม 
                         ซ่อมเสริม 

1 
1 
1 

- 
- 
- 

รวมเวลาเรียน 35 14.5 รวมเวลาเรียน 35 14.5 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๒ ~ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (แผนการเรียนทั่วไป) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัส 
วิชา 

รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม ชั่วโมง/  
สัปดาห ์

หน่วย
กิต 

รายวิชาพื้นฐาน 13 6.5 รายวิชาพื้นฐาน 13 6.5 

ท33101 ภำษำไทย 5 2 1.0 ท33102 ภำษำไทย 6 2 1.0 

ค33101 คณิตศำสตร์ 5 2 1.0 ค33102 คณิตศำสตร์ 6 2 1.0 

ว33101 วิทยำศำสตร์ 5 2 1.0 ว33102 วิทยำศำสตร์ 6 2 1.0 

ส33101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 5 2 1.0 ส33102 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
6 

2 1.0 

พ33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 1 0.5 พ33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ  6 1 0.5 

ศ33101 ศิลปะ 5   1 0.5 ศ33102 ศิลปะ 6 1 0.5 

ง33101 กำรอำชพี 1 1 0.5 ง33102 กำรอำชพี 2 1 0.5 

อ33101 ภำษำอังกฤษ 5 2 1.0 อ33102 ภำษำอังกฤษ 6 2 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติม 15 7.5 รายวิชาเพิ่มเติม 15 7.5 

ท33201 กำรแต่งค ำประพันธ ์ 2 1.0 ท33202 กำรพูด 2 1.0 

พ30207 แบดมินตัน  2 1.0 พ30208 ปิงปอง 2 1.0 

ส33271 อำเซียนศึกษำ 1 1 0.5 ส33272 อำเซียนศึกษำ 2 1 0.5 

ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3 1 0.5 ส30234 หน้ำที่พลเมือง 4 1 0.5 

ศ33201 ปฎิบัติกำรเครื่องดนตรีสำกล 5 2 1.0 ศ33202 ปฎิบัติกำรเครื่องดนตรีสำกล 6 2 1.0 

ง30245 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 2 1.0 ง30246 กำรออกแบบและจัดกำรฐำนข้อมูล
เบื้องต้น 

2 1.0 

จ30205 ภำษำจีน 5 1 0.5 จ30206 ภำษำจีน 6 1 0.5 

ง30267 ช่ำงไม้เครื่องเรือน 2 1.0 ง30265 งำนไม้ฉลุลำย 2 1.0 

ง30262 ดอกไม้ใบตอง 2 1.0 ง30264 กำรประดิษฐ์ของช ำร่วย 2 1.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 

ก33901 แนะแนว 5 1 - ก33905 แนะแนว 6 1 - 

ก33902 
ก33903 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 
 

- 
 

ก33906 
ก33907 

ชุมนุมนักศึกษำวิชำทหำร 
ชุมนุมส่งเสริมวิชำกำร 

1 - 
 

ก33904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ ฯ 1 - ก33908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ ฯ 1 - 

กิจกรรมเสริม   สวดมนต์  
                         โฮมรมู 
                         ซ่อมเสริม 

1 
1 
2 

- 
- 
- 

กิจกรรมเสริม   สวดมนต์  
                         โฮมรูม 
                         ซ่อมเสริม 

1 
1 
2 

- 
- 
- 

รวมเวลาเรียน 35 14.0 รวมเวลาเรียน 35 14.0 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๓ ~ 

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1) ห้องสมุดมีขนำด    19.51   ตำรำงเมตร จ ำนวนหนังสือในห้องสมุด   20,132   เล่ม 

กำรสืบค้นหนังสือ  และกำรยืม – คืน   ใช้ระบบ Bar - code 
 จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย  560 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อย
ละ 74.92 ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติกำร 
  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์     จ ำนวน   5   ห้อง 

  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์     จ ำนวน   2  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ         จ ำนวน   1  ห้อง 

3) คอมพิวเตอร์   จ ำนวน   213    เครื่อง 
  ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน     119     เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต    74    เครื่อง 
  จ ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำนเฉลี่ย  620 คน 
ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 97.98 ของนักเรียนทั้งหมด 
    ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร  จ ำนวน    20     เครื่อง 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุดโรงเรียน  120 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์  180 
3. ห้องสมุดกลุ่มสำระวิชำ  30 
4. ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ  150 
5. ห้องแห่งกำรค้นพบ 
 ( Discovery )  

200 

6. สวนสมุนไพรโรงเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ 50 
7. เรือนเพำะช ำโรงเรียนวัดสิงห์ 50 
8. สวนไผ่กิมซุง 50 
9. ห้องเรียนอุตสำหกรรม 30 
10.  สวนกล้วยหลังอำคำรเรียน 3 200 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๔ ~ 

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ขนมทองม้วน,คุกกี้ ต.วัดสงิห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท 3 
2. กระจำด(ผลไม)้ ต.บ่อแร่  อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท 10 
3. ข้ำวหลำม ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท 1 
4. หุ่นฟำงนกเล็ก  ต.หนองบัว อ.วัดสิงห ์ จ.ชัยนำท         5 
5. วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ 20 
6. ห้องสมุดประชำชน"เฉลิมรำชกุมำรี"อ ำเภอวัดสิงห์ 5 
7. ศูนย์นวดแผนไทยเทศบำลต ำบลวัดสิงห์ 20 
8. ฟำร์มจระเข้อ ำเภอวัดสิงห์ 10 
9. ข้ำวกล้อง 10 
10. ศูนย์อบซำวนำร์เทศบำลวัดสิงห์ 20 

 

  ๖) ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่
ครู นักเรียน ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 

6.1) นำยธวัชชัย  แต้ประยูร ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวัดสิงห์ ให้ควำมรู้เรื่อง นวด
แผนไทย  สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ ำนวน 5 ครั้ง/ปี 

6.2) นำงวัชรี  แถมเจริญ ให้ควำมรู้เรื่อง หุ่นฟำงนกเล็ก สถิตกิำรให้ควำมรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้  จ ำนวน 5 ครัง้/ปี 
                     6.3) นำงวิจิตร เมฆพัฒน์ ให้ควำมรู้เรื่อง ผลผลิตจำกข้ำวเหนียวและกระบอกไม้ไผ่ 
มำแปรรูปเป็นข้ำวหลำม  สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี 

 6.4) นำงสำวสมจิตร  อยู่วงศ์ ให้ควำมรู้เรื่อง ขนมคุกกี้ สถิติกำรให้ควำมรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ ำนวน 3  ครั้ง/ปี 
                     6.5) นำงเรือนแก้ว บุญญำนันต์ ให้ควำมรู้เรื่อง ข้ำวกล้อง สถิติกำรให้ควำมรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้  จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี 
                     6.6) นำงอ ำไพ วันทอง ให้ควำมรู้เรื่อง จักสำนไม้ไผ่  สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียน
แห่งนี้ จ ำนวน  10  ครั้ง/ปี 
                     6.7) พระมหำจ ำนง ปรภสสโร ให้ควำมรู้เรื่อง วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ สถิติกำรให้
ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้   จ ำนวน   10  ครั้ง/ปี 
                     6.8) นำงสำวชุติกำญจน์ ฤกษ์อุดม ให้ควำมรู้เรื่อง ห้องสมุดประชำชน"เฉลิมรำช
กุมำรี"อ ำเภอวัดสิงห์สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ ำนวน  5   ครั้ง/ปี 
                     6.10) นำยวสันต์   อิ่มวุฒิกุล  ให้ควำมรู้เรื่อง ฟำร์มจระเข้วัดสิงห์ หรือฟำร์มจระเข้ 
วสันต์   สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้    จ ำนวน  3  ครั้ง/ปี 
  6.11) กลุ่มงำนฝีมือเสื้อผ้ำส ำเร็จรูปแม่ลำ เลขท่ี 3 ต ำบลแม่ลำ อ ำเภอบำงระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี  ให้ควำมรู้เรื่อง กำรเย็บกระเป๋ำจำกเศษผ้ำ สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี 
 

http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=018249519&ID=180304&SME=00102485651


รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๕ ~ 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงำนดีเด่น 

สถานศึกษา ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนวัดสิงห ์ ได้รับรำงวัลพระรำชทำนประเภท

สถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดกลำง 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

ได้รับรำงวัล โรงเรียนรักษำศีล ๕ กรมศำสนำ 
 
 

ผู้บริหาร ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นำงวสุกำนต์  ธีรภัทกร 
 

ได้รับรำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือน
ดีเด่น ประจ ำปี 2558 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ได้รับรำงวัลผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
มำตรฐำนและจรรยำบรรณของ
วิชำชีพ มีคุณประโยชน์ต่อ
กำรศึกษำอย่ำงยิ่ง สมควรได้รับ
กำรชมเชยระดับหน่วยงำนต้น
สังกัด ประจ ำปี พ.ศ. 2558 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

ได้รับรำงวัล เหรียญทอง ผู้มี
ผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับชำติครั้ง
ที่ 5 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  
ประเภท ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำขนำด
กลำง ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 ได้รับเกียรติบัตรน ำเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) โรงเรียนในฝัน 
“กำรศึกษำ สพม.๕ ก้ำวไกล เทิด
ไท้องค์รำชินี สร้ำงควำมดี สำนฝัน 
๓H” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๖ ~ 

ครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นำงศิริวรรณ  ผุดผ่อง 
 
 
 

ได้รับเกียรติบัตรน ำเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) โรงเรียนในฝัน 
“กำรศึกษำ สพม.๕ ก้ำวไกล เทิด
ไท้องค์รำชินี สร้ำงควำมดี สำนฝัน 
๓H” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ 

 
 
 

นำงศิริวรรณ  ผุดผ่อง 
 
 
 

ได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมน ำเสนอ
ผลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับภำคครั้ง
ที่ 5 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  
ประเภท ครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำร
เรียนกำรสอน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ 

 

นำงนงลักษณ์  เย็นสุข  ได้รับรำงวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภำ 

นำงศิริวรรณ  ผุดผ่อง 
นำงสำวสุรัตน์ ธูปทอง 
นำงสำวทิพย์พวัล  สุขสุด 
นำงสำวสิรินุช  ฉำยประทีป 
นำงสำวเพ็ญนภำ หอมจันทร์ 

ได้รับรำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

นำยดรัสวัต เจนวิทย์กร ได้รับเกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองระดับภำค
ในกำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย ม.4-ม.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำค  
จังหวัดอ่ำงทอง ครั้งที่ 65 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

นำงศิริวรรณ  ผุดผ่อง 
นำงสำวทิพย์พวัล สุขสุด 

ได้รับเกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองระดับภำค
ในกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.1-
ม.3งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภำค  จังหวัดอ่ำงทอง ครั้งที่ 
65 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๗ ~ 

ครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นำงสำวนิภำพร  บุญวัฒน์ 
นำงสำววรีวรรณ  สุขขัง 

ได้รับเกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลเหรียญทองระดับภำค
ในกำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือ
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ม.1-ม.3 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำค  
จังหวัดอ่ำงทอง ครั้งที่ 65 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

นำยก้องนคร สิงห์ค ำ 
นำงสำวทิพย์พวัล  สุขสุด 

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รองชน
เลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมกำร
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุ
ธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับชั้น             
ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับจังหวัด  จังหวดั
ชัยนำท ครั้งที่ 65 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

นำงศิริวรรณ  ผุดผ่อง 
นำงสำวทิพย์พวัล สุขสุด 

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม กำร
แข่งขันประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งำนศิลป 
หัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด  
จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 65 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

นำงสำวน้ ำผึ้ง ชุ่มชวย 
นำยอำทร  ไทยป้อม 

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม กำรแข่งขันอำหำรน้ ำพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-
ม.3 งำนศิลป 
หัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด  
จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 65 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๘ ~ 

ครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นำงสำวน้ ำผึ้ง ชุ่มชวย 
นำยอำทร  ไทยป้อม 

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม กำรแข่งขันอำหำรน้ ำพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับจังหวัด  จังหวดั
ชัยนำท ครั้งที่ 65 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

นำงศิริวรรณ  ผุดผ่อง 
นำงสำวทิพย์พวัล  สุขสุด 

ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมกำร
แข่งขันท ำอำหำรคำวจำนเดียว 
(ประเภทข้ำว) และอำหำรหวำน 
(ขนมไทย) ระดับชั้น  ม.1- ม.3 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
จังหวัด  จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 65 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

 
 

นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นำยกฤษณะ  นิวำส 
นำงสำวพลอยไพลิน  นวมเพ็ชร 
นำงสำวณัฐกำนต์  เหมือนมอญ 
นำงสำวสุธำสินี  กลิ่นทอง 

ชนะเลิศกำรตอบปัญหำ
วิทยำศำสตร์เกษตรระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย ๒๕๕๘ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 

เด็กหญิงสิริวรรณทนำ  สดไทย 
เด็กหญิงณัฐธิกำร์  อักษรศรี 
เด็กหญิงกวรรณชนก  กล่ ำแก้ว 
เด็กหญิงสุพรรษำ  แสงเขียว 

ชนะเลิศกำรตอบปัญหำ
วิทยำศำสตร์เกษตรระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น ๒๕๕๘ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 

นำงสำวชนินำถ  เมฆพัฒน์ 
นำงสำวมำริษำ  อินทะเกิด 
นำยธนโชติ  ทรัพย์ประสม 

ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กำรแข่งขัน
เกมส์ประดิษฐ์หอคอยจำก
หนังสือพิมพ์ ๒๕๕๘ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครสวรรค์ 

นำงสำวอมรรัตน์  สุ่มพ่วง 
นำงสำวพิยดำ  สำระมโน 
นำงสำวมธุริน แช่มเพชร 

รำงวัลชนะเลิศตอบปัญหำ
กฎหมำยงำนวันรพี จังหวัดชัยนำท 
(ตัวแทนไปแข่งระดับภำค) ๒๕๕๘ 

ศำลจังหวัดชัยนำท 

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๒๙ ~ 

นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงกรรณิกำ น้อยสุทธิ 
เด็กหญิงพนิตอนงค์ ทินวงษ์ 
เด็กหญิงพัฒนี หำญสุนทร 
เด็กหญิงตติมำ ชำติสุวรรณ 
เด็กชำยชัยวัฒน์ มีเจริญ  
เด็กหญิงกุลธิดำ ลีพร้อม 
เด็กหญิงสำธิตำ ทองทิม 
เด็ฏหญิงสุภัสสร จันทนำ 
เด็กหญิงสุธำรัตน์ คงเมือง 
เด็กหญิงวรรณี ยิ้มแย้ม 
เด็กหญิงกัณฐมณี อินอ่อน 
เด็กหญิงธัญกร เดชสร 

รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันสวด
มนต์หมูส่รภัญญะ (ตัวแทนไปแข่ง
ระดับภำค) งำนมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและประกวดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนด้ำนศำสนำเฉลิมพระ
เกียรติ ๒๕๕๘ 

ส ำนักงำนวัฒนธรรม 
จังหวัดชัยนำท 

ทีม VR๑  รำงวัลชมเชย TO BE NUMBER 
ONE TEEN DANCERCISE 
CHAINAT CHAMPIONSHIP 
๒๐๑๕ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม 
๒๕๕๘ ณ ศูนย์กีฬำโรงเรียน
ชัยนำทพิทยำคม (โรงยิม)  

สำธำรณสุข 
จังหวัดชัยนำท 

คณะนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
กำรประกวดโรงเรียนตำมโครงกำร
ยุวชนประกันภัย จังหวัดชัยนำท 
ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภัย จังหวัดชัยนำท 

ทีมนักเรียนแสดงละคร รำงวัลชมเชย ประเภทละครสั้น
กำรประกวดโรงเรียนตำมโครงกำร
ยุวชนประกันภัย จังหวัดชัยนำท 
ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภัย จังหวัดชัยนำท 

ทีมนักเรียน ม.ต้น รำงวัลชมเชย กำรประกวดแต่งค ำ
ประพันธ์กลอนสอด ม.ต้น งำน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกำร
ประกวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนใน
พระพุทธศำสนำ เฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษำ สมเด็จพระเทพฯ  
ปี ๒๕๕๘ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์
รำชวิทยำลัย 

ทีมนักเรียนขับร้องประสำน
เสียง 

ได้รับรำงวัลชมเชยประกวดร้อง
เพลงประสำนเสียง โครงกำร TO 
BE NUMBER ONE  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ชัยนำท 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๐ ~ 

นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงแพรเงิน   อ ำนำจดี 
เด็กหญิงแพรทอง   ก้อนค ำ 
 

รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันกีฬำ
วอลเลย์บอลชำยหำด OBEC 
Young Beach Volleyball 
๒๐๑๕ Inspired by ThaiPBS. 
รอบคัดเลือกตัวแทนภำคกลำงและ
ภำคตะวันนอกก รุ่นอำยุ ๑๘ ปี
หญิง  

ThaiPBS. 

นำยชัพวิชญ์ แซ่จันทร์ 
นำงสตรีรัตน์ เที่ยงจิตต์ 

ตัวแทนแข่งขัน To be Number 
One Idol ระดับภำค 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ชัยนำท 

นำงสำวอมรรัตน์ สุ่มพ่วง  
เด็กชำยณัฐวัฒน์ สิงหนำท  

ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมกิจกรรม
เขียนบทควำมส ำหรับเยำวชนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 1 ใน 50 คน ของประเทศ 

ชมรมนักเขียนและผู้จัดท ำ
หนังสือวิทยำศำสตร์ สมำคม
วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย 

นำยณัฐวัฒน์  สีสด ได้รับรำงวัลเหรียญทองระดับภำค
ในกำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย ม.4-ม.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำค  
จังหวัดอ่ำงทอง ครั้งที่ 65 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

เด็กหญิงกุลธิดำ  ลีพร้อม 
เด็กหญิงวรรณี  ยิ้มแย้ม 
เด็กหญิงสำธิตำ  ทองทิม 

ได้รับรำงวัลเหรียญทองระดับภำค
ในกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ 
 ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภำค  จังหวัด
อ่ำงทอง ครั้งที่ 65 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

เด็กชำยฐิติพล  นำคสังข์
เด็กชำยบุรินทร์  ตุ่นเงิน 
เด็กชำยสหรัฐ  แสงเอี่ยม 

ได้รับรำงวัลเหรียญทองระดับภำค
ในกำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือ
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ม.1-ม.3 งำนศิลป 
หัตถกรรม นักเรียนระดับภำค  
จังหวัดอ่ำงทอง ครั้งที่ 65 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

นำยธนโชติ  ทรัพย์ประสม 
นำยวรเมธ หลำกสุขถม 
นำยอดิศักดิ์  คงเจริญ 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมกำร
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุ
ธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับชั้น  
 ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๑ ~ 

นักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียนระดับจังหวัด  จังหวดั
ชัยนำท ครั้งที่ 65 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 

นำงสำวกำญจนำ  ผำดไทยสงค์
นำยจรัญ  พุกมำก 
นำงสำวจันทนีย์  ดีวัน 
นำงสำวพรนิภำ  บุญชื่น 
นำยวรชิต  โอรส 
นำงสำววันทนีย์  กุดฉ่ ำ 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมกำร
แข่งขันประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญ 
ระดับชั้น  ม.4-ม.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
จังหวัด  จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 65 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

นำงสำวผกำมำศ  อยู่คง 
นำงสำวพิยดำ  สำรมะโน 
นำงสำวมธุริน  แช่มเพชร์ 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนอำชีพ ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับจังหวัด  จังหวดั
ชัยนำท ครั้งที่ 65 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

เด็กหญิงนฤมล  พลับจีน 
เด็กหญิงสิริประภำ  สังข์ทอง 
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธูปทอง 

ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น  ม.1-ม.
3 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับจังหวัด  จังหวัดชัยนำท ครั้ง
ที่ 65 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

นำงสำวทัศนีย์  ภูผำ 
นำงสำวบุญเก้ำ สินสิงห ์
นำงสำวสุธำสินี  แก่นจันทร์ 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง กิจกรรม
กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น  ม.4-         
ม.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับจังหวัด  จังหวัดชัยนำท ครั้ง
ที่ 65 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

เด็กหญิงณัฐนันท์  อินสุ่ม 
เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีทองอินทร์ 
เด็กหญิงธีร์สุดำ  พรมสุรินทร์ 
 
 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมกำร
แข่งขันท ำอำหำรคำวจำนเดียว 
(ประเภทข้ำว) และอำหำรหวำน 
(ขนมไทย) ระดับชั้น  ม.1- ม.3 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
จังหวัด  จังหวัดชัยนำท ครั้งที่ 65 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๒ ~ 

 ๑๐.๒ งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
และควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงด้ำนกีฬำวอลเลย์บอล
สู่ควำมเป็นเลิศ 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนโรงเรียนวัด
สิงห์ทุกคน มีสุขภำพ
สมบูรณ์ทั้งทำงด้ำน
ร่ำงกำย 
และทำงด้ำนจิตใจ 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภำพ
ทำงกำยที่ดี  
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรู้ถึง กฎ 
กติกำ กำรแข่งขัน
กีฬำแต่ละประเภท 
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนโรงเรียนใช้
เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ และ
ห่ำงไกลจำกยำเสพ
ติด 
5. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงด้ำนกีฬำ
วอลเลย์บอลสู่ควำม
เป็นเลิศ 
6. เพื่อส่งเสริมให้
นักกีฬำวอลเลย์บอล
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ในรำยกำรต่ำง ๆและ
มีกำรพัฒนำ 
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
พร้อมทั้งมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกบับุคคล
อ่ืน 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
๑.๑ ประชุมบุคลำกรใน
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ  
เตรียมรอรับแผนงำนกำร
แข่งขันกีฬำสีภำยใน กำร
แข่งกีฬำฟุตซอลระดับ
จังหวัด  กีฬำเขต
กำรศึกษำ กีฬำเยำวชน
แห่งชำติ  
กีฬำแห่งชำติ กีฬำที่
สมำคมวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทศไทยจัดขึ้น 
๑.๒ เสนอโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัติ 
ขั้นการด าเนินการ (Do) 

๒.๑ ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมที่วำงแผนไว้ 

ตำมล ำดับดังนี้ 
     ๒.๑.๑ กิจกรรมกำ
แข่งขันกีฬำสีภำยใน 
     ๒.๒.๒ กิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำฟุตซอล ต้ำน
ภัยยำเสพติด 
    ๒.๒.๓ กิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำจังหวัด 
    ๒.๒.๔ กิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำนักเรียน-
นักศึกษำเขตที่ ๑ 
    ๒.๒.๕ กิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำเยำวชน
แห่งชำติ 
    

1.นักเรียนร้อยละ 
๙๐ ได้รับกำรส่งเสริม
สุขภำพให้มีควำม
สมบูรณ์ทั้งทำงด้ำน
ร่ำงกำยและทำงด้ำน
จิตใจ 
2.นักเรียนร้อยละ 
๙๐  ทรำบถึง กฎ 
กติกำ กำรแข่งขัน
กีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย มีน้ ำใจและมี
ควำมสำมัคคีในหมู่
คณะ 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๙๐ รู้จักใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์
ห่ำงไกลยำเสพติด 
 ไม่หมกมุ่นกับกำร 
เล่นเกม 
๔.นักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีสมรรถภำพ
ทำงกำยที่ดี 
5. นักกีฬำร้อยละ 
๑๐๐ มีควำมสนใจใน
กำรที่จะพัฒนำ
ตนเองสู่ควำมเป็น
เลิศ 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๓ ~ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

       ๒.๒.๖ กิจกรรมกำร 
แข่งขันกีฬำแห่งชำติ 
    ๒.๒.๗ กิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำ “ยูโร่เค้ก”  
    ๒.๒.๘ กิจกรรมกำร
แข่งกีฬำ “โอเป็ก ยังบีช” 
    ๒.๒.๙ กิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 
    ๒.๒.๑๐ กิจกรรมกำร
แข่งกีฬำ “เอสโคล่ำ” 
    ๒.๒.๑๑ กิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำ “ไทคัพ” 

6.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีโอกำสเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ในระดับต่ำงๆ 
7. นักกีฬำร้อยละ 
๘๐ มีผลกำรแข่งขัน
ในรำยกำรที่มีกำร
พัฒนำขึ้นเรื่อย ๆ 

2. โครงกำรโรงเรียนสัมพันธ์
ชุมชน 
 

๑)  เพ่ือให้มีกำรปฎิ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน 
๒)  เพ่ือให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีควำมมี
ควำมพึงพอใจ  
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครู  
๓)  เพ่ือให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ตลอดจน
กำรช่วยเหลือด้ำน
อ่ืนๆ แก่ชุมชนและ
ส่วนรวม 
๔)  เพ่ือให้ชุมชน 
และสังคมรับรู้
ข่ำวสำรในโรงเรียน 
 

กิจกรรมที่๑ เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
๑.บันทึกขออนุญำตด ำเนิน
โครงกำรขออนุมัติ   
งบประมำณด ำเนินกำร
ตำมระเบียบพัสดุ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 
๓.ประชุมคณะครูที่ปรึกษำ 
๔.ประสำนงำนผู้ปกครอง 
๕.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
๖.กำรติดตำมประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๒ รว่มงาน
ต่างๆของชุมชน  
๑.ขั้นเตรียมกำร 
 ๑.๑ ประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 ๑.๒ ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องกำรใช้ 
๒.ขั้นด ำเนินกำร 
 

1.ร้อยละ ๑๐๐  ของ
ครูประจ ำชั้นทุกคน
รู้จักและเข้ำใจ
นักเรียนในควำม
รับผิดชอบเป็น
รำยบุคคลสำมำรถ 
คัดกรองเป็นกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มปัญหำ
ได้และมีกำรออก
เยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุก
คน 
๒.ร้อยละ ๗๕ 
ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
งำนเผยแพร่ข่ำวสำร
โรงเรียน 
3.ร้อยละ ๗๕ ของ 
ชุมชน และสังคมรับรู้
ข่ำวสำรในโรงเรียน 

 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๔ ~ 

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

    ๒.๑ เขียนโครงกำร 
 ๒.๒ ขออนุมัติโครงกำร 
 ๒.๓ ขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้ำง 
 ๒.๔ ด ำเนินงำน 
- กิจกรรมเดินรณรงค์
ต่อต้ำนยำเสพติด 
- กิจกรรมถนนคนเดิน 
-กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
- กิจกรรมงำนประเพณีแห่
เจ้ำพ่อเจ้ำแม่ 
-กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ 
-กิจกรรมวันออกพรรษำ 
-กิจกรรมสภำกำแฟ 
-กิจกรรมวันลอยกระทง 
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
-กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 
๓. ขั้นประเมินผล 
 ๓.๑ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร 
 ๓.๒  สรุปผลกำร
ด ำเนินกำร 
กิจกรรมที๓่ วารสาร
เผยแพร่ข่าวสาร 
๑.ขั้นเตรียมการ 
๑.๑ ประชุมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๑.๒ ส ำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่
ต้องกำรใช้ 
๒.ขั้นด าเนินการ 
๒.๑ เขียนโครงกำร 
๒.๒ ขออนุมัติโครงกำร 
๒.๓ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๕ ~ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   ๒.๔ ด ำเนินงำนจัดท ำ
วำรสำรโรงเรียน 
๑ ฉบับ ต่อ ๓ เดือน 
๓. ขั้นประเมินผล 
๓.๑ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร 
๓.๒  สรุปผลกำร
ด ำเนินกำร 

 

3 โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนวัด
สิงห์ 
 

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนชั้น 
ม.6 และ ม. 3 ให้
สูงขึ้น 
 

1.เสนอโครงกำร 
2.ประชุมคณะกรรมกำร
และครูวิชำกำร  ครูประจ ำ
ชั้น ม. 6 ม. 3 เพ่ือวำง
แผนกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 
3.ด ำเนินงำนตำมโครงกำร      
4.สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
5.รำยงำน 

1.นักเรียนร้อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 
2.ครูร้อยละ 90 มี
ควำมกระตือรือร้นใน
กำรปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน 

4 กิจกรรม กำรศึกษำสะเต็ม
ของหญ้ำแฝกด้วยกล้อง
จุลทรรศน์สมำร์ทโฟน 
เพ่ือควำมยั่งยืนของชุมชน 
(STEM education of 
ventiver glass using 
smartphone 
microscope for 
community 
sutstainability) 
    

1. ศึกษำระบบรำก
ของหญ้ำแฝกระดับ
จุลภำคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์สมำร์ท
โฟน 
2. พัฒนำบทเรียน
โดยใช้ปัญหำของ 
ชุมชนเป็นโจทย์เพื่อ
กำรเรียนรู้สะเต็ม 
(STEM)   
3. นักเรียนสำมำรถ
ใช้สมำร์ทเทคโนโลยี
ในกำรเรียนสะเต็ม 
(STEM) ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  
4. สร้ำงควำม
ตระหนักในกำร
แก้ปัญหำร่วมกันของ 

1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2. ออกแบบกำรเรียนกำร
สอน โดยใช้กำรเรียนรู้
แบบ STEM ผนวกเข้ำกับ
อุปกรณ์ Smart 
classroom  
3. ทดลองและฝึกฝนใช้
อุปกรณ์ Smart 
classroom 
4. ปลูกหญ้ำแฝก 
5. ศึกษำกำรเจริญเติบโต 
โครงสร้ำงภำยนอกและ
ภำยในรำกหญ้ำแฝก 
6. วัดองศำและจ ำนวน
กำรแตกแขนงของรำก
หญ้ำแฝก  
 

1. นักเรียนใน
โครงกำรร้อยละ 
100 ไดศ้ึกษำระบบ
รำกของหญ้ำแฝก
ระดับจุลภำคด้วย
กล้องจุลทรรศน์
สมำร์ทโฟน 
2. ครูในโครงกำร
ร้อยละ 100 พัฒนำ
บทเรียนโดยใช้ปัญหำ
ของชุมชนเป็นโจทย์
เพ่ือกำรเรียนรู้สะเต็ม 
(STEM)   
3. นักเรียนใน
โครงกำรร้อยละ 
100 สำมำรถใช้
สมำร์ทเทคโนโลยีใน
กำรเรียนสะเต็ม  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๖ ~ 

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  ชุมชน 7. ลงพื้นที่ส ำรวจปัญหำ
ตลิ่ง 
8. จัดกิจกรรมสันทนำ
กำรชักคะเย่อหญ้ำแฝก
และกิจกรรมตุ้มน้ ำหนัก
กับหญ้ำแฝกจัดกิจกรรม
เสริมในชุมชนเพื่อเผยแพร่
ควำมรู้และส่งเสริม 

(STEM) ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ  
4. นักเรียนใน
โครงกำรร้อยละ 
100 มีควำม
ตระหนักในกำร
แก้ปัญหำร่วมกันของ 
ชุมชน 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
เด็ก/ครทูี่

อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก/คร ู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ 24.95 4 ดีมำก 
มำตรฐำนท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดี และมีสุนทรียภำพ 5.00 4.53 5 ดีเยี่ยม 
๑.๑ มีสุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพและออกก ำลังกำย 
สม่ ำเสมอ 

620 652 95.09 ๐.๕๐ 0.48 5 ดีเยี่ยม 

๑.๒ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

590 652 90.49 ๐.๕๐ 0.45 5 ดีเยี่ยม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และ
ปัญหำทำงเพศ 

625 652 95.85 ๑.๐๐ 0.95 5 ดีเยี่ยม 

๑.๔ เห็นคุณค่ำในตนเอง มี
ควำมมั่นใจกล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

510 652 78.22 ๑.๐๐ 0.78 4 ดีมำก 

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

600 652 92.02 ๑.๐๐ 0.92 5 ดีเยี่ยม 

๑.๖ สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/
นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร 
ตำมจินตนำกำร 

619 652 94.93 ๑.๐๐ 0.95 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่๒ ผู้เรียนมีคณุธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์ ๕.๐๐ 4.62 5 ดีเยี่ยม 
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 

590 652 90.49 ๒.๐๐ 1.81 5 ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๗ ~ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
เด็ก/ครทูี่

อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก/คร ู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๒.๒ เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

615 652 94.32 ๑.๐๐ 0.94 5 ดีเยี่ยม 

๒.๓ ยอมรับควำมคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่ำง 

596 652 91.41 ๑.๐๐ 0.91 5 ดีเยี่ยม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 

632 652 96.93 ๑.๐๐ 0.96 4 ดีมำก 

มำตรฐำนที ่๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
รักกำรเรียนรู ้และพฒันำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

๕.๐๐ 4.01 4 ดีมำก 

๓.๑ มีนิสัยรักกำรอ่ำนและ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่ำงๆ รอบตัว 

585 652 89.72 ๒.๐๐ 1.79 4 ดีมำก 

๓.๒ มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู 
พูด เขียนและตั้งค ำถำมเพ่ือ
ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม 

498 652 76.38 ๑.๐๐ 0.76 4 ดีมำก 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำร
เรียนรู้ระหว่ำงกัน 

486 652 74.54 ๑.๐๐ 0.75 4 ดีมำก 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
และน ำเสนอผลงำน 

465 652 71.32 ๑.๐๐ 0.71 3 ด ี

มำตรฐำนที ่๔ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ  
คิดสร้ำงสรรค ์ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตผุล 

๕.๐๐ 3.98 4 ดีมำก 

๔.๑ สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่
อ่ำน ฟัง และด ูและสื่อสำรโดย
กำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิด
ของตนเอง 

534 652 81.90 ๒.๐๐ 1.64 4 ดีมำก 

๔.๒ น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำ
ด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง 

525 652 80.52 ๑.๐๐ 0.80 4 ดีมำก 

๔.๓ ก ำหนดเป้ำหมำย 
คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำ
โดยมีเหตุผลประกอบ 

483 652 74.08 ๑.๐๐ 0.74 3 ด ี

๔.๔ ควำมคิดริเริ่ม และ
สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 
 

528 652 80.98 ๑.๐๐ 0.80 4 ดีมำก 

มำตรฐำนที ่๕ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะ 
ทีจ่ ำเป็นตำมหลักสูตร 

๕.๐๐ 3.4 3 ด ี

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระ เป็นไปตำมเกณฑ ์

   ๑.๐๐ 0.60 3 ด ี

๕.๒ ผลกำรประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสูตร เป็นไปตำมเกณฑ์ 

   ๑.๐๐ 0.60 3 ด ี



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๘ ~ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
เด็ก/ครทูี่

อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
เด็ก/คร ู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับ 
ที่ได ้

ค่า
น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๕.๓ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์และเขียน เป็นไป
ตำมเกณฑ์ 

   ๒.๐๐ 1.60 4 ดีมำก 

๕.๔ ผลกำรทดสอบระดับชำติ 
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

   ๑.๐๐ 0.60 3 ด ี

มำตรฐำนที ่๖ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถ 
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได ้และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจรติ 

๕.๐๐ 4.41 4 ดีมำก 

๖.๑ วำงแผนกำรท ำงำนและ
ด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 

523 652 80.21 ๒.๐๐ 1.60 4 ดีมำก 

๖.๒ ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจใน
ผลงำนของตนเอง 

592 652 90.79 ๑.๐๐ 0.90 5 ดเียี่ยม 

๖.๓ ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 589 652 91.71 ๑.๐๐ 0.92 5 ดีเยี่ยม 
๖.๔ มีควำมรู้สึกท่ีดีต่ออำชีพ
สุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับ
อำชีพท่ีตนเองสนใจ 

650 652 99.69 ๑.๐๐ 0.99 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที ่๒ มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา ๕๐.๐๐ 47.58 5  ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที ่๗ ครูปฏบิัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกดิประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 9.08 5  ดีเยี่ยม 

๗.๑ ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย
คุณภำพผู้เรียนท้ังด้ำนควำมรู้ 
ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

36 36 100 ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๒ ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลใน
กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

36 36 100 ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๓ ครูออกแบบและกำรจัดกำร
เรียนรู้ท่ีตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

30 36 83.33 ๒.๐๐ 1.66 4 ดีมำก 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบท
และภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำ
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

33 36 91.66 ๑.๐๐ 0.91 5 ดีเยี่ยม 

๗.๕ ครูมีกำรวัดและประเมินผล
ท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรท่ี
หลำกหลำย 

36 36 100 ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๗.๖ ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ 
และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนท้ัง

36 36 100 ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๓๙ ~ 
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ระดับ 
ที่ได ้
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น้ าหนกั 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิต
ด้วยควำมเสมอภำค 
๗.๗ ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำท่ี
ตนรับผิดชอบและใช้ผลในกำร
ปรับกำรสอน 

30 36 83.33 ๑.๐๐ 0.83 4 ดีมำก 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกท่ี
ดีของสถำนศึกษำ 

32 36 88.88 ๑.๐๐ 0.88 4 ดีมำก 

๗.๙ ครูจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมวิชำท่ีได้รับมอบหมำยเต็ม
เวลำ เต็มควำมสำมำรถ 
 

36 29 80.55 ๑.๐๐ 0.80 4 ดีมำก 

มำตรฐำนที ่๘ ผู้บรหิำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 9.80 5  ดีเยี่ยม 

๘.๑ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะ
ผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มท่ีเน้น
กำรพัฒนำผู้เรียน 

   ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๘.๒ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
กำรประเมินหรือผลกำรวิจัย 
เป็นฐำนคิดท้ังด้ำนวิชำกำรและ
กำรจัดกำร 

   ๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๘.๓ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร 

   ๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๘.๔ ผูบ้ริหำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับ
กำรกระจำยอ ำนำจ 

   ๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ 

   ๑.๐๐ 0.80 4 ดีมำก 

๘.๖ ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ 
ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำ
ใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็ม
ศักยภำพและเต็มเวลำ 

   ๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
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มำตรฐำนที ่๙ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงำนตำมบทบำทหนำ้ที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

๕.๐๐ 5.00 5 ดีเยี่ยม 

๙.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
รู้และปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ี
ระเบียบก ำหนด 

   ๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

๙.๒ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ก ำกับติดตำม ดูแล และ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย 

   ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

   ๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่๑๐ สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรยีนรู ้
และกิจกรรมพัฒนำคณุภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

๑๐.๐๐ 8.80 4 ดีมำก 

๑๐.๑ หลักสูตรสถำนศึกษำ
เหมำะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

   ๒.๐๐ 1.6 4 ดีมำก 

๑๐.๒ จัดรำยวิชำเพิ่มเติมท่ี
หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตำมควำมถนัดควำมสำมำรถ 
และควำมสนใจ 

   ๒.๐๐ 1.6 4 ดีมำก 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ท่ีส่งเสริมและตอบสนองควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

   ๑.๐๐ 0.8 4 ดีมำก 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

   ๑.๐๐ 0.8 4 ดีมำก 

๑๐.๕ นิเทศภำยใน ก ำกับ 
ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไป
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

   ๒.๐๐ 2.0 5 ดีเยี่ยม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภำพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

   ๒.๐๐ 2.0 5 ดีเยี่ยม 
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มำตรฐำนที ่๑๑ สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำร
ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

๑๐.๐๐ 10.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัยมีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก พอเพียงอยู่ในสภำพใช้
กำรได้ดีสภำพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 

   ๔.๐๐ 4 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๒ จัดโครงกำร กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยของผู้เรียน 

   ๓.๐๐ 3 5 ดีเยี่ยม 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดท่ีให้บริกำร
สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

   ๓.๐๐ 3 5 ดเียี่ยม 

มำตรฐำนที ่๑๒ สถำนศึกษำมีกำรประกันคณุภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ 4.90 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๑ ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 

   ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๒ จัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้สำรสนเทศใน
กำรบริหำรจัดกำร 

   ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๔ ติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

   ๐.๕๐ 0.40 4 ดีมำก 

๑๒.๕ น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพท้ังภำยในและภำยนอก
ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

   ๐.๕๐ 0.50 5 ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ จัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ี
เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 

   ๑.๐๐ 1.00 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
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ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ ๑๐.๐๐ 10.00 5.00 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที ่๑๓ สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงส่งเสรมิ สนับสนุน ให้
สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

๑๐.๐๐ 10.00 5.00 ดีเยี่ยม 

๑๓.๑ มีกำรสร้ำงและพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ
และใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้ ท้ังภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกร 
ของสถำนศึกษำ รวมท้ังผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

   ๕.๐๐ 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

๑๓.๒ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

   ๕.๐๐ 5.00 5.00 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที ่๑๔ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของกำรศึกษำปฐมวัย 

๕.๐๐ 5.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๔.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์ปรัชญำ  
และจุดเน้นของสถำนศึกษำ  

   ๓.๐๐ 3.00 5 ดีเยี่ยม 

๑๔.๒ ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ปรัชญำ  และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ   

   ๒.๐๐ 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ 5.00 5  ดีเยี่ยม 
มำตรฐำนที ่๑๕ กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำร 
ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสรมิสถำนศึกษำใหย้กระดับ 
คุณภำพสูงขึ้น 

๕.๐๐ 5.00 5  ดีเยี่ยม 

๑๕.๑ จัดโครงกำร กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบำย 
จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ 

   ๓.๐๐ 3.00 5  ดีเยี่ยม 

๑๕.๒ ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยและพัฒนำดีขึ้น
กว่ำท่ีผ่ำนมำ  

   ๒.๐๐ 2.00 5  ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐.๐๐ 92.33 5  ดีเยี่ยม 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๓ ~ 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คะแนนที่ได้  92.33 
ระดับคุณภำพ     ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔       ระดับ ๕ 

             (ปรับปรุง)      (พอใช้)             (ดี)                 (ดีมำก)            (ดีเยี่ยม) 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ ๑  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

  
 

 

มำตรฐำนที่ ๒  ผู้เรียนมสีุขนิสัย สขุภำพกำย และสุขภำพจติที่ด ี     
มำตรฐำนที่ ๓  ผู้เรียนมสีุนทรียภำพ และลักษณะนสิัยด้ำนศิลปะ ดนตรี และ

กีฬำ                    
  

 
 

มำตรฐำนที่ ๔  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์  
มีวิจำรณญำณ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดไตรต่รอง และมีวิสัยทัศน์  

 
 

  

มำตรฐำนที่ ๕  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร     
มำตรฐำนที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร 
เรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

  
 

 

มำตรฐำนที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถ 
ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจรติ 

  
 

 

ด้านคร ู
มำตรฐำนที่ ๘   ครูมีคณุวุฒิ / ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำน                         
ที่รับผิดชอบ และมีครเูพียงพอ 

   
 

 

มำตรฐำนที่ ๙   ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร 
มำตรฐำนที่ ๑๐  ผูบ้รหิำรมภีำวะผูน้ ำและมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
จัดกำร                         

   
 

 

มำตรฐำนที่ ๑๑  สถำนศึกษำมีกำรจัดองค์กรโครงสร้ำง และกำร 
บริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำ 

    

มำตรฐำนที่ ๑๒  สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมและกำรเรยีนกำรสอน                           
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

    

มำตรฐำนที่ ๑๓  สถำนศึกษำมีหลกัสูตร ที่เหมำะสมกับผู้เรยีนและ 
ท้องถิ่นมีสื่อกำรเรยีนกำรสอนที่เอื้อต่อกำรเรยีนรู้ 

    

มำตรฐำนที่ ๑๔  สถำนศึกษำส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับ 
ชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

    

โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับคณุภำพ ............ด.ี.................  
ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีที่ไม่ได้รับกำรรับรอง  เนื่องจำก ....................................................................... 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๔ ~ 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตทีด่ี ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคำ่นิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๕ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีควำมใฝรู่้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๖๖ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคดิเป็น ท ำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๒๕ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖๑ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส ำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและ            
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๗๗ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลตุำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ            
และวัตถุประสงค์ของกำรจดัตั้งสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจดุเน้นและจุดเน้นทีส่่งผลสะท้อนเป็น               
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบำทของสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน  
             รักษำมำตรฐำน และพฒันำสู่ควำมเป็นเลศิที่สอดคล้องกับ 
             แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๕.๐๐ 
 
๕.๐๐ 
 

ดีมำก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๔๕ ดี 

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถำนศึกษำ   82.45 คะแนน 
 มีคุณภำพระดับด ี
กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบง่ชี้ ตัง้แต ่80 คะแนนขึ้นไป      ใช ่      ไม่ใช ่
  มีตัวบ่งชีท้ี่ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จำก 12 ตัวบ่งชี้        ใช ่      ไม่ใช ่
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดบัคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่      ไม่ใช ่
 ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
       สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศกึษำ 
 
 
 
๑๔. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๔๕ ~ 

            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

จุดเด่น 
สถำนศึกษำมีชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งให้ควำมช่วยเหลือทั้งด้ำนงบประมำณและวัสดุครุภัณฑ์  

กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมส ำคัญในกำรร่วมมือกันพัฒนำโรงเรียน  ด้วยควำมเต็มใจ
สถำนศกึษำมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นรอบบริเวณโรงเรียนอย่ำงหลำกหลำย  ซึ่งเหมำะใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำควำมรู้  ทักษะ  โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  คิด

สังเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  คิดไตร่ตรองอย่ำงมีเหตุผลส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ 
หลำกหลำย โดยสร้ำงควำมตระหนัก  รักถ่ิน  และประยุกต์ใช้ให้อยู่ในวิถีชีวิต 
            จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

1. ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์  คิดสังเครำะห์  
มีวิจำรณญำณ  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำย  กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์  กำรท ำโครงงำน  และกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  ให้ผู้เรียนฝึกกำรแสวงหำควำมรู้ 
จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  มีกำรบันทึกกำรค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบน ำข้อมูลมำอภิปรำย
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนและครู และน ำข้อมูลมำแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล 

2. ครูควรท ำงำนวิจัยในชั้นเรียนให้ครบทุกคน  เพื่อน ำไปใช้แก้ปัญหำ  ผลิตสื่อกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียนและน ำผลกำรวิจัยที่ได้ไปพัฒนำผู้เรียน 

3. สถำนศึกษำควรจัดท ำแผนงำนที่เป็นแผนแม่บทในกำรพัฒนำโดยน ำมำตรฐำน 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน  น ำตัวบ่งชี้ของแต่ละมำตรฐำนเป็นตัวบ่งชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  สำมำรถวัดควำมส ำเร็จได้และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่มีโครงกำรและกิจกรรม
เพ่ือกำรพัฒนำสอดคล้องกับแผนแม่บท  มีคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำน  ประเมินผล
โครงกำรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และน ำผลไปพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 
๑๕. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปัญหา  
 สถำนศึกษำประสบภัยจำกอุทกภัยทุกปี  เนื่องจำกตั้งอยู่บริเวณที่รำบลุ่ม  ติดแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ จึงเป็นปัญหำในกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่  ทั้งบริเวณ   สนำม  อำคำรเรียน  อำคำร
ห้องสมุด  อำคำรประกอบกำร ห้องน้ ำนักเรียนเกิดควำมเสียหำยที่ต้องเสียงบประมำณซ่อมแซม 
ทุกปี 

จุดเด่น  
 สถำนศึกษำมีชุมชนที่ เข้มแข็งให้ควำมช่วยเหลือทั้งด้ำนงบประมำณและวัสดุครุภัณฑ์  
กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมส ำคัญในกำรร่วมมือกันพัฒนำโรงเรียน  ด้วยควำมเต็มใจ                
มีแหล่งภูมิปัญญำในท้องถิ่นรอบบริเวณโรงเรียนอย่ำงหลำกหลำย ซึ่งเหมะกับกำรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์  คิดสังเครำะห์ วิเครำะห์  มีวิจำรณญำณ   
คิดไตร่ตรอง ด้วยกิจกรรมทั้งกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน 
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~ ๔๖ ~ 

2. ผู้บริหำรควรพัฒนำระบบ  กลไก  และตรวจติดตำมคุณภำพสถำนศึกษำให้เป็นระบบ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
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๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนวัดสิงห์ แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ด้ำนบริหำรวิชำกำร  
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล   ด้ำนบริหำรงบประมำณ  และ  ด้ำนบริหำรทั่วไป  ผู้บริหำรยึดหลักกำร
บริหำรแบบ  PDCA  
                                       
 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดสิงห์ 
      

 
            
    
    
 
 
 
 

 
 

แผนภำพที่ ๔   โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 

 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านการบริหารวชิาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

- งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
- งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  
- งำนวัดและประเมินผล  
- งำนทะเบียน/เทยีบโอนผลกำรเรยีน  
- งำนวิจยัและนวตักรรมกำรศึกษำ  
- งำนนิเทศภำยใน  
- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 
- งำนแนะแนว  
- งำนห้องสมุด  
- งำนรับนักเรียน 
-งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนพัฒนำบุคลำกร 
- งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
- ข้อมูลนกัเรียน 
- ข้อมูลครู  
- งำนปกครองนักเรียน  
- งำนระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน 
- งำนกิจกำรนักเรียน  
- งำนบ้ำนพักครู  
- เวรยำม 
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนงบประมำณ 
- งำนธุรกำร  
- งำนกำรเงินและบัญชี 
- งำนพัสดุและสินทรัพย์  
- งำนควบคุมภำยใน 
- งำนเครื่องรำชย ์
- งำนแผนงำน 
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

- งำนโรงเรียนกับชุมชน 
- งำนประชำสัมพันธ ์ 
- งำนอนำมยัโรงเรียน 
- งำนโสตทัศนูปกรณ์  
-  เวบ็ไซต์โรงเรียน   
   เวบ็ไซต์ ส.พ.ม. 5  
- งำนโภชนำกำร  
-งำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งแวดล้อม    
 -งำนเศรษฐกิจพอเพียง  
- งำนสหกรณ์  
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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มุ่งม่ันพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นคนดีมีคุณมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ควำม 
เป็นไทยและสิ่งแวดล้อม  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่น มีสุขภำพดี  และด ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่ำงมีสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ     

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับในสังคม 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและอนุรักษ์ควำมเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม                                                                              
5. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ  
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
2. ผู้เรียนใช้ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  สื่อสำรได้ตำมควำมเหมำะสม 
3. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในเชิงคณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี                            

ตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 
4. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในกำรงำนอำชีพ อย่ำงหลำกหลำยตำมควำมสนใจและควำมสำมำรถ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ไหว้เป็นนิสัย  แต่งกำยถูกระเบียบ  
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
กีฬำเด่น 

 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ประชุมปรึกษำหำรือเกี่ยวกับปัญหำในรอบปีที่ผ่ำนมำ และหำวิธีกำรพัฒนำร่วมกัน 
2. จัดท ำแผนงำน   โครงกำรพัฒนำงำนทั้ง 4 ด้ำน 
3. ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมโครงกำร 
4. ประเมินผล  และสรุปรำยงำนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตร  และส่งเสริม
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ 
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~ ๔๙ ~ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง  ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำทั้งระบบให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
ฯลฯ 

 
๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนนักเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  

1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำ
วิทยำศำสตร์ให้สูงขึ้น 
2.เพ่ือสร้ำงทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ให้กับ
นักเรียน 
3.เพ่ือพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ ำนวน 629 คน และ
ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ จ ำนวน 5 คน  
เชิงคุณภาพ 
ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรง
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลำง 2551 มีกำร
ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติกำรทดลองเพ่ิม
มำกขึ้น นักเรียนมีทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
เพ่ิมข้ึน สำมำรถคิดวิเครำะห์
แก้ปัญหำได้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
วิทยำศำสตร์สูงขึ้น 

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำง 
สรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร  
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  10 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ
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ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา 
(มฐ.ที ่/ตัวบ่งชี้) 

2.โครงกำรยกระดับ
คุณภำพด้ำน
ภำษำอังกฤษของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
เพ่ือก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

1.เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ของนักเรียนให้มีทักษะที่
เหมำะสม โดยเฉพำะ
ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมใน
กำรก้ำวสู่ประชำคม
อำเซียน 
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษให้
สูงขึ้น 
3.เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถนักเรียนใน
โรงเรียน ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ ให้รองรับกำร
เปิดเสรีประชำคมอำเซียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ ำนวน 629 คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนำศักยภำพให้มี
ควำมรู้ ทักษะ ด้ำน
ภำษำอังกฤษ เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในกำรก้ำวสู่ประชำคม
อำเซียน 
 

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำง 
สรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 

3.โครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำฯ 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนของกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ฯ ที่เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลำง 
2.เพ่ือผลิตสื่อกำรเรียน
กำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
3.เพ่ือกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กำรสอนของครูและ
นักเรียน 
4.เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดี
งำมให้แก่นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1.ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำฯ จ ำนวน 6 คน 
2.นักเรียนจ ำนวน 629 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มีควำม
ตระหนัก รอบรู้ สำมำรถ
วิเครำะห์ สภำพกำรณ์ทำง
ระบบนิเวศธรรมชำติ 
ประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
ภูมิปัญญำ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ค่ำนิยม วิถีชีวิต 
2. ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม 
จริยธรรม จิตส ำนึกในควำมเป็น
ไทย รับผิดชอบต่อสังคมและมี
ควำมเป็นพลเมืองในวิถี
ประชำธิปไตย  

มาตรฐานที่  2   
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  10 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

มาตรฐานการศึกษาของ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๑ ~ 

ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

4.โครงกำรพัฒนำศูนย์
กำรเรียนรู้ด้ำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (ICT) 

1.เพ่ือพัฒนำศูนย์กำร
เรียนรู้ด้ำนกระบวนกำร
เรียนกำรสอนของ
โรงเรียนวัดสิงห์ให้เป็น
ศูนย์ที่สมบูรณ์ ทันสมัย 
ประสิทธิภำพสูง โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) 
2.เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ของนักเรียน เยำวชน 
ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ในพ้ืนที่
อ ำเภอวัดสิงห์  ในด้ำน
กระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) 
3.เพ่ือพัฒนำจุดบริกำร 
สำรสนเทศส ำหรับ
บุคลำกรภำยในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนวัดสิงห์ มีศูนย์กำร
เรียนรู้ด้ำนกระบวนกำรเรียน
กำรสอนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) ที่สมบูรณ์ ส ำหรับ
บริกำรตำมอำคำรต่ำงๆ และมี
จุดบริกำรสำรสนเทศส ำหรับ
บุคลำกรภำยในโรงเรียน จ ำนวน 
1 จุดบริกำร 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนวัดสิงห์ มีศูนย์กำร
เรียนรู้ด้ำนกระบวนกำรเรียน
กำรสอน  โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ICT) ที่สมบูรณ์ ทันสมัย มี
ประสิทธิภำพสูง 
2.นักเรียน เยำวชน ชุมชน 
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน มี
ศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(ICT) สำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
3.บุคลำกรโรงเรียนวัดสิงห์
สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศ
ภำยในโรงเรียนได้จำกจุดบริกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่  11 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำร
บริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนำเต็มศักยภำพ  

5.โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี 

1.เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ 
2.เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
กำรเรียนกำรสอนเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุด 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับเกณฑ์
มำตรฐำน 
2.มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรเรียนกำร
สอนใช้ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๒ ~ 

ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 3.เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเพียงพอ 
4.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะปฏิบัติกำรเรียนรู้
จำกกำรปฏิบัติจริง 
5.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
และโปรแกรมพ้ืนฐำน 
และสำมำรถประยุกต์ใช้
ได้ 
6.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีต่ำงๆ จำกกำร
ฝึกปฏิบัติจริง 
 

เชิงคุณภาพ 
1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพฯ จัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกำร
เรียนเพ่ิมข้ึน 
3.นักเรียน มีควำมรู้และ
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
4.นักเรียนร้อยละ 90 มีควำมรู้
และเกิดทักษะ 

มาตรฐานที่  10 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

6.โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

1.เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่องกำรจัดกำร
เรียนรู้และรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
2.เพ่ือให้ครูสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนให้
เหมำะสมกับผู้เรียน 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์มีงำน
ครบตำมเป้ำหมำย  
เชิงคุณภาพ 
1.ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สำมำรถสอน
คณิตศำสตร์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนดีขึ้น 
 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  10 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๓ ~ 

ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

7. โครงกำรรักกำรอ่ำน 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ด้วยกำรอ่ำน
หนังสือ 
2.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนม.1-ม.6 จ ำนวน 629 
คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงในกำร
แสวงหำควำมรู้จำกกำรอ่ำน
หนังสือด้วยตนเองเสมอ 

มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
กิจกรรม วันสุนทรภู่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

1.เพ่ือน ำเสนอผลงำน
ทำงด้ำนวิชำกำรในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
2.เพ่ือกำรแสดงออกถึง
ควำมรู้  ควำมสำมำรถ
ของนักเรียนในทักษะด้ำน
ภำษำไทย 
3.เพ่ือน ำเสนอผลงำน
ด้ำนกำรแสดงนันทนำกำร
ของนักเรียนโรงเรียนวัด
สิงห์ 
4.เพ่ือกำรมีส่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์ สืบสำน
ภำษำไทย และกำรใช้
ภำษำไทยในกำรสื่อสำร
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยจ ำนวน 4 คน 
น ำเสนอผลงำนด้ำนกำรเรียน
กำรสอนวิชำภำษำไทย 
2.นักเรียนจ ำนวน 629 คน ได้
แสดงออกถึงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำไทยในกำรสื่อสำรและ
น ำเสนอควำมรู้ผ่ำนกำร
แสดงออกทำงนันทนำกำร 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำไทย โดยเฉพำะภำษำใน
กำรแต่งค ำประพันธ์ประเภท
กลอนสุภำพ 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนอง 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๔ ~ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
2.โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมอันดีงำม 
 

1.ผู้เรียนได้รับกำร
ส่งเสริมในเรื่องกำรมีวินัย
ต่อตนเอง สังคม 
ประเทศชำติ 
2.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ในด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ค่ำนิยมอันดีงำม และกำร
มีจิตสำธำรณะ 
3.ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มี
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่ำนิยมอันดีงำมตลอดจน
มีจิตสำธำรณะ 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนจ ำนวน 629 คน ได้รับ
กำรส่งเสริมในเรื่องกำรมีวินัย
ต่อตนเอง  สังคมประเทศชำติ 
ตลอดจนกำรพัฒนำในด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมอัน
ดีงำม  และกำรมีจิตสำธำรณะ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของ
โรงเรียน มีกำรเปลี่ยน
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 

3.โครงกำรวันแม่แห่งชำติ 
ปี 2558 

1.เพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำพระ
บรมรำชินีนำรถ ในฐำนะ
ที่พระองค์ทรงเป็นแม่ของ
แผ่นดิน 
2.เพ่ือเป็นกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
3.เพ่ือเป็นกำรแสดงควำม
กตัญญูต่อมำรดำหรือผู้มี
พระคุณ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนส ำนึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ นักเรียน
แสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อ
มำรดำ นักเรียนมีค่ำนิยมใน
กำรท ำควำมดี มีคุณธรรม 
สำมำรถพัฒนำตนเองจนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 

4.โครงกำรจัดงำนเฉลิม
พระเกียรติแด่
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชำติ ประจ ำปี 2558 

1.เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติ
คุณของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 
2.เพ่ือเทิดทูนพระคุณ
ของพ่อ และยกย่อง
บทบำทของพ่อที่มีต่อ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนอง 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๕ ~ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
 ครอบครัวและสังคม 

3.เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงหน่วยงำนกับ
ชุมชนและประชำชนใน
ท้องถิ่น 

  

5.โครงกำรจัดนิทรรศกำร
วันส ำคัญ 

1.เพ่ือส่งเสริมประเพณี
และวันส ำคัญต่ำงๆ ของ
ไทย 
2.เพ่ือส่งเสริมนักเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรมและ
เรียนรู้ เข้ำใจถึงประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนม.1-6 โรงเรียนวัดสิงห์ 
จ ำนวน 629 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงในกำร
แสวงหำควำมรู้จำกป้ำยนิเทศ 
และมีสุนทรียภำพ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุข
ภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำง 
สรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรท ำงำน รัก
กำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 
 

 
 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนอง 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๖ ~ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
6.โครงกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจ 
และตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของระบอบ
ประชำธิปไตย 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ ผู้
ตำมท่ีดี 
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ท ำงำนเป็นทีม และเกิด
ควำมสำมัคคี 
4.เพ่ือส่งเสริมควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ และฝึก
นักเรียนให้มีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนม.1-ม.6 จ ำนวน 629 
คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 
 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 
 

7.โครงกำรแข่งกีฬำภำยใน
โรงเรียน 

1.ส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง 
2.ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
3.ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภำวกำรณ์เป็นผู้น ำผู้
ตำมท่ีดี 
4.ส่งเสริมให้นักเรียนมี
น้ ำใจในกำรเล่นกีฬำ รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย 

เชิงปริมาณ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุกคน
แสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่
ในกำรเล่นกีฬำ 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุข
ภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๗ ~ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนเป็นไปอย่ำง
มีระบบและมี
ประสิทธิภำพ 
2.เพ่ือให้โรงเรียน 
ผู้ปกครอง หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน มี
กำรท ำงำนร่วมกันโดย
ผ่ำนกระบวนกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนม.1-ม.6 จ ำนวน 
 629 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและตรง
ตำมสภำพปัญหำ 
2.สัมพันธภำพระหว่ำงครู
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี 
และอบอุ่น 
3.นักเรียนรู้จักตนเอง 
4.นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
สุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  8 ผู้บริหำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

2.โครงกำรส่งเสริมนักเรียนที่
มีมีควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงด้ำนกีฬำ เข้ำร่วมแข่งขัน
กีฬำระดับจังหวัด กีฬำเขต
กำรศึกษำ กีฬำเยำวชน
แห่งชำติ กีฬำแห่งชำติ 
 

1. ส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนวัดสิงห์มีสุขภำพ
สมบูรณ์แข็งแรง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนวัดสิงห์ที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงด้ำนกีฬำได้
แสดงออก และเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำในระดับ
ที่สูงขึ้น 
3. ส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนวัดสิงห์ใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ และ
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 

เชิงปริมาณ 
1. นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุก

คนทุกประเภทกีฬำได้เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำจังหวัด
ตำมควำมพร้อมที่ได้ท ำกำร
ฝึกซ้อม 

เชิงคุณภาพ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุกคน
ทุกประเภทที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำระดับจังหวัดจะต้องลง
แข่งขันด้วยน้ ำใจ นักกีฬำ ร้อย
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และลงท ำกำร
แข่งขันกีฬำที่ตนเองถนัดอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถท่ีนักเรียนมีอยู่ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
สุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๘ ~ 

ของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 4.ส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนวัดสิงห์ได้มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุก
โรงเรียนที่เข้ำร่วมกำร
แข่งขัน 
 

  

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๕๙ ~ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 1.เพ่ือให้บุคลำกรใน
โรงเรียนได้เข้ำรับกำร
อบรมและศึกษำดูงำนใน
วิชำที่สอนอย่ำงน้อยปีละ 
20 ชั่วโมง 

เชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียนวัดสิงห์จ ำนวน 41 
คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีกำรแสวงหำควำมรู้และ
พัฒนำตนเอง ด้วยวิธีกำรและ
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่ทันสมัยเหมำะสมจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10  
สถำนศึกษำมีกำรจัดกำร
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบ
ด้ำน 

2.โครงกำรพัฒนำงำน
วิชำกำร 
 

1.เพ่ือพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนกลุ่มวิชำกำร 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
และศักยภำพในกำร
ด ำเนินกำรงำนวิชำกำร 

เชิงปริมาณ 
ครูจ ำนวน 41 คน 
เชิงคุณภาพ 
เกิดประสิทธิภำพในกำร
บริหำรงำนวิชำกำรและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นจำกปี 2557  

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10  
สถำนศึกษำมีกำรจัดกำร
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบ
ด้ำน 

3.โครงกำรพัฒนำงำนวัดและ
ประเมินผล 

1.เพ่ือส่งเสริมพัฒนำ
ครูผู้สอนในด้ำนกำรวัด
และประเมินผลอย่ำง
หลำกหลำยและมี
ประสิทธิภำพ 
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1.ครูจ ำนวน 41 คน 
2.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 629 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำ
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลำกหลำยสอดคล้องกับ
หลักสูตรและควำมสำมำรถของ  

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๐ ~ 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  ผู้เรียน จ ำนวน ร้อยละ 90 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้นทั้ง 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๑ ~ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนและพัฒนำองค์กร
อย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

1.เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
และภำรกิจของงำนสำร
บรรณ 
2.เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
และประสิทธิภำพในกำร
บริกำร กำรประสำนงำน 

เชิงปริมาณ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในกำร
บริหำรงำนและบริกำรอย่ำง
เพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
ระบบงำนสำรบรรณของ
โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำ โดย
มุ่งเน้นประสิทธิภำพในกำร
ประสำนงำน ควำมรวดเร็ว 
ถูกต้อง  แม่นย ำ 

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 8  
ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 14  
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ปรัชญำ และ
จุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น  

2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

1.เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปี (SAR) 
๒.เพ่ือให้บุคลำกร มีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน
เพ่ือรองรับกำรประกัน
คุณภำพ 

๓.เพ่ือให้บุคลำกร ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในกำรพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 

เชิงปริมาณ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
จ ำนวน  41  คน 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดเตรียม
เอกสำรหลักฐำนเพ่ือรองรับกำร
ประกันคุณภำพและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกำร
พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
และท ำให้เกิดกำรพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยใน 

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  12 
สถำนศึกษำมีกำรประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง  
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๒ ~ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3.โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
ลำนกีฬำ ต้ำนยำเสพติด 
รณรงค์ต่อต้ำนป้องกันโรค
เอดส์ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
รักกำรเล่นกีฬำ  มี
สุขภำพแข็งแรง  สมบูรณ์ 
2.เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้
นักเรียนมีนิสัย ร่ำเริง รัก
กำรเล่นกีฬำ 
3.เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้
นักเรียน มีควำมเมตตำ 
กรุณำ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
3.เพ่ือให้นักเรียน 
ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและ
ส่วนรวมอย่ำงคุ้มค่ำ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรม
ไม่ฝักใฝ่อบำยมุข ปลอดสำรเสพ
ติด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส ำนึกและ
พฤติกรรมในทำงสร้ำงสรรค์ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดี
ขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
สุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 

โครงกำรงำนแนะแนว
โรงเรียนวัดสิงห์ ปีกำรศึกษำ 
2558 
 
 
 
 

 1.เพ่ือออกให้ควำมรู้แก่
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร
กับกำรแนะน ำโรงเรียน
ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริกำรทรำบ 
2.เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน
ได้มีโอกำสทำงกำรศึกษำ
ด้วยกำรให้ทุนสนับสนุน
กำรศึกษำ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร
จ ำนวน 150 คน 
2.นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์
จ ำนวน 350 คน 
เชิงคุณภาพ 

 1.นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร
ได้รับกำรแนะแนวเข้ำศึกษำต่อใน
โรงเรียนวัดสิงห ์
2.นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับทุนกำรศึกษำช่วยเหลือจำก
โรงเรียน  หน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน และได้รับควำมช่วยเหลือ
จำกทุกภำคส่วน 

มาตรฐานที่ 9 
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและ
ผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๓ ~ 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนนักเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ ำนวน 629 คน 
และครูในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 5 คน  
เชิงคุณภาพ 
ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตรงตำมมำตรฐำน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลำง 2551 มีกำร
ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ให้
นักเรียนได้ปฏิบัติกำร
ทดลองเพ่ิมมำกข้ึน 
นักเรียนมีทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์เพิ่มข้ึน 
สำมำรถคิดวิเครำะห์
แก้ปัญหำได้ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำ
วิทยำศำสตร์สูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนจ ำนวน 629
คน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนวิชำวิทยำศำสตร์
สูงขึ้น ปีกำรศึกษำ  
2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
51.32 ปีกำรศึกษำ  
2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
56.32  
2.คะแนน o-net 
นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่6
ปีกำรศึกษำ 2558 สูง
กว่ำปี 2557  
ปีกำรศึกษำ 2557 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 29.23  
ปีกำรศึกษำ 2558 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  29.93  
3.ครูในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์
จ ำนวน 5 คน มีแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และสอน
ตรงตำมมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลำง 2551  
และแหล่งเรียนรู้ ให้ 

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำง 
สรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร  
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  10 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
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โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและ

คุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตรงตำมแผนและ
หลักสูตรสถำนศึกษำมี
กำรใช้สื่อ นักเรียนได้
ปฏิบัติกำรทดลองเพ่ิมมำก
ขึ้น นักเรียนมีทักษะ
กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์เพิ่มข้ึน 
สำมำรถคิดวิเครำะห์
แก้ปัญหำได้ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำ
วิทยำศำสตร์สูงขึ้น 

 

2.โครงกำรยกระดับ
คุณภำพด้ำน
ภำษำอังกฤษของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
เพ่ือก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ ำนวน 629 คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนำ
ศักยภำพให้มีควำมรู้ 
ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมใน
กำรก้ำวสู่ประชำคม
อำเซียน 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ ำนวน 503 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 มี
ศักยภำพในด้ำน
ภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนไดร้ับกำรพัฒนำ
ศักยภำพให้มีควำมรู้ 
ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมใน
กำรก้ำวสู่ประชำคม
อำเซียน คะแนน o-net 
นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศเพ่ิม
สูงขึ้น ปีกำรศึกษำ 2557 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 24.24  
ปีกำรศึกษำ 2558 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  26.08  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำง 
สรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ เพ่ิมสูงขึ้น ปี
กำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ  56.35 ปีกำรศึกษำ  
2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
58.61 

 

3.โครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำฯ 

เชิงปริมาณ 
1.ครูในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
จ ำนวน 6 คน 
2.นักเรียนจ ำนวน 629 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ควำมตระหนัก รอบรู้ 
สำมำรถวิเครำะห์ 
สภำพกำรณ์ทำงระบบ
นิเวศธรรมชำติ 
ประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ 
สังคม ภูมิปัญญำ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ค่ำนิยม วิถีชีวิต 
2. ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม 
จริยธรรม จิตส ำนึกใน
ควำมเป็นไทย รับผิดชอบ
ต่อสังคมและมีควำมเป็น
พลเมืองในวิถี
ประชำธิปไตย 

เชิงปริมาณ 
1.ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำฯ จ ำนวน 6 คน มี
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้และสอน
ตรงตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2.นักเรียนจ ำนวน 629 คนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
เพ่ิมสูงขึ้น ปีกำรศึกษำ  2557  
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  63.23 ปี
กำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ  65.99 
คะแนน o-net ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 45.22 
ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ  45.43  
คะแนน o-net ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ เพ่ิม
สูงขึ้น ปีกำรศึกษำ 2557 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 23.30 ปี
กำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อย 

มาตรฐานที่  2   
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  10 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

  ละ  35.97 นักเรียนร้อยละ 
80 มีควำมตระหนัก รอบรู้ 
สำมำรถวิเครำะห์ สภำพกำรณ์
ทำงระบบนิเวศธรรมชำติ 
ประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคม 
ภูมิปัญญำ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ค่ำนิยม วิถีชีวิต 
ผู้เรียนทุกคนมีศีลธรรม 
จริยธรรม จิตส ำนึกในควำมเป็น
ไทย รับผิดชอบต่อสังคมและมี
ควำมเป็นพลเมืองในวิถี
ประชำธิปไตย 

 

4.โครงกำรพัฒนำศูนย์
กำรเรียนรู้ด้ำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (ICT) 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนวัดสิงห์ มีศูนย์
กำรเรียนรู้ด้ำน
กระบวนกำรเรียนกำร
สอนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (ICT) ที่
สมบูรณ์ ส ำหรับบริกำร
ตำมอำคำรต่ำงๆ และมีจุด
บริกำรสำรสนเทศส ำหรับ
บุคลำกรภำยในโรงเรียน 
จ ำนวน 1 จุดบริกำร 
เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนวัดสิงห์ มีศูนย์
กำรเรียนรู้ด้ำน
กระบวนกำรเรียนกำร
สอน  โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) ที่สมบูรณ์ 
ทันสมัย มีประสิทธิภำพ
สูง  

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนวัดสิงห์มีจุดบริกำรศูนย์
กำรเรียนรู้ด้ำนกระบวนกำร
เรียนกำรสอนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT) ที่สมบูรณ์ 
จ ำนวน 1 จุด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครู บุคลำกร  เยำวชน 
ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน มำเข้ำใช้บริกำร
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกระบวนกำร
เรียนกำรสอนที่ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร (ICT)  ท ำให้ผู้เข้ำใช้
บริกำรมีควำมสะดวกรวดเร็วใน
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยี และเป็น
ส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งบริกำรควำมรู้กับ
ชุมชน 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่  11 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
สภำพแวดล้อมและกำร
บริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนำเต็มศักยภำพ  
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 2.นักเรียน เยำวชน 
ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน มีศักยภำพใน
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) สำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
3.บุคลำกรโรงเรียนวัด
สิงห์สำมำรถเข้ำถึง
สำรสนเทศภำยใน
โรงเรียนได้จำกจุดบริกำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว 

  

5.โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ
เกณฑ์มำตรฐำน 
2.มีวัสดุอุปกรณ์ในกำร
เรียนกำรสอนใช้ตลอดปี
กำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 
1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพฯ จัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
กำรเรียนเพิ่มข้ึน 
3.นักเรียน มีควำมรู้และ
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.นักเรียนร้อยละ 90 มี
ควำมรู้และเกิดทักษะ 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับเกณฑ์
มำตรฐำน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเพ่ิมสูงขึ้นปีกำรศึกษำ  
2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
66.41 ปีกำรศึกษำ 2558  
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  69.61 
2.มีวัสดุอุปกรณ์ในกำรเรียนกำร
สอนใช้ตลอดปีกำรศึกษำ 
เชิงคุณภาพ 
1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพฯ จัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในกำร
เรียนเพ่ิมข้ึน  
3.นักเรียน มีควำมรู้และ
สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
4.นักเรียนร้อยละ 90 มีควำมรู้
และเกิดทักษะ 

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  10 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๘ ~ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

6.โครงกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์มีงำนครบ
ตำมเป้ำหมำย  
เชิงคุณภาพ 
1.ครูในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์
สำมำรถสอนคณิตศำสตร์
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนดีขึ้น 
 

เชิงปริมาณ 
ครูจ ำนวน 3 คน ของกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์มีงำน
ครบตำมเป้ำหมำย  
เชิงคุณภาพ 
 ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์สำมำรถสอน
คณิตศำสตร์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนท ำให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนดีขึ้น ปีกำรศึกษำ  2557  
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  51.32 ปี
กำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ  56.32  

มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  10 
สถำนศึกษำมีกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 

7. โครงกำรรักกำรอ่ำน เชิงปริมาณ 
นักเรียนม.1-ม.6 จ ำนวน 
629 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงใน
กำรแสวงหำควำมรู้จำก
กำรอ่ำนหนังสือด้วย
ตนเองเสมอ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนม.1-ม.6 จ ำนวน 629 
คนเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรัก
กำรอ่ำนจ ำนวน 503 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงในกำร
แสวงหำควำมรู้จำกกำรอ่ำน
หนังสือด้วยตนเองเสมอส่งผล
ท ำให้เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดี มีกำรใฝ่เรียนรู้ 
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๖๙ ~ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
กิจกรรม วันสุนทรภู่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

เชิงปริมาณ 
1.ครูในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทยจ ำนวน 
4 คน น ำเสนอผลงำน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
วิชำภำษำไทย 
2.นักเรียนจ ำนวน 629 
คน ได้แสดงออกถึง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำไทยในกำร
สื่อสำรและน ำเสนอ
ควำมรู้ผ่ำนกำรแสดงออก
ทำงนันทนำกำร 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนมีกำร
พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำไทย โดยเฉพำะ
ภำษำในกำรแต่งค ำ
ประพันธ์ประเภทกลอน
สุภำพ 

เชิงปริมาณ 
1.ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยจ ำนวน 4 คน 
น ำเสนอผลงำนด้ำนกำรเรียน
กำรสอนวิชำภำษำไทยในวัน
สุนทรภู่ 
2.นักเรียนจ ำนวน 629 คน ได้
แสดงออกถึงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำไทยในกำรสื่อสำรและ
น ำเสนอควำมรู้ผ่ำนกำร
แสดงออกทำงนันทนำกำรใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนภำษำไทย โดยเฉพำะ
ภำษำในกำรแต่งค ำประพันธ์
ประเภทกลอนสุภำพ 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
 

2.โครงกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมอันดีงำม 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนจ ำนวน 629 คน 
ได้รับกำรส่งเสริมในเรื่อง
กำรมีวินัยต่อตนเอง  
สังคมประเทศชำติ 
ตลอดจนกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ค่ำนิยมอันดีงำม  และ
กำรมีจิตสำธำรณะ 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้เรียนจ ำนวน 629 คน ได้รับ
กำรส่งเสริมในเรื่องกำรมีวินัย
ต่อตนเอง  สังคมประเทศชำติ
ตลอดจนกำรพัฒนำในด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมอัน
ดีงำม  และกำรมีจิตสำธำรณะ 
มีกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ข้อที่ 3 มีวินัย 
ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด 652 คน 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๐ ~ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
มีกำรเปลี่ยน 
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น 

จ ำนวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับ
พอใช้ 37 คน 
จ ำนวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี 
129 คน 
จ ำนวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 486 คน ปีกำรศึกษำ 
2558 จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 
629 คน 
จ ำนวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับ
พอใช้ 3  คน 
จ ำนวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี 
66 คน 
จ ำนวนผู้เรียนที่อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 560 คน 
สรุป นักเรียนที่อยู่ในระดับดี - 
ดีเยี่ยม เพิ่มข้ึนร้อยละ  5.20 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของ
โรงเรียน มีกำรเปลี่ยน 
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีข้ึน 

 

3.โครงกำรวันแม่แห่งชำติ 
ปี 2558 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูทุกคนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนส ำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ 
นักเรียนแสดงควำม
กตัญญูกตเวทีต่อมำรดำ 
นักเรียนมีค่ำนิยมในกำร
ท ำควำมดี มีคุณธรรม  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนส ำนึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ นักเรียน
แสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อ
มำรดำ นักเรียนมีค่ำนิยมใน
กำรท ำควำมดี มีคุณธรรม 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๑ ~ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 สำมำรถพัฒนำตนเองจน
เป็นแบบอย่ำงที่ดี 

  

4.โครงกำรจัดงำนเฉลิม
พระเกียรติแด่
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวฯ เนื่องในวันพ่อ
แห่งชำติ ประจ ำปี 2558 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูทุกคนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครูทุกคนเข้ำร่วม
กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 

5.โครงกำรจัดนิทรรศกำร
วันส ำคัญ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนม.1-6 โรงเรียน
วัดสิงห์ จ ำนวน 629 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำง
ในกำรแสวงหำควำมรู้
จำกป้ำยนิเทศ และมี
สุนทรียภำพ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนม.1-6 โรงเรียนวัดสิงห์ 
จ ำนวน 503 คน เข้ำร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงในกำร
แสวงหำควำมรู้จำกป้ำยนิเทศ 
และมีสุนทรียภำพ นักเรียน
ได้รับควำมรู้ในเรื่องวันส ำคัญ
เพ่ิมมำกข้ึน จำกกำรเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุข
ภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 
มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำง 
สรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมี
ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็น
ตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรท ำงำน รัก
กำรท ำงำน สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๒ ~ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

6.โครงกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ม.1-ม.6 
จ ำนวน 629 คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับ
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ม.1-ม.6 จ ำนวน  
566 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับประชำธิปไตยใน
โรงเรียน ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของระบอบ
ประชำธิปไตย นักเรียนมีภำวะ
ควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำมท่ีดี 
นักเรียนสำมำรถท ำงำนเป็นทีม 
และเกิดควำมสำมัคคี มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และ 
มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 
 

7.โครงกำรแข่งกีฬำภำยใน
โรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์
ทุกคนแสดงควำมสำมำรถ
อย่ำงเต็มที่ในกำรเล่น
กีฬำ 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุกคน
แสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่
ในกำรเล่นกีฬำ 
 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุข
ภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๓ ~ 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ  

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ม.1-ม.6 จ ำนวน 
 629 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและ
ตรงตำมสภำพปัญหำ 
2.สัมพันธภำพระหว่ำงครู
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไป
ด้วยดี และอบอุ่น 
3.นักเรียนรู้จักตนเอง 
4.นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ม.1-ม.6 จ ำนวน 
 629 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงและตรง
ตำมสภำพปัญหำทุกคน 
2.สัมพันธภำพระหว่ำงครู
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี 
และอบอุ่น 
3.นักเรียนรู้จักตนเอง 
4.นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
สุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  8 ผู้บริหำร
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

2.โครงกำรส่งเสริมนักเรียนที่
มีมีควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงด้ำนกีฬำ เข้ำร่วมแข่งขัน
กีฬำระดับจังหวัด กีฬำเขต
กำรศึกษำ กีฬำเยำวชน
แห่งชำติ กีฬำแห่งชำติ 
 

เชิงปริมาณ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุก
คนทุกประเภทกีฬำได้เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำจังหวัด
ตำมควำมพร้อมที่ได้ท ำกำร
ฝึกซ้อม 
เชิงคุณภาพ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุก
คนทุกประเภทที่เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำระดับจังหวัด
จะต้องลงแข่งขันด้วยน้ ำใจ 
นักกีฬำ ร้อยแพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และลงท ำกำรแข่งขัน
กีฬำที่ตนเองถนัดอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถที่นักเรียนมีอยู่ 

เชิงปริมาณ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุกคน
ทุกประเภทกีฬำได้เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกฬีำจังหวัดตำมควำม
พร้อมที่ได้ท ำกำรฝึกซ้อมคิดเป็น
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
กำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล
ชำยหำด OBEC Young Beach 
Volleyball ๒๐๑๕ Inspired 
by ThaiPBS รอบคัดเลือก
ตัวแทนภำคกลำงและภำค
ตะวันออก รุ่นอำยุ ๑๘ ปีหญิง 
จำก สถำนีโทรทัศน์ ThaiPBS 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
สุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
มาตรฐานที่  7 ครู
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมี
ทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๔ ~ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 4.ส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนวัดสิงห์ได้มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุก
โรงเรียนที่เข้ำร่วมกำร
แข่งขัน 

2.นำยเดชด ำรงค์  ศรีสะอำด 
ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬำ
วอลเลย์บอลทีมชำติไทย 
 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๕ ~ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร เชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียนวัดสิงห์จ ำนวน 
41 คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีกำรแสวงหำควำมรู้
และพัฒนำตนเอง ด้วย
วิธีกำรและเทคนิคกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
ทันสมัยเหมำะสมจัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ 

เชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียนวัดสิงห์จ ำนวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ได้รับ
กำรพัฒนำตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
ครูมีกำรแสวงหำควำมรู้และ
พัฒนำตนเอง ด้วยวิธีกำรและ
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่ทันสมัยเหมำะสมจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10  
สถำนศึกษำมีกำรจัดกำร
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบ
ด้ำน 

2.โครงกำรพัฒนำงำน
วิชำกำร 
 

เชิงปริมาณ 
ครูจ ำนวน 41 คน 
เชิงคุณภาพ 
เกิดประสิทธิภำพในกำร
บริหำรงำนวิชำกำรและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ครูได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนเพิ่มข้ึนจำกปี 
2557 

 เชิงปริมาณ 
ครูจ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำงำนวิชำกำร 
เชิงคุณภาพ 
เกิดประสิทธิภำพในกำร
บริหำรงำนวิชำกำรและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
นักเรียนได้รับรำงวัลต่ำงๆ (ดัง
ภำคผนวก) 

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หนำ้ที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10  
สถำนศึกษำมีกำรจัดกำร
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบ
ด้ำน 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๖ ~ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3.โครงกำรพัฒนำงำนวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1.ครูจ ำนวน 41 คน 
2.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียน 629 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
จัดท ำเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลำกหลำย
สอดคล้องกับหลักสูตร
และควำมสำมำรถของ 
ผู้เรียน จ ำนวน ร้อยละ 
90 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้นทั้ง 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 เชิงปริมาณ 
1.ครูจ ำนวน 41 คน ได้มีส่วน
ร่วมในกำรวัดประเมินผลของ
นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 
2.ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 629 คนสูงขึ้นกว่ำปี 
2557 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผู้สอนทุกคนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำ
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
หลำกหลำยสอดคล้องกับ
หลักสูตรและควำมสำมำรถของ
ผู้เรียน  
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้นทั้ง 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๗ ~ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนและพัฒนำองค์กร
อย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

เชิงปริมาณ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในกำรบริหำรงำนและ
บริกำรอย่ำงเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
ระบบงำนสำรบรรณของ
โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำ 
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภำพ
ในกำรประสำนงำน ควำม
รวดเร็ว ถูกต้อง  แม่นย ำ 

เชิงปริมาณ 
มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในกำร
บริหำรงำนและบริกำรอย่ำง
เพียงพอกับควำมต้องกำรของ
บุคลำกรในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
กำรท ำงำนของระบบงำนสำร
บรรณของโรงเรียนมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึนมีกำร
ประสำนงำน ด้วยควำมรวดเร็ว 
ถูกต้อง  แม่นย ำ และให้บริกำร
อย่ำงทั่วถึง 

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 8  
ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 14  
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์ปรัชญำ และ
จุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น  

2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

เชิงปริมาณ 
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกร จ ำนวน  41  
คน 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนำบุคลำกร ให้มี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดเตรียมเอกสำร
หลักฐำนเพื่อรองรับกำร
ประกันคุณภำพและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในกำรพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ และท ำให้
เกิดกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน 

เชิงปริมาณ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
จ ำนวน  41  คน คิดเป็นร้อยละ 
100 เข้ำใจระบบงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและมีส่วน
ร่วมในงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน
เพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพ
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในกำรพัฒนำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ และท ำให้เกิดกำร
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 

มาตรฐานที่  7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  12 
สถำนศึกษำมีกำรประกัน
คุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง  
 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๘ ~ 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3.โครงกำรโรงเรียนสีขำว 
ลำนกีฬำ ต้ำนยำเสพติด 
รณรงค์ต่อต้ำนป้องกันโรค
เอดส์ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 90 มี
พฤติกรรมไม่ฝักใฝ่
อบำยมุข ปลอดสำรเสพ
ติด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส ำนึกและ
พฤติกรรมในทำง
สร้ำงสรรค์ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดี
ขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ ำนวน 622 คน คิด
เป็น ร้อยละ 99 ไม่ฝักใฝ่
อบำยมุข ปลอดสำรเสพติด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีจิตส ำนึกและ
พฤติกรรมในทำงสร้ำงสรรค์ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดี
ขึ้น 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
สุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  
 

โครงกำรงำนแนะแนว
โรงเรียนวัดสิงห์ ปีกำรศึกษำ 
2558 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริกำรจ ำนวน 150 คน 
2.นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์
จ ำนวน 350 คน 
เชิงคุณภาพ 

 1.นักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริกำรได้รับกำรแนะแนว
เข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนวัด
สิงห์ 
2.นักเรียนที่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ ได้รับทุนกำรศึกษำ
ช่วยเหลือจำกโรงเรียน  
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
และได้รับควำมช่วยเหลือ
จำกทุกภำคส่วน 
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร
จ ำนวน 220 คนได้รับกำรแนะ
แนวจำกโรงเรียนวัดสิงห์ 
2.นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ได้รับ
ทุนกำรศึกษำจ ำนวน 350 คน 
เชิงคุณภาพ 

 1.นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร
ได้รับกำรแนะแนวเข้ำศึกษำต่อใน
โรงเรียนวัดสิงห์และมำสมัครเข้ำ
เรียนต่อที่โรงเรียนวัดสิงห์เพ่ิมขึ้น 
2.นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับทุนกำรศึกษำช่วยเหลือจำก
โรงเรียน  หน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน และได้รับควำมช่วยเหลือ
จำกทุกภำคส่วน 
 

มาตรฐานที่ 9 
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและ
ผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๗๙ ~ 

 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพและ
ควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงด้ำนกีฬำ
วอลเลย์บอลสู่ควำม
เป็นเลิศ 
 

เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับ
กำรส่งเสริมสุขภำพให้มีควำม
สมบูรณ์ทั้งทำงด้ำน ร่ำงกำยและ
ทำงด้ำนจิตใจ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
สมรรถภำพทำงกำยท่ีดี 
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐  ทรำบถึง 
กฎ กติกำ กำรแข่งขันกีฬำ รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ ำใจและมีควำม
สำมัคคีในหมู่คณะ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ รู้จักใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ห่ำงไกล
ยำเสพติดไม่หมกมุ่นกับกำรเล่น
เกม เป็นต้น 
5. นักกีฬำร้อยละ ๑๐๐ มีควำม
สนใจในกำรที่จะพัฒนำตนเองใน
ด้ำนกีฬำบอลเลย์บอลในร่ม และ
วอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อสู่ควำม
เป็นเลิศ มีควำมมุ่งหวังเพ่ือที่จะมี
อนำคตที่ดี 
๖. นักกีฬำร้อยละ ๑๐๐ มี
โอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับจังหวัด กีฬำเขตกำรศึกษำ 
กีฬำเยำวชนแห่งชำติ และกีฬำที่
สมำคมวอลเลย์บอล แห่ง
ประเทศไทยจัดขึ้น กล้ำ
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลอื่น 

 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ ำนวน 566 คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๐ ได้รับกำร
ส่งเสริมสุขภำพให้มีควำม
สมบูรณ์ทั้งทำงด้ำน ร่ำงกำยและ
ทำงด้ำนจิตใจ 
๒. นักเรียนจ ำนวน 566 คน คิด
เป็นร้อยละ ๙๐ มีสมรรถภำพ
ทำงกำยที่ดี 
๓. นักเรียนจ ำนวน 566 คนคิด
เป็นร้อยละ ๙๐  ทรำบถึง กฎ 
กติกำ กำรแข่งขันกีฬำ รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย มีน้ ำใจและมีควำม
สำมัคคีในหมู่คณะ 
๔. นักเรียนนักเรียนจ ำนวน 566 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ รู้จักใช้เวลำ
ว่ำงให้เกิดประโยชน์ห่ำงไกลยำ
เสพติด  
5.นักกีฬำร้อยละ ๑๐๐ มีควำม
สนใจในกำรที่จะพัฒนำตนเองใน
ด้ำนกีฬำบอลเลย์บอลในร่ม และ
วอลเลย์บอลชำยหำดเพื่อสู่ควำม
เป็นเลิศ มีควำมมุ่งหวังเพ่ือที่จะมี
อนำคตที่ดี 
๖. นักกีฬำร้อยละ ๑๐๐ มี
โอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับจังหวัด กีฬำเขตกำรศึกษำ 
กีฬำเยำวชนแห่งชำติ และกีฬำที่
สมำคมวอลเลย์บอล แห่ง
ประเทศไทยจัดขึ้น กล้ำ
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ 

มาตรฐานที่ ๑  
ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
มาตรฐานที่ 3  
ผู้เรียนมีทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
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( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

 เชิงคุณภาพ   
๑. นักเรียนทุกคนได้รับกำร
ส่งเสริมสุขภำพที่มีควำมสมบูรณ์
ทั้งด้ำนด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 ๒. นักเรียนทุกคนมีสรรถภำพทำง
กำยท่ีดี 
๓. นักเรียนทุกคนทรำบถึง กฎ 
กติกำ กำรแข่งขันกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย มีน้ ำใจ และมีควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ 
๔. นักเรียนทุกคนรู้จักใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์ห่ำงไกลยำเสพติด 
ไม่หมกมุ่นกับกำรเล่นเกม  
๕. นักกีฬำวอลเลย์บอลในร่ม และ
วอลเลย์บอลชำยหำดโรงเรียนวัด
สิงห์มีกำรพัฒนำ  ทักษะในกำร
เล่นที่ดีข้ึนเรื่อยๆ เมื่อเข้ำร่วมกำร
แข่งขันตำมรำยกำรต่ำงๆ มีผลกำร
แข่งขันที่ดีข้ึนเรื่อยๆ  
6. นักกีฬำมีโอกำสเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำระดับจังหวัด กีฬำเขต
กำรศึกษำกีฬำเยำวชนแห่งชำติ 
และกีฬำที่สมำคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทยจัดขึ้นกล้ำ
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลอื่นและก่อประโยชน์ที่ดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว จังหวัด และ
ประเทศชำติ 

บุคคลอื่น 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีสุขภำพสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีประสบกำรณ์ในกำร
แข่งขัน และใช้ควำมสำมำรถ
พิเศษที่มีอยู่แสดงออกอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ เกิดควำม
ภำคภูมิใจในตนเอง พร้อมทั้ง
ส่งเสริมนักเรียนที่ผลกำร
แข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัด
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำใน
ระดับเยำวชน กีฬำระดับเขต
กำรศึกษำต่อไป 
1.นักเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
กำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล
ชำยหำด OBEC Young 
Beach Volleyball ๒๐๑๕ 
Inspired by ThaiPBS รอบ
คัดเลือกตัวแทนภำคกลำงและ
ภำคตะวันออก รุ่นอำยุ ๑๘ ปี
หญิง จำก สถำนีโทรทัศน์ 
ThaiPBS 
2.นำยเดชด ำรงค์  ศรีสะอำด 

ไดร้ับคัดเลือกเป็นนักกีฬำ
วอลเลย์บอลทีมชำติไทย 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

2.โครงกำรโรงเรียน
สัมพันธ์ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียนมีควำมสัมพันธ์และรับรู้
ข่ำวสำร ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ   
ครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียนทุกคนมีควำมสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ ๑๐๐  ของครูประจ ำ
ชั้นทุกคนรู้จักและเข้ำใจ
นักเรียนในควำมรับผิดชอบเป็น
รำยบุคคลสำมำรถ คัดกรอง
เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหำ
ได้และมีกำรออกเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนทุกคน 
๒.ร้อยละ ๗๕ ผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจงำนเผยแพร่ข่ำวสำร
โรงเรียน 
3.ร้อยละ ๗๕ ของ ชุมชน และ

สังคมรับรู้ข่ำวสำรในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูมีกำรปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
๒.ผู้ปกครองและชุมชนมีควำม
มีควำมพึงพอใจ  ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและครู  
๓.มีกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ตลอดจนกำรช่วยเหลือด้ำน
อ่ืนๆ แก่ชุม 
๔.ผู้ปกครอง  ชุมชน  ศรัทธำ 
และชื่นชมโรงเรียน 
5. โรงเรียนได้รับกำรรับรอง
คุณภำพจำกกำรประเมินของ 
สมศ. 
 

ครู นักเรียน ชุมชนและ
ผู้ปกครองนักเรียนมี
ควำมสัมพันธ์และรับรู้
ข่ำวสำร ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ   
ครู นักเรียน ชุมชนและ
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

3.โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดสิงห ์
 

เชิงปริมาณ 
  1.นักเรียนชั้น ม.6 และ ม. 3  
จ ำนวน 181 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น  
  2.ร้อยละ 80  ของนักเรียนชั้น 
ม.6 และ ม. 3 มีผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรศึกษำท่ีสูงขึ้นเมื่อน ำมำ
เทียบเคียงกับกำรประเมินผลใน
ระดับชำติ 
เชิงคุณภาพ 
   ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนชั้น ม.6 และ ม. 3  
ในภำพรวมทุกกลุ่มสำระสูงขึ้น  

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3  
จ ำนวน 144 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่สูงขึ้น  
2.นักเรียนจ ำนวน 175 คนคิด
เป็นร้อยละ 80 ของนักเรียน
ชั้น ม.6 และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้นเมื่อน ำมำ
เทียบเคียงกับกำรประเมินผล
ในระดับชำติ 
เชิงคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนชั้น ม.6 และ ม. 3  
ในภำพรวมทุกกลุ่มสำระสูงขึ้น  
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่ม
ส ำระก ำร เรี ยน รู้ ห ลั ก  2 ปี
กำรศึกษำ 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยปีกำรศึกษำ  2557 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  62.96 ปี
กำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ  63.20  

 - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ปีกำรศึกษำ  
2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
51.32 ปีกำรศึกษำ  2558  
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  56.32  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ปีกำรศึกษำ  
2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
50.24 ปีกำรศึกษำ  2558 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  58.21    

มาตรฐานที่ 5  
ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 7  
ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมปีระสทิธิภำพ
และเกิดประสิทธผิล 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลส าเร็จ 
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สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

    - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำฯ ปีกำรศึกษำ  2557  
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  63.23 ปี
กำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ  65.99 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ ปีกำรศึกษำ  
2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
63.58 ปีกำรศึกษำ  2558  
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  67.82 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ  63.66 ปีกำรศึกษำ  
2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
69.16 

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี ปี
กำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ  66.41 ปีกำรศึกษำ  
2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
69.61 

-กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำษำต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ  
2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  
56.35 ปีกำรศึกษำ  2558  
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  58.61 
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โครงการ/กิจกรรม 
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ผลส าเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

4.กิจกรรม กำรศึกษำ
สะเต็มของหญ้ำแฝก
ด้วยกล้องจุลทรรศน์
สมำร์ทโฟน เพ่ือควำม
ยั่งยืนของชุมชน 
(STEM education 
of ventiver glass 
using smartphone 
microscope for 
community 
sustainability) 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนในโครงกำรร้อยละ 
100 ไดศ้ึกษำระบบรำกของหญ้ำ
แฝกระดับจุลภำคด้วยกล้อง
จุลทรรศน์สมำร์ทโฟน 
2. ครูในโครงกำรร้อยละ 100 
พัฒนำบทเรียนโดยใช้ปัญหำของ
ชุมชนเป็นโจทย์เพื่อกำรเรียนรู้สะ
เต็ม (STEM)   
3. นักเรียนในโครงกำรร้อยละ 
100 สำมำรถใช้สมำร์ทเทคโนโลยี
ในกำรเรียนสะเต็ม 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสำมำรถแก้ไขปัญหำใน
ชุมชนได้จำกควำมรู้ที่มีอยู่น ำไปสู่
กำรเรียนรู้สะเต็ม  

  เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนในโครงกำรร้อยละ 
100 ไดศ้ึกษำระบบรำกของ
หญ้ำแฝกระดับจุลภำคด้วย
กล้องจุลทรรศน์สมำร์ทโฟน 
2. ครูในโครงกำรร้อยละ 100 
พัฒนำบทเรียนโดยใช้ปัญหำ
ของชุมชนเป็นโจทย์เพ่ือกำร
เรียนรู้สะเต็ม (STEM)   
3. นักเรียนในโครงกำรร้อยละ 
100 สำมำรถใช้สมำร์ท
เทคโนโลยีในกำรเรียนสะเต็ม 
เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนสำมำรถแก้ไขปัญหำใน
ชุมชนได้จำกควำมรู้ที่มีอยู่
น ำไปสู่กำรเรียนรู้สะเต็ม 
สำมำรถน ำเสนอผลงำนใน
รปูแบบงำนวิจัย ที่สภำวิจัย
แห่งชำติและผลงำนได้
ออกอำกำศทำงโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 

 

มาตรฐานที่ 3 
ผู้เรียนมีทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 6 
ผู้เรียนมีทักษะในกำร
ท ำงำน รักกำรท ำงำน 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน
ไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่อ
อำชีพสุจริต 
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๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
          1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดสิงห์ได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี 
โดยด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ๒๕๕8  ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สุขภำพ นักเรียนให้ได้ออกก ำลังกำยในกำรฝึกซ้อมเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำระดับจังหวัด ท ำให้มี
น้ ำหนักและส่วนสูงและสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์  นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภำพที่แข็งแรง ไม่มี
ปัญหำทำงเพศ  ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมำ รู้จักแก้ปัญหำและหลีกเลี่ยงตัวเองจำก
ปัญหำยำเสพติด ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ
วอลเลย์บอลสู่ควำมเป็นเลิศ โครงกำรส่งเสริมนักเรียนที่มีมีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำ เข้ำร่วม
แข่งขันกีฬำระดับจังหวัด กีฬำเขตกำรศึกษำ กีฬำเยำวชนแห่งชำติ กีฬำแห่งชำติ โครงกำรกีฬำสี
ภำยในโรงเรียน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้
นักเรียนมีควำมเป็นเลิศทั้งด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมสำมำรถ 
นักกีฬำโรงเรียนวัดสิงห์ทุกคนทุกประเภทที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับจังหวัดระดับเขตแข่งขันด้วย
น้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และลงท ำกำรแข่งขันกีฬำที่ตนเองถนัดอย่ำงเต็มควำมสำมำรถที่
นักเรียนมีอยู่จนในปีกำรศึกษำ 2558 นี้ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ระดับเขต  ท ำให้

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำน้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

1.1 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออก
ก ำลังกำย สม่ ำเสมอ       

0.50 0.46 5 -แบบสอบถำมโครงกำร
และกิจกรรม 
-แบบสังเกตพฤติกรรมครู/
นักเรียน 
-รูปถ่ำย 
- เกียรติบัตร 

1.2 มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์  มำตรฐำน 

0.50 0.46 5 

1.3 ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยง
ต่อควำมรุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ 
และปัญหำทำงเพศ 

1.00 0.96 5 

1.4 เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม 

1.00 0.87 4 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 1.00 0.99 5 
1.6 สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

ด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 

1.00 1.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.75 5 ดีเยี่ยม 
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นักเรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม  และเป็นกำรส่งเสริมให้รู้จัก
สร้ำงผลงำน  จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ได้รับรำงวัล เหรียญทองจำกกำร
แข่งขันขับร้อง  เพลงพระรำชนิพนธ์ระดับภำค ในกำรแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปี
กำรศึกษำ 2558 กีฬำ/นันทนำกำรตำมจินตนำกำร กำรเข้ำค่ำยลูกเสือเนตรนำรี กิจกรรมทัศนศึกษำ
นอกสถำนที่  รู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรง โรค ภัย  อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 
 
 2. ผลการพัฒนา 

นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำน ศิลปะ และดนตรี นักเรียนมีสุนทรียภำพและ
ลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรี มีผลงำนด้ำนศิลปะ ดนตรีและกีฬำ นักเรียนมีทักษะและควำมสุข 
สนุกสนำนกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักเรียนมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง มีประสบกำรณ์ในกำรแข่ งขัน 
และใช้ควำมสำมำรถพิเศษที่มีอยู่แสดงออกอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
พร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียนที่ผลกำรแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับเขต และประเทศ เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำในระดับเยำวชน กีฬำระดับเขตกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ร่วมมือในกำรพัฒนำวำงแผนด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำทุกปีกำรศึกษำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ ทั้งนี้มีปัจจัย
สนับสนุน คือ มีครูผู้สอนเป็นผู้ด ำเนินกำร   ชุมชนให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณและอ่ืนๆ  ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี และมีก ำลังใจในกำรฝึกฝนจนประสบผลส ำเร็จ 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
  โรงเรียนวัดสิงห์มีนโยบำยส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ผลงำนของตนเอง (เดี่ยว)  และ
ผลงำนกลุ่ม น ำเสนอต่อครูและเพ่ือนๆ สำมำรถคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงำนที่ดีน ำไปต่อยอด  เข้ำร่วม
ประกวดแข่งขัน  ท ำให้นักเรียนได้รับรำงวัลทั้ งในระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด ระดับภำค 
ระดับประเทศ ได้อย่ำงสม่ ำเสมอ   
 

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแน
นที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร         2.00 1.86 5 -แบบสอบถำมโครงกำรและ
กิจกรรม 
-แบบสังเกตพฤติกรรมครู/
นักเรียน 
-รูปถ่ำย 
- เกียรติบัตร 

2.2 เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

1.00 0.97 5 

2.3 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 1.00 0.95 5 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำ

สิ่งแวดล้อม 
1.00 0.92 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.70 5 ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนา 
1. โครงกำรวันส ำคัญของชำติ โดยในปีกำรศึกษำ 2558 ได้จัดกิจกรรมวันส ำคัญ ของชำติ 

เช่น วันพ่อแห่งชำติ วันแม่แห่งชำติให้กับนักเรียนทุกคน โดยจัดท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง จัด
พิธีถวำยพระพรเนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระ
นำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ โดยจัดกิจกรรมเตรียมตัวสู่อำเซียนควบคู่ไปด้วย 

2. กิจกรรมโฮมรูม โรงเรียนก ำหนดเป็นนโยบำยให้ครูประจ ำชั้นทุกคนต้องพบนักเรียนเพ่ือ
อบรมสั่งสอน ส ำรวจกำรลำ มำสำย กำรหนีเรียน ของนักเรียนทุกวันเวลำ 08.15 – 08.40 น.  

3. โครงกำรหยุดกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักนวล
สงวนตัว กำรปฏิบัติตนให้เหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยที่สู่ควำมเป็นวัยรุ่น และกำร
รณรงค์ป้องกันกำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน  กำรตัดสินใจเลือกในทำงที่ถูกที่ควร โยครูทุกคนจะคอยดูแล 
ตักเตือน และประสำนกับผู้ปกครองมีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนเพ่ือทรำบปัญหำของนักเรียนและ
ช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอ 
 
 2. ผลการพัฒนา 

กำรพัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนที่ 2  เป็นด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นภำยใน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้สอนประเมินจำกกำรสังเกต แบบสอบถำม แบบบันทึกกำรส่งงำนที่มอบหมำยจำกผู้เรียนหรือเพ่ือน
ร่วมห้อง ผู้ปกครองครูที่ปรึกษำ ในด้ำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 

1. ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง   เช่น  กำรส่งงำนตรงเวลำ   กำรเข้ำเรียน    เข้ำแถว 
2. กำรแสดงควำมเคำรพ  ไหว้ครูบำอำจำรย์ 
3. กำรแสดงกิริยำมำรยำท   สุภำพ  เรียบร้อย 
4. กำรแต่งกำยถูกระเบียบของโรงเรียน 
5. มำรยำทในกำรพูด  กำรเดิน  กำรรับประทำนอำหำร  กำรอยู่ร่วมกับเพื่อน 
6. เข้ำร่วมกิจกรรมดนตรีเพ่ือบริจำคเงินช่วยเหลือชำวเฮติ ที่ได้รับผลกระทบจำก

แผ่นดินไหว ละควำมโลภ  ฝึกควำมมีน้ ำใจ  ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนและสังคม  
7. ควำมซื่อสัตย์  กำรแสดงออก  ควำมกล้ำหำญ  ควำมประหยัด 
8. รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของให้เกิดประโยชน์ 
9. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน   ในมำตรฐำนที่  2   อยู่ในระดับคุณภำพ   ดีเยี่ยม 

 
3. แนวทางการพัฒนา      
    โรงเรียนวัดสิงห์มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยม
ที่พึงประสงค์ โดยด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๕8 ด ำเนินงำน
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์  มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ   กิจกรรม
กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น กำรส่งงำนตรงเวลำ กำรเข้ำเรียน  เข้ำแถว กำรแสดงควำม
เคำรพด้วยกำรไหว้ครูบำอำจำรย์และบุคคลทั่วไป กำรแสดงกิริยำมำรยำทสุภำพ   เรียบร้อย มำรยำท
ในกำรพูด ควำมซื่อสัตย์ กำรแสดงออก ควำมกล้ำหำญ  ควำมประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และมีกำร
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเข้ำใจวิถีพระพุทธศำสนำ รู้จักศีล ๕ สวดมนต์
ไหว้พระ เรียนธรรมศึกษำ มีระเบียบวินัย ช่วยเหลืองำนบ้ำน ช่วยงำนโรงเรียน ช่วยสังคม เช่น กำรท ำ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๘๘ ~ 

ควำมสะอำดวัด ปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ   ไม่ขำดเรียน ไม่มำสำย ไม่มีปัญหำด้ำนกำรปกครอง ไม่
ลักขโมยและไม่มีปัญหำกำรทะเลำะวิวำท มีควำมสุภำพ นอบน้อม มีน้ ำใจช่วยเหลือเพ่ือน ช่วยกันท ำ
ควำมสะอำดสถำนศึกษำและห้องเรียนโดยแบ่งงำนรับผิดชอบ และรู้จักประหยัดไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย ยึด
มั่นในวิถีประชำธิปไตย มีกิจกรรมเลือกตั้งประธำนนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกกำรเรียนรู้และวิธีกำรที่
ถูกต้องและเป็นสถำนกำรณ์จริงตำมวิถีทำงประชำธิปไตย รับฟังควำมคิดเห็นของเพ่ือนในกำรท ำงำน
ร่วมกันและท ำตำมเสียงส่วนใหญ่ กำรด ำเนินงำนมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ร่วมมือในกำรพัฒนำวำงแผน ด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  และน ำผลกำรประเมินมำ
พัฒนำในปีกำรศึกษำต่อไปผลกำรด ำเนินงำนเป้ำหมำยของโครงกำร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ 
ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุน คือ สถำนศึกษำมีกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องมีกำรสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรส่งผลให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภำพดีมำกต่อไป 
           
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

3.1 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่ำง ๆ รอบตัว 

2.00 1.83 5 1.แบบสอบถำมโครงกำรและ
กิจกรรม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมครู/
นักเรียน 
3. รูปถ่ำย 
4. เกียรติบัตร 

3.2 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 

1.00 0.87 4 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 

1.00 0.88 4 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอ
ผลงำน 

1.00 0.87 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.45 4 ดีมาก 
  
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตำมตัวบ่งชี้ของ
มำตรฐำนที่ 3 โดยด ำเนินกิจกรรมต่อไปนี้  

โครงการรักการอ่าน โรงเรียนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
และส่งเสริมกำรแสวงหำควำมรู้ทำง Internet จำกระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในโรงเรียน กำรใช้
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  เช่น วัดปำกคลองมะขำมเฒ่ำ  เขื่อน
เจ้ำพระยำ  ฟำร์มจระเข้วัดสิงห์  ห้องสมุดประชำชนเฉลิมรำชกุมำรี  วัดพระบรมธำตุชัยนำทมุนี  
ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชำติจุฬำภรณ์ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๘๙ ~ 

2. ผลการพัฒนา 
ผู้เรียนร้อยละ 97.00 มีนิสัยรักกำรอ่ำนรู้จักแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  
 

3. แนวทางการพัฒนา    
โรงเรียนวัดสิงห์จะก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย

ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำง ต่อเนื่องโดยด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ๒๕๕8  ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำสื่อไอที โครงกำรทัศนศึกษำนอกโรงเรียน และกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้ค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำนและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถำนศึกษำนักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้บริกำร
ห้องสมุด อ่ำนหนังสือเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้จำกห้องสมุด มีกำรยืมหนังสือไปอ่ำนที่บ้ำน หนังสือที่มี
ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  พระรำชทำนหนังสือและเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึ่งแก่โรงเรียนเนื่องจำกมหำอุทกภัย 2554 ห้องสมุดถูกน้ ำท่วมเสียหำยหมด 
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะอ่ำนหนังสือนอกหลักสูตรมำกกว่ำในหลักสูตร ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือหำ
ควำมรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ สำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้จำกอินเตอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยีต่ำงๆ ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทั้งกำรดู กำรฟัง และกำรลงมือปฏิบัติ  ท ำงำนกลุ่ม ปรับตัวเข้ำกับเพ่ือนได้ แสดงบทบำทสมมุติ
และอภิปรำย กำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ มีแหล่งในกำรเรียนรู้ในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งกำร
ด ำเนินงำนมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ร่วมมือในกำรพัฒนำวำงแผน
ด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  และน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำในปีกำรศึกษำต่อไป                   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุน คือ ผู้บริหำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ              
มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำนักเรียนจะ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำง ต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล    

       
ที ่

ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
คะแนน 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

4.1 สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และ
สื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิด
ของตนเอง 

2.00 1.78 4 1. แบบสอบถำมผู้เข้ำร่วม
โครงกำรและกิจกรรม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมครู/
นักเรียน 

3. เกียรติบัตร 
 

4.2 น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือ
วิธีกำรของตนเอง 

1.00 0.91 5 

4.3 ก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 

1.00 0.90 4 

4.4 มีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมิใจ 

1.00 0.97 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.55 5 ดีเยี่ยม 
  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๐ ~ 

1. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนวัดสิงห์จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ              

คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผลโดยจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมพัฒนำ
ทักษะกำรคิดได้แก่ กิจกรรมกำรเปรียบเทียบ จัดล ำดับ กำรเล่ำเรื่อง และกำรสร้ำงแผนผังควำมคิด 
ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดทุกรำยวิชำรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยท ำ
โครงงำนในรำยวิชำต่ำง ๆ เช่น โครงงำนภำษำอังกฤษ โครงงำนวิทยำศำสตร์ โครงงำนคณิตศำสตร์ 
โครงงำนศิลปะสร้ำงสรรค์ และโครงงำนวิชำกำรงำนพ้ืนฐำนอำชีพครูกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
กระบวนกำรแก้ปัญหำกำรสอนแบบสืบสวนสอบสวน กำรสอนแบบโครงงำนสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนวิเครำะห์ข่ำวสถำนกำรณ์ต่ำงๆ หน้ำเสำธงทุกวันและจัดโครงกำรประกวดยอดนักคิด 
 

2.  ผลการพัฒนา  
 จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ จัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือฝึกทักษะกำรคิด 
ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนำทักษะด้ำนกำรคิ ดวิเครำะห์  คิดสังเครำะห์                    
คิดสร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถคิดสรุปควำม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีเหตุผล สำมำรถสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และสื่อสำรโดย
กำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง สำมรถน ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของ
ตนเอง  รู้วิธีกำรก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ  มีควำมคิด
ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ มีผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ 4  ในระดับดี
มำก 
3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนควรก ำหนดแผนพัฒนำครูเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกำรคิด เพ่ือพัฒนำนักเรียนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ
สมเหตุผล  ได้แก่ กำรจัดกิจกรรมกำรสอนที่สอดแทรกกระบวนกำรคิดวิเครำะห์แบบ Mind map กำรสอน
แบบโครงงำน ฯลฯ และมีกำรติดตำมนิเทศกำรสอนของครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งมีกำรทดสอบผู้เรียน
ด้ำนกำรคิดเพ่ือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดของนักเรียนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตรออกมำเป็น
ภำพรวม (ร้อยละ)  ของโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระ
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

1.00 0.83 4 1. แบบสอบถำมผู้เข้ำร่วม
โครงกำรและกิจกรรม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมครู/
นักเรียน 

3. เกียรติบัตร 
4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
5. ผลกำรสอบ  O-net 
 

5.2 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ ์

1.00 0.81 4 

5.3 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ 
และเขียนเป็นไปตำมเกณฑ์ 

2.00 1.54 4 

5.4 ผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ ์ 1.00 0.68 3 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 3.86 4 ดีมาก 
  
1. วิธีการ 

โรงเรียนวัดสิงห์จัด กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกกลุ่มสำระ เน้นกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ห้องเรียน Smart Classroom ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ 
Smart lens ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ห้องเรียนแบบ E-learning ห้องเรียนแบบ E–classroom 
สอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ สอนภำษำอังกฤษโดยมีครูชำวอเมริกัน ครูทุกคนต้องจัดท ำแผนกำรจัก
กำรเรียนรู้ มีกำรนิ เทศติดตำมกำรเรียนกำรสอน  เปิดสอนภำษำจีน  นักเรียนทุกคนได้เรียน
คอมพิวเตอร์  
  
2. ผลการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 2 ปีกำรศึกษำ 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  62.96 ปีกำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  

63.20  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  51.32 ปีกำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  

56.32  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  50.24 ปีกำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  

58.21  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
  ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  63.23 ปีกำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  

65.99 
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- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  63.58 ปีกำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  

67.82 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  63.66 ปีกำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  

69.16 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  66.41 ปีกำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  

69.61 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  ปีกำรศึกษำ  2557  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  56.35 ปีกำรศึกษำ  2558  ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  

58.61 
ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 32.54 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  41.66  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 27.35 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  29.24    
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 35.76 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  32.94  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 45.22 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  45.43  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 24.24 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  26.08  

ผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 42.28 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  42.62  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 16.17 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  22.33  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 29.23 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  29.93  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 23.30 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  35.97  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 18.68 ปีกำรศึกษำ 2558 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ  18.44  
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3. แนวทางการพัฒนา    
 สถำนศึกษำจะก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญเพ่ือให้ ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรโดยจัดท ำแผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๕8 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีประสิทธิผล  ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ ผู้เรียน
มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร โดยสถำนศึกษำได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องหลักสูตรสถำนศึกษำ
เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำโดยสถำนศึกษำ
ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำโดยครูทุกคนเข้ำอบรมสัมมนำวิชำชีพ จัดโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ครูทุก
คนต้องเข้ำอบรมไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ ชั่วโมง/ปีสถำนศึกษำมีกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู และ
กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยผู้บริหำร สถำนศึกษำมีแบบวัด 
แบบทดสอบ มีแผนกำรนิเทศภำยใน และใช้ประเมินเครื่องมือวัดผลประเมินผลทุกภำคเรียน ส่วนด้ำน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู สถำนศึกษำจัดท ำกิจกรรมรองรับกำรด ำเนินงำน คือ กิจกรรมกำร
จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และมีกิจกรรมวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยที่
เน้นทักษะกระบวนกำร รวมถึงกำรมีบรรยำกำศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ของผู้ เรียน ดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนอย่ำงทั่วถึง มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้ เรียนอย่ำง
หลำกหลำย มีกำรใช้สื่อที่เหมำะสมกับกิจกรรมแต่ละกลุ่มสำระ มีกำรประเมินเพ่ือวัดควำมก้ำวหน้ำ
ของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์มำปรับปรุงพัฒนำผู้เรียน ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ  โดยมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง  
ร่วมมือในกำรพัฒนำวำงแผนด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  และน ำผลกำรประเมินมำ
พัฒนำในปีต่อไปเพื่อให้ ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร หน่วยงำนต้นสังกัด และชุมชน
ให้กำรสนับสนุนด้ำนให้ควำมรู้และเทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ ผู้เรียนมีควำมรู้
และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร และอยู่ในระดับคุณภำพดีมำกโดยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 

1. วิเครำะห์ผู้เรียน 
2. ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   หลำกหลำย   เช่น  สอนแบบ

ร่วมมือ   โดยจัดกลุ่มผู้เรียนคละควำมสำมำรถ   กลุ่มเก่ง    ปำนกลำง   อ่อน   ท ำให้ผู้เรียนได้
ช่วยเหลือกัน 

3. ออกแบบกำรวัดผลประเมินผลตำมสภำพจริงโดยประเมินด้วยวิธีหลำกหลำย  จำกกำร 
ทดสอบ 

4. จำกผลงำน/ชิ้นงำน   ให้ครอบคลุม   K   P  A 
5. เฝ้ำระวัง  0  ร   มส   โดยกำรเอำใจใส่ติดตำมผู้เรียนที่มีปัญหำเพื่อหำทำงช่วยเหลือ

อย่ำงใกล้ชิด  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๔ ~ 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำน้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

6.1 วำงแผนกำรท ำงำนและ
ด ำเนินกำรจนส ำเร็จ         

2.00 1.76 4 1. แบบสอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำร
และกิจกรรม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมครู/นักเรียน 
3. รูปถ่ำย 
4. เกียรติบัตร 

6.2 ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่น
พัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำน
ตนเอง 

1.00 0.93 5 

6.3 ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 1.00 0.98 4 
6.4 มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต

และหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่
ตนเองสนใจ 

1.00 0.91 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.58 5 ดีเยี่ยม 
 
1. วิธีการพัฒนา 

1. โครงกำรส่งเสริมอำชีพอิสระ หำรำยได้ระหว่ำงเรียน โรงเรียนด ำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
นักเรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำนและสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติท่ีดีต่อ
อำชีพสุจริต  

2. โครงกำรจัดวิชำเพ่ิมเติมให้นักเรียนเลือกตำมควำมถนัดและควำมสนใจ โดยโรงเรียนจัด
หลักสูตรสถำนศึกษำให้หลำกหลำยและยืดหยุ่น โดยจัดวิชำเพ่ิมเติมให้หลำกหลำยในกำรเลือกเรียน
วิชำกำรงำนอำชีพตำมท่ีนักเรียนถนัดและสนใจ  
2. ผลการพัฒนา   

      1. ผู้เรียนรู้จักวำงแผน  เพ่ือก ำหนดล ำดับกำรท ำงำนได้ 
      2. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำนเป็นทีม คนเก่งช่วยเหลือคนอ่อนมำกข้ึน  ไม่เห็นแก่ตัว 
      3. มีควำมสุขในกำรท ำงำน ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำคภูมิใจในผลงำนของตน ได้มีโอกำส

ช่วยเหลืองำนโรงเรียน  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ในมำตรฐำนที่ 6 อยู่ในระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
1. จัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นกลุ่มอย่ำงเป็นระบบ  โดยกำรสอนด้วย

นวัตกรรมกำรเรียนแบบร่วมมือ (วิธี Learning together/Jigsaw) ในรำยวิชำ ศิลปะ (สำระ
ดนตรี)   เป็นต้น 

2. ผู้สอนคอยกระตุ้นกำรท ำงำนของผู้เรียนอย่ำงใกล้ชิด/ท ำเอกสำร (งำนที่มอบหมำย) ทำง 
Internet  
 3. จัดกิจกรรมตลำดนัดวิชำชีพ 
           4.จัดกจิกรรมแนะแนวและกิจกรรมครูที่ปรึกษำเยี่ยมบ้ำนนักเรียน



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๕ ~ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

7.1 ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้  ทักษะ
กระบวนกำร สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์         

1.00 1.00 5 1. แบบทดสอบ ก่อน เรียน และ หลัง เรียน 
2. แบบ ประเมิน ผลงำน/กิจกรรม เป็นรำย 

บุคคล หรือ เป็นกลุ่ม  
3. แบบ ประเมิน ด้ำน คุณธรรม จริยธรรม 

และ ค่ำนิยม  
4. แบบ ประเมิน ด้ำน ทักษะ/กระบวนกำร 

7.2 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน 

1.00 1.00 5 1. แบบประเมินพฤติกรรมในกำรท ำงำนเป็น
รำยบุคคล 

2. แบบประเมินด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่ำนิยม 

3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
7.3 ครูออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่

ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

2.00 1.94 5 1. แบบประเมินพฤติกรรมในกำรงำนเป็น
รำยบุคคล 

2. แบบประเมินด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่ำนิยม 

3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
7.4 ครใูช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม

ผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมปิัญญำ
ของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู ้

1.00 1.00 5 1. แบบประเมินพฤติกรรมในกำร ท ำงำนเป็น
รำยบุคคล 

2. แบบประเมินด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่ำนิยม 

3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4. เกียรติบัตร 

7.5 ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 

1.00 1.00 5 1. กำรทดสอบ 
2. กำรประเมินผลงำน/กิจกรรมเป็น

รำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
3. กำรประเมินด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ

ค่ำนิยม 
4. กำรประเมินด้ำนทักษะ/กระบวนกำร 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๖ ~ 

 
 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

7.6 ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และ
แก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำร
เรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำม
เสมอภำค 

1.00 1.00 5 1. กำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. รับกำรอบรม พัฒนำกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้  จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนำคุณภำพของครูและผู้เรียน 

4. เกียรติบัตร 
 

7.7 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับ
กำรสอน   

1.00 0.97 5 

 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกที่ดี
ของสถำนศึกษำ 

1.00 0.97 5 

7.9 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่
ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็ม
ควำมสำมำรถ 

1.00 0.97 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9.85 5 ดีเยี่ยม 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๙๗ ~ 

1. วิธีการพัฒนา 
1. โครงกำรอบรมครูทั้งระบบ  
2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ครู-อำจำรย์ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม โดยทุกปีกำรศึกษำจะจัดโครงกำรพำครูเข้ำวัด เพ่ือให้คณะครู-อำจำรย์ได้ศึกษำ
หลักธรรม บริหำรจิตและเลี้ยงอำหำรพระสงฆ์  

3. ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหำร/ครู/องค์กรอ่ืนๆ/ชุมชนมีส่วนร่วม 
 
2. ผลการพัฒนา 

1. ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีขึ้น มีควำมสุขในกำรเรียน 
2. ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของกำรเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับดีเพิ่มข้ึน  
3. โรงเรียนมีชื่อเสียง มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และได้รับควำมไว้วำงใจจำก

ชุมชน    
 
3. แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริมให้ครูมีประสิทธิผลกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำจัดท ำโครงกำร
รองรับกำรด ำเนินงำน คือ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มวิ ชำหลัก  โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร โครงกำรวำงทุกงำนอ่ำนทุกคน โครงกำรพัฒนำสื่อ ICT เพ่ือให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำโดยสถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูได้รับกำรพัฒนำโดย
ครูทุกคนเข้ำอบรมสัมมนำวิชำชีพ จัดโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ครูทุกคนต้องเข้ำอบรมไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ 
ชั่วโมง/ปี  สถำนศึกษำมีกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู และกำรประเมินกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยผู้บริหำร สถำนศึกษำมีแบบวัดผลประเมินผล แบบทดสอบ               
มีแผนกำรนิเทศภำยใน และใช้ประเมินเครื่องมือวัดผลประเมินผลทุกภำคเรียน ส่วนด้ำนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครู สถำนศึกษำจัดท ำกิจกรรมรองรับกำรด ำเนินงำน คือ กิจกรรมกำรจัดท ำแผนกำร
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และมีกิจกรรมวิเครำะห์หลักสูตรเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยที่เน้นทักษะ
กระบวนกำร สถำนศึกษำมีบรรยำกำศทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่ำงทั่วถึง มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย มีกำรใช้
สื่อที่เหมำะสมกับกิจกรรมแต่ละกลุ่มสำระ มีกำรประเมินเพ่ือวัดควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนอย่ำง
หลำกหลำย มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์มำปรับปรุงพัฒน ำผู้ เรียน ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและด ำเนินกำรต่อเนื่อง  โดยมีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง  ร่วมมือในกำร
พัฒนำวำงแผนด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  และน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำใน            
ปีกำรศึกษำต่อไป  กำรด ำเนินงำนมุ่งเน้นเป้ำหมำยของโครงกำร หน่วยงำนต้นสังกัด และชุมชนให้กำร
สนับสนุนด้ำนให้ควำมรู้และเทคนิควิธีกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยจะด ำเนินกำรหำข้อตกลง
ร่วมกันตำมล ำดับดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ ไม่เคยมำโรงเรียนสำย ไม่ละทิ้งห้องเรียน 
2. เพ่ิมพูนควำมรู้  โดยกำรศึกษำด้วยตนเองด้วยกำรเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำศึกษำจำก

อินเทอร์เน็ต อ่ำนหนังสือท่ีมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
3. ให้ควำมร่วมมือ  ช่วยเหลือเพ่ือนครู   ผู้ปกครอง  นักเรียนตำมโอกำส 
4. ไม่พูดจำที่ก่อให้เกิดควำมแตกแยกในหมู่คณะ 
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~ ๙๘ ~ 

5. ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ศิษย์เต็มควำมสำมำรถ  ไม่ปิดบัง 
6. ศึกษำ  และพัฒนำ  ปรับปรุง    และสร้ำงนวัตกรรมกำรสอนอยู่เสมอ  

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนนที่ได้ ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8.1 ผู้บริหำรมวีิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ 
และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียน 

1.00 1.00 5 1. ค ำสั่งไปรำชกำร 
2. รูปถ่ำย 
3. เกียรติบัตร 

8.2 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำร
ประเมินหรือผลกำรวิจัย เป็นฐำน
คิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 

2.00 2.00 5 1. ค ำสั่งไปรำชกำร 
2. รูปถ่ำย 
3. เกียรติบัตร 

8.3 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 

2.00 2.00 5 1. ค ำสั่งไปรำชกำร 
2. รูปถ่ำย 
3. เกียรติบัตร 

8.4 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำร
กระจำยอ ำนำจ 

2.00 2.00 5 1. แบบสอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำร
และกิจกรรม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. รูปถ่ำย 
4. เกียรติบัตร 
 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พ อ ใจ ผ ล ก ำรบ ริ ห ำรก ำรจั ด
กำรศึกษำ 

1.00 0.80 5 

8.6 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ
ทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัด
กำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็ม
เวลำ 

2.00 2.00 5 1. สมุดนิเทศ 
2.บันทึกกำรประชุม 
3.ค ำสั่งแต่งตั้งกำรปฏิบัติงำน 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 10.00 5 ดีเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนา 
1. โรงเรียนวัดสิงห์มีผู้บริหำร 1 คน  ในกำรบริหำรงำนได้ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ

ผู้ร่วมงำนอย่ำงชัดเจน และผู้บริหำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  เป็นผู้รับใช้  เสียสละ บริหำรจัดกำร
แบบประชำธิปไตยเปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วม รับฟังปัญหำใช้ระบบคุณธรรม มีควำมมุ่งมั่นในกำร
บริหำรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนและเวลำเพ่ือกำรท ำงำน 

2. ผู้บริหำรโรงเรียนเป็นผู้ควำมรับผิดชอบ  ยุติธรรม  ซื่อสัตย์ กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงครูและ
ผู้บริหำร   อยู่กันฉันท์พ่ีน้อง  มีควำมเมตตำ กรุณำต่อผู้ร่วมงำน  แนะน ำตักเตือนเมื่อเพ่ือนครูกระท ำ
ผิด  ไม่ผูกขำดฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง  พิจำรณำคุณค่ำของครูจำกผลงำน มีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน
ตรวจสอบได ้

3. ผู้บริหำรโรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ทันต่อเหตุกำรณ์   มีกำรปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ และกำรจัดแผนกำรเรียน  กำรเชิญวิทยำกรมำฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ  ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ำในใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน 

4. ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เช่น  
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำ  
คณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ฯลฯ 
 

2. ผลการพัฒนา 
โรงเรียนวัดสิงห์มีกำรจัดองค์กร โครงสร้ำง ระบบกำรบริหำรงำน และพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็น

ระบบชัดเจน มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีกำรแต่งตั้ง
คณะท ำงำนบริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม โดยมีกำรประชุมวำงแผนและแต่งตั้งคณะท ำงำน ประกอบด้วย
ครู กรรมกำรสถำนศึกษำ  ผู้น ำชุมชน และนักเรียน ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนมีกำรบริหำรโดยใช้
หลักกำรมีส่วนร่วมและมีกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลที่เป็นระบบ  บริหำรโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนร่วมก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรโรงเรียน โดยมีกำรประชุมอย่ำง
น้อย 2 ครั้ง ในหนึ่งปีกำรศึกษำ ซึ่งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้มีโอกำสในกำรร่วมวำงแผน 
ตรวจสอบ และรับทรำบควำมเคลื่อนไหว ควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน                   
กำรด ำเนินกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ผู้บริหำรมีกำรบริหำรจัดกำรแบบกระจำยอ ำนำจและแบ่งงำนเป็นฝ่ำยต่ำงๆ มีกำรแบ่ง
โครงสร้ำงงำนภำยในองค์กรเพ่ือควำมคล่องตัวของกำรท ำงำน โดยมีกำรแบ่งงำน 4  ฝ่ำย  คือ  ฝ่ำย
วิชำกำร   งำนบุคลำกร  บริหำรทั่วไป  บริหำรงบประมำณ  แต่ละฝ่ำยร่วมกันรับผิดชอบงำนในฝ่ำย
ของตน มีกำรปรึกษำปัญหำของแต่ละงำน ร่วมกันตรวจสอบงำนภำยในโรงเรียน  รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำรและหำข้อสรุปร่วมกันในที่ประชุม  ท ำให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองในกำรท ำงำน  สำมำรถ
วำงแผนและตัดสินใจในงำนต่ำงๆ  ที่ตนรับผิดชอบ  เช่น  กำรจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรม  ท ำให้มี
ควำมคล่องตัว  มีประสิทธิภำพดีส่งผลให้บุคลำกรเกิดประสบกำรณ์  มีควำมรู้  ควำมช ำนำญในกำร
ท ำงำนตำมควำมสำมำรถ และควำมถนัดของตนเอง  ในกำรท ำงำนของครูอำจำรย์  มุ่งให้ทุกคนเป็น
ประชำธิปไตย  สำมำรถออกควำมคิดเห็น และแลกเปลี่ยนควำมเห็นกันได้  โดยยอมรับฟังควำมคิดเห็น
ของเพ่ือนร่วมงำนได้  มีควำมรักสำมัคคีกันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตัว 
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 ด้ำนผู้บริหำรเพียบพร้อมด้วยพรหมวิหำรธรรม  มีควำมเมตตำกรุณำกับทุกคน มีมนุษย
สัมพันธ์ดี  เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้แสดงควำมสำมำรถ  ควำมคิดเห็นได้เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ำไปบริหำร
โรงเรียน ให้พัฒนำก้ำวหน้ำต่อไป   โรงเรียนได้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียน 
2. ท ำแผนกลยุทธ์ 
3. ท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
4. ประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติงำน  
5. ท ำค ำสั่งกำรมอบหมำยงำน 
6. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน 
7. นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรม 
9. จัดท ำวำรสำร/แผ่นพับเผยแพร่กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
10. ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำโดยจัดท ำแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงำน ด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรโดยโครงกำรนิเทศภำยใน โครงกำร
ประชำสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนมีประสิทธิภำพรวดเร็ว 
เกิดสภำพคล่องในกำรด ำเนินงำน มีคณะผู้บริหำรประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำฝ่ำยงำน
จ ำนวน 4 งำน ประกอบด้วย งำนวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรบุคคล และฝ่ำยงำน
บริหำรทั่วไป แต่ละฝ่ำยด ำเนินงำนได้อย่ำงครบถ้วน ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถมีประสบกำรณ์   
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นระบบตำมวงจรคุณภำพ ( P D C A ) ท ำให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนครบองค์ประกอบมีศักยภำพในกำรร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ กำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรจนท ำให้มีผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำมผ่ำนและได้รับ
กำรรับรองจำกสมศ. 
  

3. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ WATSING MODEL ใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร คือ  กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม  โดยกำรร่วมคิด  ร่วมท ำ และร่วมปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุก
คน ทุกงำน/โครงกำร บริหำรงำนตำมวงจรกำรท ำงำน PDCA ในทุกกิจกรรมที่มีกำรวำงแผน
ด ำเนินงำนจะมีกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรท ำงำนเป็นระยะๆ  โดยกำรประเมินตนเอง และ
ประเมินโดยคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตั้ง ซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงกำร    
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๑ ~ 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท    
                    หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

9.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบก ำหนด 

2.00 2.00 5 1. รำยงำนกำรประชุม 
2. รูปภำพ 
3. จดหมำยเชิญประชุม 
4. แบบสอบถำม 

 

9.2 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับ
ติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้บรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

1.00 1.00 5 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

2.00 2.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 5 5 ดีเยี่ยม 
  
1. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนจัดองค์กร จัดท ำโครงสร้ำง ระบบบริหำรงำนและพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นระบบครบ
วงจรจัดประชุมผู้ปกครองภำคเรียนละ 1 ครั้ง ผู้ปกครองพบผู้อ ำนวยกำร  เพ่ือรับฟังนโยบำยและ
ปัญหำที่โรงเรียนพบ ร่วมมือกันแก้ไข  และผู้ปกครองพบครูประจ ำชั้น เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นซึ่งกัน
และกันในกำรร่วมแก้ปัญหำผู้เรียน จัดตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง ขอรับฟังควำมคิดเห็นใน
กำรพัฒนำโรงเรียน และแก้ไขปัญหำที่โรงเรียนพบ 
 
2. ผลการพัฒนา 

1. มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ   ร้อยละ 100 
2. มีกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์และใช้หลักกำรมีส่วนร่วม   ร้อยละ 90 
3. มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ   ร้อยละ 90 
4. มีรูปแบบกำรบริหำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน   ร้อยละ   90 
5. มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุล   ร้อยละ 90  
6.  ผู้รับบริกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจผลกำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำผู้เรียนร้อยละ 90 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำในบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ด้วยกำรประชุมชี้แจง
และกำรมอบเอกสำรให้กับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ  สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
ตำมระเบียบก ำหนด มีกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดอัตลักษณ์  นโยบำยและ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  รวมทั้งกำรก ำกับ  ติดตำม  กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ตลอดจนกำรขอให้เสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร  
ด้ำนงบประมำณ  ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และด้ำนกำรบริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๒ ~ 

ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกำสอย่ำงเสมอภำคในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และคุณภำพสถำนศึกษำ  โดยมีกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  มีกำรแสดงควำมคิดเห็น  
กำรวำงแผน  กำรด ำเนินกำร กำรแก้ไขปัญหำ  ตลอดจนกำรควบคุม  ก ำกับ  ติดตำมและประเมินผล  
มีส่วนร่วมในกำรวำงแนวทำง นโยบำยเพ่ือประโยชน์ ในกำรพัฒนำกำรศึกษำให้ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์  ที่ก ำหนด  เพ่ือให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนที่ 9 โรงเรียนได้ด ำเนินโครงกำรกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
2. โครงกำรบริหำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ 
3. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
4. โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 
5. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
6. โครงกำรศษิย์  -  ลูก 
7. โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน 
8. โครงกำรส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
9. โครงกำรส่งเสริมวินัยนักเรียน 

      โรงเรียนจัดให้มีกำรแต่งตั้งบุคลำกรให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร
โรงเรียน  จัดให้มีคณะกรรมกำรผู้ปกครองระดับชั้นเรียน คณะกรรมกำรผู้ปกครองระดับโรงเรียน และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน 

 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
                   ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

10.1 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

2.00 1.60 4 1. ค ำสั่งจัดท ำหลักสูตร 

10.2 จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียน ตำมควำมถนัด และ
ควำมสนใจ 

2.00 1.60 4 1. ค ำสั่งจัดท ำหลักสูตร 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้องกำร  ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

1.00 0.80 4 1. ค ำสั่งจัดท ำหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๓ ~ 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.00 0.80 4 1. แบบสอบถำมผู้เข้ำร่วม
โครงกำรและกิจกรรม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบสังเกตพฤติกรรม

รำยบุคคล 
10.5 นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ 

และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงสม่ ำเสมอ   

2.00 2.00 5 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน           

2.00 2.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10     8.8 4 ดีมาก 
  
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดสิงห์  มีกำรด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรโดยมีคณะกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรครบทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของหลักสูตรสถำนศึกษำ ตลอดจนหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณำกำร 
ตำมท่ีชุมชนต้องกำรให้เหมำะสมโดยแทรกเข้ำกับเนื้อหำสำระของหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และฝึกจนมีทักษะตำมควำมถนัดและศักยภำพของผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมควำมสนใจ 
เช่น ชุมนุมศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมกีฬำและนันทนำกำร เป็นต้น   เพ่ือให้
บรรลุตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนที่ 10 โรงเรียนจึงด ำเนินกำรกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตรท้องถิ่น 
2. จัดครูเข้ำสอนตำมวุฒิทำงกำรศึกษำและควำมถนัด 
3. ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญท่ีใช้ 

วิธีกำรที่ หลำกหลำย  ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นจัดกำรเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมำณส ำหรับจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
5. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม/ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน 
7. มีกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
     -  ส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนของครู 
     -  ประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรมนิเทศ ติดตำม 
     -  ด ำเนินงำนนิเทศติดตำม ดังนี้  กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

เมื่อมีกำรประชุมครู นักเรียน  
      -  สังเกตกำรณ์จัดกำรเรียนรู้ของครู 
      -  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
      -  แนะน ำกำรค ำเนินงำนตำมข้อสังเกตที่พบจำกกำรสังเกต 
      -  รำยงำนสรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
8. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนน ำผลมำจัดท ำแผนพัฒนำต่อไป 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๔ ~ 

9. ส่งต่อข้อมูลนักเรียน 
  โรงเรียนมีกำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม หลักสูตรสถำนศึกษำ
มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและเหมำะสม ครอบคลุมกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน มีกำร
จัดท ำคู่มือกำรใช้หลักสูตร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ช่วงชั้นที่ 3   
มีแผนกำรเรียนที่เน้นวิทยำศำสตร์ เน้นคณิตศำสตร์ เน้นภำษำอังกฤษ เน้นเทคโนโลยี และแผนกำร
เรียนทั่วไป ช่วงชั้นที่ 4 มีแผนกำรเรียน 2 แผน ได้แก่ แผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  และ
แผนกำรเรียนทั่วไป ให้นักเรียนเลือกเรียนตำมควำมสนใจ ทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้มีประสบกำรณ์จริง 
 

2. ผลการพัฒนา 
1. มีหลักสูตรที่เหมำะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  ร้อยละ 90 
2. มีรำยวิชำ / กิจกรรมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมสนใจ  ร้อยละ 85 
3. มีกำรส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมถนัดและควำมสำมำรถ

ของผู้เรียน  ร้อยละ 85 
4. มีกำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์กำรเรียนร้อยละ 

85 
5. มีกำรบันทึกรำยงำนผลและกำรส่งต่อข้อมูลของเด็กอย่ำงเป็นระบบ  ร้อยละ 85 
6. มีกำรนิเทศ และน ำผลไปปรับปรุงจัดกิจกรรม / ประสบกำรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ ร้อยละ 85 
7. มีกำรน ำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์  ร้อยละ 85 

  

3. แนวทางการพัฒนา 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และ

บรรลุเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนจึงจัดองค์กร 
จัดท ำโครงสร้ำง ระบบบริหำรงำนและพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร  ตำมก ำหนดของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ แก้ปัญหำขำดแคลน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอนโดยวำงแผนร่วมกับบุคลำกร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือ
ระดมจัดหำคอมพิวเตอร์ใหม่ ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
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~ ๑๐๕ ~ 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำน้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำร
เรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัย มี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่
ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อม
ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน 

4.00 4.0 5 1. แบบสอบถำม/โครงกำรและ
กิจกรรม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. รูปถ่ำย 
4. เกียรติบัตร 
5. สภำพจริง 

11.2 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ ส่ งเสริม
สุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย
ของผู้เรียน 

3.00 3.0 5 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม           

3.00 3.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 10.0 5 ดีเยี่ยม 
  
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดสิงห์ ได้จัดสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้มีควำมร่มรื่น  สะอำด 
สวยงำม และมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  และกำรให้บริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตำม
ธรรมชำติเต็มศักยภำพ เช่น จัดที่นั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้ สร้ำงศำลำไว้ส ำหรับนั่งพักผ่อน พัฒนำแหล่งกำร
เรียนรู้ต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 11 โรงเรียนจึงด ำเนินกำรกิจกรรมดังต่อไปนี้        

1.  พัฒนำสภำพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอำด  
2.  ปรับปรุงห้องสมุดให้น่ำเข้ำใช้ศึกษำค้นคว้ำ บริกำรกำรค้นคว้ำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต    
3.  พัฒนำห้องน้ ำ ห้องสุขำ ให้ถูกสุขลักษณะ   
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของนักเรียน เช่น  กิจกรรม 

แปรงฟันหลังรับประทำนอำหำรทุกวัน  เชิญเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน เป็นต้น 
5.  จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีเพียงพอกับควำมต้องกำรของนักเรียน  
6.  ปรับปรุงห้องวิทยำศำสตร์ ให้มีอุปกรณ์เพียงพอกับกำรใช้จัดกำรเรียนรู้ 
7.  ปรับปรุงโรงอำหำรให้สะอำด  สวยงำม  ถูกสุขลักษณะ 
8. ปรับปรุงอำคำรเรียนสำม  ปูพื้นกระเบื้องในห้องเรียน นอกห้องเรียน  และทำสีพื้นบันได

ให้ดูสะอำดสวยงำม 
9.  เชิญวิทยำกรท้องถิ่นมำจัดกำรเรียนรู้ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
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~ ๑๐๖ ~ 

10.  จัดท ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ เพ่ือบริกำรแก่ครูที่จะน ำมำเป็นข้อมูลจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

11.  น ำนักเรียนไปศึกษำนอกสถำนที่ 
          12.โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนมีกำรดูแล รักษำ ซ่อมแซม
อำคำรเรียนและอำคำรประกอบให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ สะดวกปลอดภัย  
          13. โครงกำรพัฒนำศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ นักเรียน
อย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  
          14. โครงกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน โรงเรียนมีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยใน โรงเรียน
เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด ห้องสมุดธรรมชำติ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ กำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมมุมและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ทั้ง 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้  
           15. โครงกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โรงเรียนมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  
             
2. ผลการพัฒนา 
 จำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนดังกล่ำวข้ำงต้น  ท ำให้โรงเรียนมี 
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียน อยู่ในสภำพเรียบร้อยพร้อมใช้งำน และมี
ควำมปลอดภัย สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนมีควำมสะอำด สวยงำมร่มรื่น ประกอบด้วยสวนหย่อม 
สนำมหญ้ำ ซึ่งเอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงเรียนเป็นไปอย่ำง
เพียงพอกับนักเรียน ท ำให้นักเรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูล แสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วม
ในกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียนมีกำรจัดและพัฒนำแหล่งเรียนรู้เช่น  ห้องสมุด ห้องสมุดธรรมชำติ สวน
สมุนไพร โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในท้องถิ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 
6. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนวัดสิงห์ มีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ    โดยกำรให้มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนให้มั่นคง 
สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี  จัดห้องสมุดที่
ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม    
สภำพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนมี  ผู้รับผิดชอบในกำรดูแลรักษำวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ของสถำนศึกษำให้อยู่ในสภำพที่ดีใช้กำรได้ และไม่เกิดอันตรำยแก่ผู้เรียน ทั้งนี้มี
ปัจจัยสนับสนุน คือ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร คณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
ด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำน อย่ำงต่อเนื่องโดยมีข้อตกลงดังนี้ 
 โรงเรียนควรมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตำมธรรมชำติ
เต็มศักยภำพ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์  ดังนี้  
                 1.จัดสถำนที่นั่งผักผ่อนใต้ร่มไม้  ใต้อำคำรเรียนให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน 
                 2.จดัน้ ำดื่มที่สะอำด จัดโรงอำหำรที่สะอำด อำหำรที่มีคุณภำพ   
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                 3. ให้บริกำรกำรใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในเวลำเรียน  นอกเวลำเรียน และจัดบริกำร
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
                 4. จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนต่ำง ๆ  
      5. จัดห้องน้ ำที่สะอำดให้นักเรียนได้ใช้ 
      6. จัดห้องพยำบำลให้กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 
      7. จัดสร้ำงรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียน  จำกกำรระดมเงินจำกผู้มีจิตศรัทธำ 
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~ ๑๐๘ ~ 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด 
                    ในกฎกระทรวง 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงกำร/กิจกรรมที่ท ำ) 

12.1 ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

1.00 1.0 5 1.งำนนิเทศกำรท ำงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
2.งำนสรุปประเมินผลกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 
3.งำนตรวจสอบกำรมำท ำงำน
ของบุคลำกร 
4.ประเมินภำยในตำม
มำตรฐำน 

   12.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

1.00 1.0 5 

12.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำระ
สนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 

1.00 1.0 5 

12.4 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

0.50 0.40 4 

12.5 น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

0.50 0.50 5 

12.6 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน 

1.00 1.0 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 4.90 5 ดีเยี่ยม 
  
1. วิธีการพัฒนา 
        โรงเรียนวัดสิงห์ได้ให้ควำมส ำคัญและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งโดยได้
ด ำเนินกำรใน 8 เรื่อง  

1. กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โรงเรียนได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดท ำมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำ มีกำรรวบรวมเอกสำรมำตรฐำนกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำและมีมำตรฐำนระดับสถำนศึกษำที่ เหมำะสมกับ
สถำนศึกษำ 

2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ ซึ่งโรงเรียนได้มีคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี ที่มำจำกกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรที่หลำกหลำยทุกภำคส่วน มีกำรวิเครำะห์
ควำมต้องกำร ควำมจ ำเป็น มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ตำมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำและมีแผนงำน/โครงกำรที่สะท้อนกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงของ
สถำนศึกษำ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๐๙ ~ 

3. จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ โรงเรียนได้รวบรวมข้อมูล จัดท ำสำรสนเทศ มีระบบ
สำรสนเทศเก่ียวกับ กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนวิชำ กำรเงิน บุคคล และงำนทั่วไป มีขั้นตอนกำรจัดระบบ
สำรสนเทศและข้อมูลสำรสนเทศเป็นปัจจุบัน มีระบบกำรจัดเก็บ กำรใช้ กำรให้บริกำรที่สะดวก
รวดเร็วต่อกำรใช้งำน 

4. ด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนกิจกรรม/โครงกำร ที่ก ำหนดไว้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม/
โครงกำร มีกำรประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนและมีรำยงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนอย่ำงชัดเจน 

5. จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โรงเรียนมี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตำมภำระ
งำนที่ด ำเนินกำรตรวจสอบทบทวนตำมปฏิทิน มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอนเพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมำะสมและมีข้อมูลตรวจสอบครอบคลุมตำมขอบข่ำยที่ก ำหนดตำมเป้ำหมำย 

6. จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โรงเรียนมี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกทุกภำคส่วน ก ำหนดกรอบกำรประเมิน วิธีกำร
แนวทำงกำรประเมิน ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน 

7. จัดท ำรำยงำนผลประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก โรงเรียนมี
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ผลกำรตรวจสอบทบทวนคุณภำพภำยใน
และภำยนอก วิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำน ครอบคลุมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมน ำเสนอและเผยแพร่ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน องค์กรอื่นและหน่วยงำนต้น
สังกัด 

8. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โรงเรียนมีกำรประชุมร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องวิเครำะห์ข้อมูล/กิจกรรม โครงกำรที่ด ำเนินอยู่ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำให้ดีขึ้น น ำเทคนิค 
วิธีกำรไปใช้ในกำรพัฒนำกิจกรรม/โครงกำร ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรม/
โครงกำรต่อบุคลำกรภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
 

2. ผลการพัฒนา 
1. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพภำยในและโรงเรียน

พระรำชทำน 
2. มีระบบกำรท ำงำนที่เห็นเด่นชัด 
3. มีผลกำรตรวจติดตำมงำนทุกงำนที่ด ำเนินงำนในโรงเรียน 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดสิงห์ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือให้มีกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด ในกฎกระทรวง มีนโยบำยในกำรด ำเนินโครงกำรกำรประกันคุณภำพ
ภำยในโดยจัดท ำโครงงำนนิเทศภำยใน มีระบบและกลไกตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผนและกำรใช้
ทรัพยำกรของสถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือรำยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสำธำรชน เกี่ยวกับข้อมูลกำรปฏิบัติงำน
ในกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำต้นสังกัด 
สถำนศึกษำได้รับกำรประเมินคุณภำพโดยต้นสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๐ ~ 

โดยประเมินระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๓               
มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ผู้บริหำร คณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ติดตำม ประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ขอรับกำรสนับสนุนด้ำน
งำนประกันคุณภำพภำยในจำกต้นสังกัด มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับงำนประกัน
คุณภำพภำยใน ที่สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพภำยนอก เพ่ือให้ส่งผลให้มีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่มี ประสิทธิภำพ เชื่อมโยงกับกำรด ำเนินงำนตำมสภำพจริง และเพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพของสถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินของต้นสังกัด ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุน คือ ผู้ปกครองให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ พร้อมทั้งให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือให้กำรพัฒนำกำร
ประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด อยู่ในระดับคุณภำพ ดีมำก โดยมีแนวด ำเนินกำร
ดังนี้ 

1. สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน เรื่องงำนประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
2. สร้ำงระบบงำนประกันคุณภำพภำยใน 
3. ท ำกำรติดตำมและตรวจสอบกำรท ำงำนประจ ำทุกเดือน 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                    การเรียนรู้ 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ค่ำน้ ำหนัก 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
คะแนนที่ได้ 

13.1 มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

5.00 5.00 5 1. แบบสอบถำม/
โครงกำรและ
กิจกรรม 

2. แบบสังเกต
พฤติกรรม 

3. รูปถ่ำย 
4. เกียรติบัตร 

13.2 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

5.00 5.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 10.00 5 ดีเยี่ยม 
  
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดสิงห์ ได้จัดกิจกรรมด้ำนกำรสนับสนุนและกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำในท้องถิ่น 
มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
โดยจัดกิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ จัดบรรยำกำศ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้และให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครอบครัวและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๑ ~ 

ครอบครัว ชุมชน ในกำรเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้มำตรฐำนที่ 13  
โรงเรียนจึงด ำเนินโครงกำรดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
4. โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน 
5. โครงกำรส่งเสริมวินัยนักเรียน 
6. โครงกำรพัฒนำสื่อ ICT 

 

2. ผลการพัฒนา 
             โรงเรียนให้บริกำรแก่ชุมชนด้ำนควำมรู้ เช่นห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ กำรให้ควำมรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษโดยอำจำรย์เจ้ำของภำษำ  ด้ำนอำคำรสถำนที่ เช่นสนำมกีฬำต่ำงๆ ห้องประชุมใหญ่ใน
โรงเรียน   

 
3. แนวทางการพัฒนา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงโดยใช้แหล่ง เรียนรู้และภูมิ
ปัญญำในท้องถิ่น โดยมีกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนในกำรจัด
กำรศึกษำร่วมกันรวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรมของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง  
มีกำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์กับชุมชน และกำรให้บริกำรชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ   

โรงเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำโดยจัดกิจกรรมด้ำนกำรสนับสนุนและกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญำในท้องถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์                
จัดบรรยำกำศส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้ และให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  
ครอบครัวและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำของนักเรียน และ
ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงบ้ำน วัด องค์กรภำครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนำวิถีกำร
เรียนรู้ในชุมชน ให้บรรลุมำตรฐำนนี้  ดังนี้  

ได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ ไปเผยแพร่ให้ควำมรู้แก่หน่วยงำน
ภำยนอก นอกจำกนี้ยังจัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ เช่น กิจกรรม
รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง กิจกรรมแห่เทียน   กิจกรรมกีฬำ  กิจกรรมพัฒนำ
วัดโรงเรียนและชุมชนในวันส ำคัญ กิจกรรมประชุมสภำกำแฟร่วมกับเทศบำลวัดสิงห์ทุกเช้ำวันศุกร์ 
 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ โรงเรียนจัดท ำสื่อสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพ่ือแจ้ง
ข่ำวสำรต่ำงๆ และเสียงตำมสำยบริกำรข่ำวสำรให้ชุมชนในตอนเช้ำเวลำ 06.00น.-08.00 น.  และ
ประชุมสภำกำแฟ  กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน  และเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองเสนอควำมคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะนี้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนเสมอมำทั้งโดยวำจำ  และเอกสำร  เพ่ือให้บรรลุตำมตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 13 โรงเรียนจึงจะด ำเนินแนวทำงกำรพัฒนำ  โครงกำรดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรประชำสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๒ ~ 

4. โครงกำรงำมอย่ำงไทยใส่ใจมำรยำท 
          5. โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน 
          6. โครงกำรส่งเสริมวินัยนักเรียน 
          7. โครงกำรพัฒนำสื่อ  ICT   
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ 
                     ก าหนดขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

14.1 จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

3.00 3.0 5 1.แบบสอบถำม/โครงกำรและ
กิจกรรม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.รูปถ่ำย 
4.เกียรติบัตร 

14.2 ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

2.00 2.0 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 5.00 5 ดีเยี่ยม 
  
1. วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวัดสิงห์ ได้มีกระบวนกำรด ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำเพ่ือให้มี
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ จุดเน้นของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เป้ำหมำย  กลยุทธ์  กิจกรรมหรือโครงกำรที่ส่งเสริมพัฒนำกำรนักเรียนอย่ำงองค์รวม   ที่เกดิจำกกำร
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภำยนอก มีกำรจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนให้รู้จักเคำรพ
ผู้ใหญ่หรือบุคลทั่วไปให้ถูกต้องตำมประเพณีไทยและมีผลกำรด ำเนินงำนที่ตอบสนองปรัชญำ  
วิสัยทัศน์  เป้ำหมำย  และจุดเน้นของสถำนศึกษำตำมหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้ง
สะท้อนควำมเป็นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้คือ  ไหว้เป็น
นิสัย แต่งกายถูกระเบียบ  โดยจัดท ำโครงกำรงำมอย่ำงไทยใส่ใจมำรยำท 

2. ผลการพัฒนา 

 ผลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรงำมอย่ำงไทยใส่ใจมำรยำท กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งในกำรเรียนรู้ในห้องเรียนและกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ท ำให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม รู้จัก
คิดอย่ำงมีเหตุผล ปฏิบัติตนถูกต้องตำมระเบียบแบบแผนของวัฒนธรรมประเพณีไทย   
 
3. แนวทางการพัฒนา 
  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำและจุดเน้นที่ก ำหนดขึ้นโดย
จัดท ำโครงกำร กิจกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือตอบสนองนโยบำย ตำมแนวทำงกำรปฎิรูปกำรศึกษำ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๓ ~ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรที่น ำมำ
ปรับปรุง พัฒนำและด ำเนินโครงกำรกิจกรรมพิเศษอย่ำงเป็นระบบโครงกำรที่ส่งเสริมพัฒนำกำร
นักเรียนอย่ำงองค์รวม ที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภำยนอกและมีผลลัพธ์
กำรด ำเนินงำนที่ตอบสนอง ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย มีกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องมีกำร
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในโครงกำรต่ำง  ๆ เช่นโครงกำร วันส ำคัญ  
กิจกรรมวันไหว้ครู วันแม่  วันอ ำลำ  กำรปฏิบัติตนในสถำนศึกษำทั้งในห้องและนอกห้องเรียน               
เพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีกิริยำมำรยำทเรียบร้อยและงำม
อย่ำงไทย 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
                     เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
  

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ าหนัก 

 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

15.1 จัดโครงกำร  กิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือตอบสนอง นโยบำย 
จุดเน้น ตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ 

3.00 3.00 5 1. แบบสอบถำม/โครงกำร
และกิจกรรม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. รูปถ่ำย 
4. เกียรติบัตร 15.2 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ

ตำมเป้ำหมำย   
2.00 2.00 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5.00 5 ดีเยี่ยม 
  
1. วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนวัดสิงห์ ได้จัดท ำโครงกำร กิจกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือตอบสนองนโยบำย  
ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยมี
กำรก ำหนดมำตรกำรที่น ำมำปรับปรุงพัฒนำ  และด ำเนินโครงกำรกิจกรรมพิเศษอย่ำงเป็นระบบและ
มุ่งมั่นด้วยกำรศึกษำ วิเครำะห์ และใช้ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนนโยบำยของต้นสังกัดตำมแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรท ำแผนงำน โครงกำรกิจกรรมพิเศษ มีกำรสร้ำง
ข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ กำรด ำเนินงำนใช้
ระบบตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) รวมทั้งกำรสร้ำงให้มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำร  
ครู  ผู้เรียน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรต่ำงๆ  เป็นผลให้โครงกำร กิจกรรมพิเศษบรรลุ
เป้ำหมำย  โดยเด็ก  ครู  ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมและพอใจในกำรด ำเนินกำรดังนี้  

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกก ำลังกำย  และเล่นกีฬำทั้งในเวลำเรียนพลศึกษำและหลัง
เลิกเรียน  เยำวชน และคนในชุมชนได้ใช้สนำมกีฬำในกำรเล่นกีฬำเพ่ือสุขภำพทุกวัน โรงเรียนจัด
กิจกรรมกีฬำภำยใน ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกำสเข้ำร่วมแข่งขันในกีฬำที่ตนถนัดทุกระดับ                
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง พอใจในกำรด ำเนินกำรส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพสมบูรณ์



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๔ ~ 

แข็งแรงมีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนกีฬำได้แสดงออก และเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับที่สูงขึ้น 
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และห่ำงไกลจำกยำเสพติดมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำร
แข่งขันและไม่ใช้เวลำว่ำงไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและมั่วสุมเรื่องเพศตรงข้ำม 
 
2. ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดสิงห์ได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์สถำนศึกษำ คือ กำรกีฬำ โดยจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 2558 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรกีฬำ เพ่ือปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำร่วมกิจกรรมร้อยละ 90  ด ำเนินงำนมีผู้บริหำร ครู  
ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ด ำเนินงำนตำมแผน  ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และน ำ
ผลกำรประเมินมำพัฒนำ  เกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนต่อท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับขององค์กรภำยนอก
สถำนศึกษำทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุน คือ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำส่งผลให้กำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่น  ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์สถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพดีมำก  คือ  กีฬำเด่น 
 
3. แนวทางการพัฒนา 
 ผู้บริหำร  ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชนและองค์กรภำยนอกรวมกัน
ก ำหนดแผนกลยุทธ์ น ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำเพ่ือปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ผู้เกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับขององค์กรภำยนอก
สถำนศึกษำสอดคล้องกับคติพจน์ที่ว่ำ “ลูกวัดสิงห์รู้หน้ำที่มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๕ ~ 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 26.89 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 5 4.75 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสยัในกำรดูแลสุขภำพ
และออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ 

580 629 92.21 0.5 0.46 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

585 629 93.00 0.5 0.47 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพตดิ
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะที่เสีย่งต่อควำมรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำง
เพศ 

605 629 96.18 1 0.96 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำม
มั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

550 629 87.44 1 0.87 4 ดีมาก 

1.5 มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น   

620 629 98.57 1 0.99 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/
นำฏศิลป์ กีฬำ/
นันทนำกำร  ตำมจินตนำกำร 

629 629 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๖ ~ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

5 4.70 5 ดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมหลักสูตร 

586 629 93.16 2 1.86 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

612 629 97.30 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำง 

596 629 94.75 1 0.95 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนำสิง่แวดล้อม 

578 629 91.89 1 0.92 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 4.45 4 ดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและ
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่ำงๆ รอบตัว      

574 629 91.26 2 1.83 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู 
พูด เขียนและตั้งค ำถำมเพื่อ
ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม  

548 629 87.12 1 0.87 4 ดีมาก 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน   

556 629 88.39 1 0.88 4 ดีมาก 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
และน ำเสนอผลงำน 

548 629 87.12 1 0.87 4 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๗ ~ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           

5 4.55 5 ดีเยี่ยม 

4.1 สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน 
ฟัง และด ูและสื่อสำรโดยกำรพดู
หรือเขียนตำมควำมคิดของ
ตนเอง 

559 629 88.87 2 1.78 4 ดีมาก 

4.2 น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำ
ด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง 

572 629 90.94 1 0.91 5 ดีเยี่ยม 

4.3 ก ำหนดเปำ้หมำย 
คำดกำรณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหำโดย
มีเหตุผลประกอบ 

563 629 89.51 1 0.90 4 ดีมาก 

4.4 ควำมคิดริเริ่ม และ
สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 

609 629 96.82 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 5 3.86 4 ดีมาก 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระ เป็นไปตำม
เกณฑ์   

520 629 82.67 1 0.83 4 ดีมาก 

5.2 ผลกำรประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสูตร เป็นไปตำม
เกณฑ์  

511 629 81.24 1 0.81 4 ดีมาก 

5.3 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียน เป็นไปตำม
เกณฑ์ 

485 629 77.11 2 1.54 4 ดีมาก 

5.4 ผลกำรทดสอบระดบัชำติ 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

425 629 67.57 1 0.68 3 ดี 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๘ ~ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการ
ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต   

5 4.58 5 ดีเยี่ยม 

6.1  วำงแผนกำรท ำงำนและ
ด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 

554 629 88.08 2 1.76 4 ดีมาก 

6.2  ท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข 
มุ่งมั่นพัฒนำงำน และภูมิใจใน
ผลงำนของตนเอง 

587 629 93.32 1 0.93 5 ดีเยี่ยม 

6.3  ท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 615 629 97.77 1 0.98 5 ดีเยี่ยม 

6.4  มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพ
สุจริตและหำควำมรู้เกี่ยวกับ
อำชีพที่ตนเองสนใจ 

572 629 90.94 1 0.91 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการ 50 47.85 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 9.85 5 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย
คุณภำพผู้เรียนทั้งดำ้น
ควำมรู ้ทักษะกระบวนกำร 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค ์

33 33 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำร
วำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียน            

33 33 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกตำ่ง
ระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ 

32 33 96.97 2 1.94 5 ดีเยี่ยม 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๑๙ ~ 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่
เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบท
และภมูิปัญญำของท้องถิ่นมำ
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

33 33 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีกำรวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นกำรพฒันำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

33 33 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ 
และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิต
ด้วยควำมเสมอภำค 

33 33 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำร
ปรับกำรสอน 

32 33 96.97 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏบิัติตนเปน็
แบบอย่ำงที่ด ีและเป็นสมำชิกทีด่ี
ของสถำนศึกษำ 

32 33 96.97 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
วิชำทีไ่ด้รับมอบหมำยเต็มเวลำ 
เต็มควำมสำมำรถ 

32 33 96.97 1 0.97 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๐ ~ 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10 10.00 5 ดีเยี่ยม 

8.1 ผู้บริหำรมีวิสยัทัศน ์ภำวะ
ผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำร
พัฒนำผู้เรียน 

    5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
กำรประเมินหรือผลกำรวิจัย เป็น
ฐำนคิดทัง้ด้ำนวิชำกำรและกำร
จัดกำร                 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน
แผนปฏบิัติกำร 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหำรสง่เสริมและพฒันำ
ศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับ
กำรกระจำยอ ำนำจ 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำร
จัดกำรศึกษำ 

    5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ 
ค ำปรึกษำทำงวชิำกำรและเอำใจ
ใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๑ ~ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

9.1  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
รู้และปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่ระเบียบ
ก ำหนด 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ก ำกับติดตำม ดูแล และ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำให้บรรลผุลส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย 

    5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
สถำนศึกษำ 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10 8.80 4 ดีมาก 

10.1  หลักสูตรสถำนศึกษำ
เหมำะสมและสอดคล้องกบั
ท้องถิ่น 

    4 2 1.60 4 ดีมาก 

10.2  จัดรำยวชิำเพิ่มเติมที่
หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตำมควำมถนัดควำมสำมำรถ 
และควำมสนใจ 

    4 2 1.60 4 ดีมาก 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

    4 1 0.80 4 ดีมาก 

10.4 สนบัสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรปุควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง 

    4 1 0.80 4 ดีมาก 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๒ ~ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

10.5 นิเทศ
ภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ 
และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

10 10.00 5 ดีเยี่ยม 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้
กำรได้ดีสภำพแวดล้อมร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน  

    5 4 4.00 5 ดีเยี่ยม 

11.2  จัดโครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 

    5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสือ่
และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

    5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๓ ~ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
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3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน
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ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5 4.20 4 ดีมาก 

12.1  ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

    4 1 0.80 4 ดีมาก 

12.2  จัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งพฒันำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ    

    4 1 0.80 4 ดีมาก 

12.3 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ
และใช้สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

    4 1 0.80 4 ดีมาก 

12.4  ติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

    4 0.5 0.40 4 ดีมาก 

12.5  น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก
ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

    4 0.5 0.40 4 ดีมาก 

12.6  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่
เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

    5 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๔ ~ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จ านวน
นักเรียน/
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3  ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวน

ครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ 10 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                         

10 10.00 5 ดีเยี่ยม 

13.1 มีกำรสร้ำงและพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ
และใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภำยในและภำยนอกรวมทั้งผูท้ี่
เก่ียวข้องสถำนศึกษำ เพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ  

    5 5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

13.2  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกรภำยใน
สถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำ
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

    5 5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 4.40 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5 4.40 4 ดีมาก 

14.1 จัดโครงกำร กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และ
จุดเน้นของสถำนศึกษำ 

    4 3 2.40 4 ดีมาก 

14.2  ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
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~ ๑๒๕ ~ 
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ระดับที่

ได ้

ค่า
น้ าหนัก 

คะแนน
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5 5.00 5 ดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงกำร กิจกรรม
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบำย 
จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรปู
กำรศึกษำ 

    5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยและพฒันำดีขึ้น
กว่ำที่ผ่ำนมำ 

    5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 100 94.14 5 ดีเยี่ยม 
 
 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คะแนนที่ได้ 94.14 
ระดับคุณภำพ     ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔         ระดับ ๕ 

             (ปรับปรุง)      (พอใช้)             (ดี)                 (ดีมำก)            (ดีเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๖ ~ 

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ ๑ จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 104 9 33 24 14 17 5 1 1 7 6.73 
คณิตศำสตร์ 104 3 19 18 18 12 18 7 9 34 32.69 
วิทยำศำสตร์ 104 1 65 17 7 3 6 1 2 9 8.65 
สังคมศึกษำ ฯ 104 2 9 15 21 26 13 8 10 31 29.81 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 104 10 13 8 7 13 16 19 18 53 50.96 
ศิลปะ 104 3 15 18 21 18 16 7 6 29 27.88 
กำรงำนอำชีพฯ 104 2 1 2 12 12 22 30 23 75 72.12 
ภำษำต่ำงประเทศ 104 2 60 11 8 10 5 3 5 13 12.50 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนท่ีมผีลกำรเรียนรู ้
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 104 3 41 19 17 16 6 2 - 8 7.69 
คณิตศำสตร์ 104 10 10 20 30 11 11 4 8 23 22.12 
วิทยำศำสตร์ 104 - 55 14 12 7 6 5 3 14 13.46 
สังคมศึกษำ ฯ 104 3 - - 17 38 18 8 20 46 44.23 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 104 5 6 24 18 19 15 6 11 32 30.77 
ศิลปะ 104 4 28 18 20 11 12 4 7 23 22.12 
กำรงำนอำชีพฯ 104 - 1 10 10 5 6 17 52 75 72.12 
ภำษำต่ำงประเทศ 104 10 29 20 18 12 4 1 10 15 14.42 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๗ ~ 

 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ ๑ จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึน้
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 101 1 - 3 13 38 38 8 - 46 45.54 
คณิตศำสตร์ 101 6 46 22 15 8 3 - - 3 2.97 
วิทยำศำสตร์ 101 6 22 18 22 19 10 2 1 13 12.87 
สังคมศึกษำ ฯ 101 - 8 15 24 21 12 13 8 33 32.67 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 101 1 - - 12 15 17 20 36 73 72.28 
ศิลปะ 101 2 9 3 8 14 20 13 32 65 64.36 
กำรงำนอำชีพฯ 101 1 11 15 26 19 9 12 8 29 28.71 
ภำษำต่ำงประเทศ 101 3 16 22 13 20 13 6 8 27 26.73 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 101 4 4 25 15 9 20 14 10 44 43.56 
คณิตศำสตร์ 101 21 28 16 20 8 7 1 - 8 7.92 
วิทยำศำสตร์ 101 12 30 19 21 8 5 1 2 8 7.92 
สังคมศึกษำ ฯ 101 5 15 7 12 6 16 7 33 56 55.45 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 101 12 4 4 8 9 20 24 20 64 63.37 
ศิลปะ 101 18 1 7 6 10 17 13 29 59 58.42 
กำรงำนอำชีพฯ 101 3 - 1 12 7 25 25 28 78 77.23 
ภำษำต่ำงประเทศ 101 10 33 27 8 9 5 6 3 14 13.86 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๘ ~ 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ ๑ จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 87 9 7 9 12 15 5 15 15 35 40.23 
คณิตศำสตร์ 87 5 29 8 21 15 4 3 - 7 8.05 
วิทยำศำสตร์ 87 - 60 19 5 1 - - - - 0.00 
สังคมศึกษำ ฯ 87 8 6 2 2 11 16 13 29 58 66.67 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 87 3 2 - 1 7 23 12 39 74 73.27 
ศิลปะ 87 3 2 1 4 13 17 17 30 64 73.56 
กำรงำนอำชีพฯ 87 8 17 8 10 12 16 14 2 32 36.78 
ภำษำต่ำงประเทศ 87 2 18 30 24 7 4 1 1 6 6.90 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 87 9 22 5 14 8 8 9 12 29 33.33 
คณิตศำสตร์ 87 9 27 11 15 13 6 4 2 12 13.79 
วิทยำศำสตร์ 87 - - - 11 41 1 10 19 30 34.48 
สังคมศึกษำ ฯ 87 6 18 5 11 11 10 12 14 36 41.38 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 87 11 12 3 3 3 11 13 31 55 63.22 
ศิลปะ 87 4 13 13 16 13 6 9 13 28 32.18 
กำรงำนอำชีพฯ 87 10 13 7 19 11 10 11 6 27 31.03 
ภำษำต่ำงประเทศ 87 3 8 30 17 5 8 9 7 24 27.59 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๒๙ ~ 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ ๑ จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 75 5 - 3 - 5 12 19 31 62 82.67 
คณิตศำสตร์ 75 4 30 13 8 8 7 2 3 12 16.00 
วิทยำศำสตร์ 75 3 5 4 17 33 10 1 2 13 14.94 
สังคมศึกษำ ฯ 75 3 2 6 11 22 19 5 7 31 41.33 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 75 3 - 1 3 11 17 15 25 57 76.00 
ศิลปะ 75 5 1 2 5 11 14 13 24 50 66.67 
กำรงำนอำชีพฯ 75 3 - - 23 19 16 7 7 30 40.00 
ภำษำต่ำงประเทศ 75 3 8 22 16 22 4 - - 4 5.33 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 75 8 1 5 6 17 21 6 11 38 50.67 
คณิตศำสตร์ 75 15 33 13 6 4 1 2 1 4 5.3 
วิทยำศำสตร์ 75 14 2 3 12 19 16 6 3 25 33.33 
สังคมศึกษำ ฯ 75 8 - 4 2 9 24 15 13 52 69.33 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 75 8 - 1 3 5 17 16 25 58 77.33 
ศิลปะ 75 14 - - 4 5 13 8 31 52 69.33 
กำรงำนอำชีพฯ 75 8 2 - 10 5 25 12 13 50 66.67 
ภำษำต่ำงประเทศ 75 8 8 15 24 12 5 2 1 8 10.67 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๐ ~ 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ ๑ จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 84 5 23 12 21 13 10 - - 10 11.90 
คณิตศำสตร์ 84 5 20 21 9 9 5 3 12 20 23.81 
วิทยำศำสตร์ 84 2 39 19 14 4 4 1 1 6 7.14 
สังคมศึกษำ ฯ 84 6 6 7 11 22 25 6 1 32 38.10 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 84 2 - 5 1 19 25 16 16 57 67.86 
ศิลปะ 84 24 - 1 1 8 9 18 43 70 83.33 
กำรงำนอำชีพฯ 84 4 9 6 9 10 13 13 20 46 54.76 
ภำษำต่ำงประเทศ 84 12 31 21 7 7 5 1 - 6 7.14 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 84 4 8 8 12 21 15 15 1 31 36.90 
คณิตศำสตร์ 84 11 18 17 12 13 1 5 7 13 15.48 
วิทยำศำสตร์ 84 5 10 13 37 11 6 1 1 8 9.52 
สังคมศึกษำ ฯ 84 8 1 - 4 7 14 17 33 64 76.19 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 84 5 1 2 3 10 18 12 33 63 75.00 
ศิลปะ 84 7 1 - 5 6 12 17 36 65 77.38 
กำรงำนอำชีพฯ 84 5 1 - - 1 11 8 58 77 91.67 
ภำษำต่ำงประเทศ 84 18 8 11 16 4 7 7 13 27 31.14 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๑ ~ 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ ๑ จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 96 - - 6 12 27 19 25 7 51 53.13 
คณิตศำสตร์ 96 5 20 18 18 11 6 8 10 24 25.00 
วิทยำศำสตร์ 96 - 9 18 33 16 9 6 5 20 20.83 
สังคมศึกษำ ฯ 96 6 9 5 6 13 15 21 21 57 59.38 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 96 - 1 5 4 5 9 26 46 81 84.38 
ศิลปะ 96 - - - 2 - 11 28 55 94 97.92 
กำรงำนอำชีพฯ 96 6 2 5 15 11 12 16 29 57 59.38 
ภำษำต่ำงประเทศ 96 4 8 16 39 7 12 8 2 22 22.92 

 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 
 นร.ที่

ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 
๓ ขึ้น
ไป 

จ ำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภำษำไทย 96 2 6 4 7 7 30 20 20 70 72.92 
คณิตศำสตร์ 96 7 15 20 16 15 12 8 3 23 23.96 
วิทยำศำสตร์ 96 - 19 11 30 13 15 3 3 21 21.88 
สังคมศึกษำ ฯ 96 2 - 4 - 3 14 33 40 87 90.63 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 96 2 1 1 2 8 27 28 27 82 85.42 
ศิลปะ 96 2 15 4 11 5 3 8 48 59 61.46 
กำรงำนอำชีพฯ 96 2 3 - 2 2 5 6 76 87 90.62 
ภำษำต่ำงประเทศ 96 7 16 27 26 10 4 2 4 10 10.42 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘  
โรงเรียนวัดสิงห์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

~ ๑๓๒ ~ 

 
 

๔.๒ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สำระวิชำ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีเยี่ยม ดีมำก ดี 
ค่อน 
ข้ำงดี 

ปำน
กลำง 

พอใช้ ควร
ปรับ 
ปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่ำงยิ่ง 

คณิตศำสตร์ 77 29.24 9.49   31.16      

ภำษำไทย 77 41.66 8.23   46.75      

วิทยำศำสตร์ 77 32.94 9.32   32.46      

ภำษำอังกฤษ 77 26.08 7.25   20.77      

สังคมฯ 77 45.43 10.22   36.36      

รวมเฉลี่ย 77 35.07 8.90         

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สำระวิชำ จ ำนวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีเยี่ยม ดีมำก ดี 
ค่อน 
ข้ำงดี 

ปำน
กลำง 

พอใช้ ควร
ปรับ 
ปรุง 

ควร
ปรับปรุง
อย่ำงยิ่ง 

คณิตศำสตร์ 90 22.33 9.22   26.66      

ภำษำไทย 90 42.62 11.00   23.33      

วิทยำศำสตร์ 90 29.93 6.25   28.88      

ภำษำอังกฤษ 90 18.44 4.83   8.89      

สังคมฯ 90 35.97 6.43   33.33      

รวมเฉลี่ย 90 29.86 7.55         
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~ ๑๓๓ ~ 

  
 ๔.๓ ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ 109 78 21 10 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 110 77 22 11 - 
มัธยมศกึษำปีที่ ๓ 115 62 43 10 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ 84 63 13 7 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ 109 73 28 8 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ 103 84 17 2 - 

รวม 629 437 144 48 - 
เฉลี่ยร้อยละ - 69.47 22.89 7.64 - 

  
 ๔.๔ ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

นร.ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ 109 45 39 25 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 110 59 38 13 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 115 60 42 13 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ 83 60 18 5 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ 109 59 30 20 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ 103 64 29 10 - 

รวม 629 347 196 86 - 
เฉลี่ยร้อยละ - 55.16 31.16 13.67 - 
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~ ๑๓๔ ~ 

 
 ๔.๕ ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ระดับชั้น จ ำนวน 
นร.ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ 109 109 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 110 110 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 115 115 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๔ 83 83 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๕ 109 109 - 
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ 103 103 - 

รวม 629 629 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 -     

  ๔.๖ ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำน 
   1) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
                     นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำถ่ำยทอด
ควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและ
ประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพ่ือขจัด
และลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำงๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำม
ถูกต้องตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
สังคม 
   2) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 
                     นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด อย่ำง
สร้ำงสรรค์  กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือ
สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
   3) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

           นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ  ที่เผชิญได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมบนพ้ืนฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
       4) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
                     นักเรียนมี ควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ ำง ๆ  ไป ใช้ ในกำรด ำเนิ น
ชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน      
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~ ๑๓๕ ~ 

    5) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
       นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ และมีทักษะ

กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพ่ือกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน  
กำรแก้ปัญหำอยำ่งสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 
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ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 

๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ในปีกำรศึกษำ 2558 โรงเรียนวัดสิงห์ได้วำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้
ได้มำตรฐำนตรงตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของโรงเรียน  โดยอำศัยกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ  ยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ  กำรมีส่วนร่วมคิดร่วมท ำทั้งภำยในโรงเรียน และกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ  มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำคุณภำพครูให้เป็น
ครูมืออำชีพ  โดยกำรให้ควำมรู้และส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดมำตรฐำนที่ 7 
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ และใช้ระบบกำรนิเทศภำยในเพ่ือช่วยพัฒนำ ส ำหรับนักเรียนมีกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกำสศึกษำเล่ำเรียน และแสดงควำมสำมำรถตำมศักยภำพและ
ควำมสนใจ  กำรจัดสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ กำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำรใฝ่
รู้ใฝ่เรียนให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนกำรเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำสนับสนุนในกำรดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนในรูปแบบของเครือข่ำยผู้ปกครอง และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรดูแล
นักเรียน 
 กำรด ำเนินงำนเหล่ำนี้ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง และปรำกฏผลกำรประเมินทุกด้ำนอยู่ในระดับ
ดีถึง ดีมำก  ซึ่งสำมำรถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น  ทำงด้ำนวิชำกำร  เห็นได้จำกผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและผลทดสอบระดับชำติ และรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร 
ดนตรี กีฬำ ผลงำนทำงด้ำนกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรำกฏให้เห็นจำกประกำศเกียรติ
คุณที่นักเรียนได้รับ  
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~ ๑๓๗ ~ 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

1.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมสำมำรถพิเศษ
ทำงด้ำนกีฬำวอลเลย์บอลสู่ควำมเป็นเลิศ 

1. งบประมำณโรงเรียน 
2. งบสนับสนุน 

2.โครงกำรโรงเรียนสัมพันธ์ชุมชน 
 

1. งบประมำณโรงเรียน 
2. งบสนับสนุน 

3.โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ 

1. งบประมำณโรงเรียน 
2. งบสนับสนุน 

4.กิจกรรม กำรศึกษำสะเต็มของหญ้ำแฝกด้วยกล้อง
จุลทรรศน์สมำร์ทโฟน เพ่ือควำมยั่งยืนของชุมชน 
(STEM education of ventiver glass using 
smartphone microscope for community 
sutstainability) 
    

สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- - 

 
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่นผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำในด้ำนควำมรู้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนกำร จัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร กำรสอนแบบโครงงำน กำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้  กำรศึกษำข้อมูลสมำชิกประเทศในกลุ่มอำเซียน  ฯลฯ 
พำนักเรียนเข้ำค่ำยพุทธบุตร จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรในวันพระและวันส ำคัญทำงศำสนำ กำร
กระท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กำรออมทรัพย์ เชิดชูผู้ท ำควำมดี  กำรแข่งขันทำงด้ำนกีฬำ
และดนตร ีเพ่ือให้นักเรียนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม  
 จุดที่ควรพัฒนำ โรงเรียนควรจัดโครงกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงต่อเนื่องเน้น
กำรปฏิบัติโดยลงสู่กลุ่มสำระโดยกำรสอดแทรกลงในบทเรียน  ส่งเสริมกำรยกย่อง ชมเชยสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจในกำรกระท ำควำมดี โดยกำรประกำศเกียรติคุณ กำรให้รำงวัลในกำรท ำควำมดีและ
มุ่งเน้นผู้เรียนให้เรียนอย่ำงมีควำมสุขและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงสงบสุข และจัดท ำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิดต่อไป 
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2) ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่นสถำนศึกษำมีโครงสร้ำงองค์กรที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรดำเนินกำรตำม

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ  ปรับหลักสูตรที่เหมำะสมกับผู้เรียน มีหลักสูตรท้องถิ่น จัดกิจกรรมที่เน้น
กระบวนกำรเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย มีสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ จุดที่ควรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมยืดหยุ่นเหมำะกับผู้เรียน  ปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของสถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 5 และกระทรวงศึกษำธิกำร พัฒนำงำนและระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยน
บุคลำกรให้เหมำะสมกับงำนและไม่เปลี่ยนบุคลำกรบ่อยครั้ง เพรำะจะเป็นผลให้กำรด ำเนินงำนไม่
ต่อเนื่องพัฒนำ มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและน ำผลมำพัฒนำปรับปรุง  
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่นสถำนศึกษำใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น โครงงำนเศรษฐกิจพอเพียง  วัดปำกคลอง
มะขำมเฒ่ำฯ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมประเพณีของชุมชน  เช่น วันลอยกระทง 
กำรทอดกฐิน เข้ำพรรษำ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือดูแลนักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน เช่น วันแม ่วันไหว้ครู ทอดผ้ำป่ำสำมัคคี  
 จุดที่ควรพัฒนำ พัฒนำชุมชนควบคู่กับกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประชำสัมพันธ์งำนและกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องส่งเสริมกำรให้บริกำรแก่ชุมชน  

4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น  นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะพ้ืนฐำนและมีใจรักในด้ำนกีฬำ  โดยทำงโรงเรียนได้จัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกเวลำเรียนอยู่เสมอ  เพ่ือส่งเสริมศักยภำพของ
นักเรียนให้มีพัฒนำกำรด้ำนกีฬำมำกยิ่งขึ้น   ได้มีกำรจัดท ำโครงกำร กำรแข่งขันกีฬำเพ่ือส่งเสริม
สุขภำพ  เช่น  กีฬำสัมพันธ์ชุมชน  กีฬำกลุ่มเครือข่ำย  กีฬำต่อต้ำนยำเสพติด  กีฬำประเพณี 
ฯลฯ  นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับ
กลุ่มเครือข่ำย  ระดับอ ำเภอ  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับจังหวัด  ซึ่งนักเรียนได้รับโล่รำงวัล
และเกียรติบัตรหลำยประเภท  จึงท ำให้โรงเรียนวัดสิงห์มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทำงด้ำนกีฬำ 

จุดที่ควรพัฒนำ มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสิงห์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชำชน
ทั่วไปให้มำกที่สุดเพ่ือเป็นช่องทำงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนทั้งทำงรำชกำรและหน่วยงำน
ภำยนอก ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกีฬำของนักเรียน 
โรงเรียนวัดสิงห์  นักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ใช้อินเตอร์เน็ตในกำรพัฒนำตนเองศึกษำหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง และติดต่อสื่อสำรกับทำงโรงเรียนได้   

5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่นครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งเสริมกิจกรรมทำงด้ำน

วิชำกำร ส่งเสริมกำรจัดท ำ ผลิตสื่อ นวัตกรรม ได้รับรำงวัลดีเด่นในด้ำนต่ำงๆ มีควำมสำมำรถและ
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีภำระงำนมำกและมีควำมรับผิดชอบสูง ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องทั้งในด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี  
 จุดที่ควรพัฒนำ ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิด วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องให้มีประสิทธิภำพยิ่งๆ 
ขึ้นไป ส่งเสริมกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียนให้มำกขึ้น ส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้ใช้ภูมิปัญญำ
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ท้องถิ่น ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระให้มำกขึ้น มีกำรติดตำมผลโดย
กำรนิเทศกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 เพ่ือให้โรงเรียนมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุ ด  จึงมีแนว
ทำงกำรพัฒนำโดย 

1. ด้ำนผู้เรียน  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรอย่ำงลึกซึ้ง สำมำรถน ำองค์
ควำมรู้ไปใช้ในกำรศึกษำต่อ  หรือประกอบอำชีพตำมควำมสนใจ และใช้ในชีวิตประจ ำวัน  พัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงด้ำนกระบวนกำรคิด ทักษะกำรท ำงำน และกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมมีระเบียบวินัย นิสัย
ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสำธำรณะ 

2. ด้ำนครู  ส่งเสริมให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ใช้สื่อ
กำรสอนที่กระตุ้นควำมสนใจของผู้เรียน  ทันต่อเทคโนโลยีและควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมต่อ
กำรอยู่ในยุคสังคมประชำคมอำเซียน และกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้  พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ 
โดยมุ่งหวังให้ครูและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร และ
พัฒนำได้อย่ำงเหมำะสมไปพร้อมกับเป้ำหมำยของอำเซียน (ASEAN)  ภำยใน ปี 2561 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 โรงเรียนวัดสิงห์เป็นโรงเรียนขนำดกลำงมีควำมขำดแคลนด้ำนงบประมำณ  โรงเรียน
ต้องกำรงบประมำณเพ่ิมเติมในกำรน ำมำบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  และ
ต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ยังขำดแคลนทุนกำรศึกษำ 
เนื่องจำกผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรำยได้น้อยต้องไปท ำงำนต่ำงจังหวัดไม่ได้พักอยู่กับนักเรียน นักเรียนอยู่
กับปู่ย่ำ ตำยำย และญำติ ซึ่งไม่มีรำยได้จึงต้องกำรควำมช่วยเหลือเรื่องทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน 
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