


 

 

 

 

 

    พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

การศึกษา ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
1. มีทัศนคตทิี่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
2. ยึดมั่นในศาสนา 
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
2. ปฏบิัติแต่สิ่งทีช่อบสิ่งที่ดีงาม 
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชัว่ 
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า – มีอาชีพ 
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม 

ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 
2. การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้

ผู้เรียนท างานเป็น และมีงานท าในที่สุด 
3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเอง

และครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองดี 

1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
2. ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม 

ให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น 

งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ         
            และเอื้ออาทร 
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ค ำน ำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องและพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียนตามบริบทเขตพื้นท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ขอขอบคุณ ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ทุกท่าน ท่ีมีส่วนในการให้ข้อมูลและจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งเป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นภาพ
ความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรค และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน 
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ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสงิห์บุร ีอ่างทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพิศุทธิ์  กติิศรีวรพันธุ์ 
 

 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 นายวัลลภ  เอ่ียมมะ นางสุกัญญา  ศิริชุม นายสัมฤทธิ์  กอไธสง นายสมบัติ  ล้อจงเฮง 
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นายศรัณย์ฤทธ์ิ กล่อมปัญญา 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

                                  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

 

 

 

 

  

นางกมลชนก  ศรีภกัด ี
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

นางอรุณี กลับด ี
ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

นางสาวอุสา กลบัหอม 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางบุณยนุช ธรรมสอาด 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางหัทยา เข็มเพ็ชร 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและ

ประเมินผลการจัดการศกึษา 

นางวัญชุรี ธูปบูชากร 

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสุรางค์  นกส ี
 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงิน 

และสินทรัพย ์

นางสาวญาณิศา แสงสว่าง 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

นางพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม 

ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
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 ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (ชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง) ต้ังขึ้น 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 พระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 ก ำหนดให้มีเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ และเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ  
ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 127 ตอนท่ี 45 ก. ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม 2553 และได้ม ี
กำรประกำศจัดต้ังเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวนท้ังส้ิน  42 เขต  อ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มีดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ให้สอดคล้อง 
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  

2. วิเครำะห์กำรจัดต้ังงบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถำนศึกษำ  และหน่วยงำนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ 
แจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง  ๆรวมท้ังทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำ 

กำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
8. ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น  
ท่ีจัดกำรศึกษำรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
10.  ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน 

กำรศึกษำ  
11.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง  ๆท้ังภำครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
12.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 
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 สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ต้ังอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี  เลขท่ี 118 หมู่ท่ี 1 
ต ำบลบำงมัญ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 มีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  64 โรงเรียน 
กระจำยอยู่ในพื้นท่ี 4 จังหวัด ดังนี้                                                                                                        

 
 

จังหวัดสิงห์บุรี 
 

จังหวัดสิงห์บุรีต้ังอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 142 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมำณ  
822.478  ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  514,049  ไร่  มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท และ จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดอ่ำงทอง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท  และ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

หน่วยการปกครอง  กำรปกครองแบ่งออกเป็น 6 อ ำเภอ  ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี  2. อ ำเภอบำงระจัน  3. อ ำเภอค่ำยบำงระจัน   
  4. อ ำเภอพรหมบุรี  5. อ ำเภอท่ำช้ำง   6. อ ำเภออินทร์บุรี 

มีโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในจังหวัด  จ านวน  12  โรงเรียน  จ านวนนักเรียน   6,952  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จังหวัดชัยนาท 

 จังหวัดชัยนำทต้ังอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 194  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมำณ 2,469.74  ตำรำง
กิโลเมตร  จังหวัดชัยนำทมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธำนี และจังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศใต้            ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธำนี 

 

หน่วยการปกครอง   กำรปกครองแบ่งออกเป็น  8 อ ำเภอ ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองชัยนำท  2. อ ำเภอวัดสิงห์  3. อ ำเภอสรรคบุรี 
4. อ ำเภอหนองมะโมง  5. อ ำเภอมโนรมย์ 6. อ ำเภอสรรพยำ 
7. อ ำเภอหันคำ   8. อ ำเภอเนินขำม 

 

มีโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในจังหวัด  จ านวน 13 โรงเรียน  จ านวนนักเรียน   9,600 คน 
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โร งเ ร ี ย น ช ี ย น า ท พ ี ท ย าค ม

โร งเ ร ี ย น อ ี ล ี ต ไ พ บ ี ล ย ี ช น ี ป ถ ี ม ภ ี 
โร งเ ร ี ย น ส าค รพ ี ท ย า ค ม

โร งเ ร ี ย น ว ี ด ส ี ง ห ี 

โร งเ ร ี ย น ส ร รพ ย า ว ี ท ย า

โร งเ ร ี ย น บ ี ญ นา ค พ ี ท ย า ค ม

โร งเ ร ี ย น ช ย า น ี ก ี จ พ ี ท ย าค ม

โร งเ ร ี ย น ค ี ร ี ป ร ะ ช า ส ร ร ค ี 

โร งเ ร ี ย น ห ี ว ย ก ร ด ว ี ท ย าโ ร ง เร ี ย น ห ี น ค า ร าษ ฏ ร ี ร ี ง ส ฤ ษ ด ี ี 

โร งเ ร ี ย น ห ี น ค าพ ี ท ย า ค ม

โร งเ ร ี ย น ศ ร ี ส โม ส ร ว ี ท ย า

โร งเ ร ี ย น เน ี น ข า ม ร ี ฐป ร ะช าน ี เ ค ร าะ ห ี 

อ .ห ี น คา

อ .ส ร รคบ ี ร ี 

อ .ว ี ด ส ี งห ี 

อ .ม โนรม ย ี 

อ .ห น องม ะ โม ง

อ .ส ร รพ ยา

อ . เม ี อ งช ี ย น าท

อ . เน ี น ข าม
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จังหวัดลพบุรี 
   

จังหวัดลพบุรี  ต้ังอยู่ภำคกลำงของประเทศไทยบนฝ่ังซ้ำยของแม่น้ ำลพบุรี  มีระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 
ไปทำงทิศเหนือตำมเส้นทำงถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตรหรือตำมเส้นทำงรถไฟประมำณ 133 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี
ประมำณ 6,641.859 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์    
ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดสระบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครรำชสีมำ และจังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 

 

หน่วยการปกครอง  กำรปกครองออกเป็น 11 อ ำเภอ ประกอบด้วย 
1. อ ำเภอเมืองลพบุรี 2. อ ำเภอโคกเจริญ 3. อ ำเภอโคกส ำโรง 4. อ ำเภอชัยบำดำล   
5. อ ำเภอท่ำวุ้ง  6. อ ำเภอท่ำหลวง 7. อ ำเภอบ้ำนหมี่   8. อ ำเภอพัฒนำนิคม   
9. อ ำเภอล ำสนธิ  10. อ ำเภอสระโบสถ์ 11. อ ำเภอหนองม่วง 

 
 

มีโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในจังหวัด จ านวน 25  โรงเรียน  จ านวนนักเรียน   21,240  คน 
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โร งเร ี ยนบ ี าน ชี ว ี ทย า

โรง เ รี ย น พ ี บ ี ล วี ท ย าล ี ย

โรงเร ี ย น โคกกะ เที ย มวี ท ย าล ี ย

โรง เ รี ย น โคกต ี มว ี ทย า

โรงเรี ยนด งต าล วี ทยา

โรง เ รี ย น พ ระ น ารายณ ี 

โร งเรี ย นบ ี าน ขี อ ยว ี ทยา

โร งเร ี ยนพี ฒนาน ี คม

โร งเร ี ยน โคกสล ี งวี ท ยา
โร งเร ี ยน ขี นร ามวี ทยา

โรงเร ี ย น โคกสำ โรง วี ทย า

โรง เ รี ย น จ ี ฬ าภ รณ ร าช ว ี ทย าล ี ย  ลพ บ ี รี 

โรงเร ี ย น ชี ย บ าดาลวี ท ย า

โร งเรี ย น ชี ย บ าด าล พี ทย าค ม

โรงเร ี ย น เฉล ี มพ ระ เก ี ยรต ี ส ม เด ี จ พ ระ ศรี นคร

โร งเรี ย นท ี าว ี ี งว ี ทย าค าร

โรงเร ี ย น บี าน เบี ก วี ท ย าคม

โรงเรี ยนบ ี านหม ี ี วี ท ยา
โร งเร ี ยนป ี ยะบ ี ตรี 

โร งเร ี ยนท ี าหลวงวี ทยาค ม

โร งเรี ย น สร ะโบ สถี ว ี ท ย าค าร

โร งเร ี ยน โคก เจ รี ญ วี ทย า โร งเร ี ยนยางร ากวี ทย า

โรงเรี ยนลำสนธี วี ทยา
โรงเร ี ย น หน องมี วง วี ทย า

อ .ลำสนธี อ .โคก เจรี ญ

อ .หนองมี วง

อ .ชี ยบ าดาลอ .สระโบสถี 

อ .บี านหม ี ี 

อ .โคกสำโรง
อ .ที าหลวง

อ .พี ฒนานี คม

อ .เม ี องลพบ ี ร ี 
อ .ที าวี ี ง
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จังหวัดอ่างทอง 

จั งหวัดอ่ ำ งทอง เป็นพื้น ที่ ร ำบ ลุ่มภำคกลำง  พิกัดภูมิศำสตร์ เส้น รุ้ ง ที่  14 องศำ 35 ลิปดำ
12  พิลิปดำเหนือ เส้นแวงท่ี 100  องศำ 27  ลิปดำ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครมำตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 32 
(บำงปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทำงประมำณ 108 กิโลเมตร และเส้นทำงเรือตำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำถึงตลำดท่ำเตียน
ระยะทำงประมำณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีส่วนกว้ำงตำมแนวทิศตะวันออกถึง  
ทิศตะวันตกและส่วนยำวตำมแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ  40  กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 
968.372 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 605,232.5  ไร่ และ มีอำณำเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศใต้           ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

หน่วยการปกครอง กำรปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ ำเภอ ประกอบด้วย 
 1. อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  2. อ ำเภอไชโย  3. อ ำเภอป่ำโมก 
      4. อ ำเภอโพธิ์ทอง  5. อ ำเภอแสวงหำ 6. อ ำเภอวิเศษชัยชำญ 
           7. อ ำเภอสำมโก้ 

มีโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในจังหวัด จ านวน 14 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 11,049  คน 
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อ.โพธี ี ทอง

อ.วี เศษชี ยชาญ

อ.แสวงหา

อ.ไชโย
อ.สามโกี 

อ.ปี าโมก

อ.เมี องอี างทอง

โรงเรี ยนแสวงหาวี ทยาคม

โรงเรี ยนอี างทองปี ทมโรจนี วี ทยาคม

โรงเรี ยนสตรี อี างทอง

โรงเรี ยนโยธี นบี รณะ

โรงเรี ยนราชสถี ตยี วี ทยา

โรงเรี ยนปาโมกขี วี ทยาภี มี 

โรงเรี ยนบางเสดี จวี ทยาคม

โรงเรี ยนโพธี ทอง"จี นดามณี "

โรงเรี ยนโพธี ี ทองพี ทยาคม

โรงเรี ยนรี ี วหวี าวี ทยาคม

โรงเรี ยนวี เศษไชยชาญ"ตี นตี วี ทยาภี มี "

โรงเรี ยนวี เศษชี ยชาญวี ทยาคม

โรงเรี ยนไผี วงวี ทยา

โรงเรี ยนสามโกี วี ทยาคม
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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“ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ”  

 
 

1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกท่ีดี 
2. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสำมำรถแข่งขันกับนำนำชำติได้ 
3. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม เสมอภำค และมีคุณภำพ 

ได้มำตรฐำนสำกล 
5. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะทำงวิชำชีพ 
6. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
7. บริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  
8. พัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง  

  

 

1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และได้รับโอกำส
เข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันนำนำชำติ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะควำมสำมำรถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นครูยุคใหม่ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติก ำหนด  
5. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม เสมอภำค และมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล และ

กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
6. สถำนศึกษำทุกแห่งจัดกำรศึกษำท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน (SDGs) 
7. บริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ พัฒนำนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล และมีธรรมำภิบำล 
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1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกท่ีดี 

2. สนับสนุนกระบวนกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสำมำรถแข่งขันกับนำนำชำติได้ 

3. ส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียม เสมอภำค และ 
มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล 

5. ส่งเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
6. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

 

 

 

“มีจิตมุ่งบริการ  ท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์  ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม” 
    S : Service Mind  =  มีจิตมุ่งบริการ 
    T : Team Work    =  ท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์  
    I  : Integrity       =  ยึดม่ันความถูกต้องดีงาม  

 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ก ำหนดตัวช้ีวัด เพื่อเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  เพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ ตำมจุดเน้น ดังนี้ 

 

 จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS)บริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  ตำมจุดเน้น ดังนี้ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิ ยม 12 ประกำรของคนไทย  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม  
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3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

ที่มีผลกระทบต่อควำมมั ่นคง เช่น  ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน  
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น  

4 .  ร ้อ ยละ  100 ขอ ง สถำนศึกษำ ที ่สอน ในระด ับ  ม . ต ้น  ม ีก ำ ร เตร ียมคว ำมพร้อม  
ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

5. จ ำนวนของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพและได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขัน
ระดับนำนำชำติเพิ่มขึ้น 

6. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีสมรรถนะส ำคัญ
ตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs + 8Cs) และเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 

7 .  ร ้อยละของ ผู ้เร ียนที ่ม ีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั ้นพื ้นฐำน  
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  

8 .  ร ้อยละ  80 ของ ผู ้เ ร ียน ได้ร ับกำรพัฒนำให้ม ีควำมรู ้ ส มรรถนะหรือทักษะอำชีพ 
ในด้ำนต่ำง  ๆ เพื ่อกำรประกอบอำชีพกำรด ำรงชีว ิตอยู ่ร ่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง  ตำมสภำพ  
ควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนควำมท้ำทำยท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

9. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุ ขภำวะที่ดี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  

1 0 .  ร ้อ ย ละ  100 ข อ ง อ ัต ร ำ ก ำ ร เข ้ำ เ ร ีย นข อ ง ผู ้เ ร ีย น ร ะด ับม ัธ ย มศ ึก ษำตอนต้น  
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ และ ร้อยละ 78 ของอัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย     
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 

11. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม 
สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ  และ
ท่ีต้ังของสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร  

12.  ร ้อยละ 80 ของผู ้เร ียนได้ร ับกำรส่ง เสร ิมให้ม ีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก 
ในกำรอนุร ักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) 

 
 

จุดเน้นที่ 2   ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
       1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

1.1 มีควำมสำมำรถบริหำรงำนวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ตำมแนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 และได้มำตรฐำนสำกล 

1.2 มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  และบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยยึดหลัก      
School Based Management (SBM) อย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
  1.3 ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ 
(CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ระดับ A2 
  1.4 มีควำมสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำร  
  1.5 มีควำมสำมำรถ ในกำรนิเทศและสังเกตกำรสอนของครูทุกคน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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2. ครูผู้สอนทุกคน  
2 .1  ร ้อยละ 100 ของครู ม ีก ำร เปลี ่ยนบทบำทจำก“ครูผู ้สอน”เป็น  “Coach” ผู ้ให้

ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้  
2 . 2  ร ้อ ย ล ะ  100 ข อ ง ค ร ูใ ช ้อ ุป ก ร ณ ์ด ิจ ิท ัล  ( Digital Device)  เ ป ็น เ ค รื ่อ ง ม ือ ใ น 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
2.3 ร้อยละ 80 ของครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำส่ือ นวัตกรรม และด ำเนินกำร

จัดท ำงำนวิจัยมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ชีว ิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง 
Thailand 4.0 

2.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะและมำตรฐำน
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  

2.5  ครูและบุคลำกรได้ร ับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู ้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับ  
กำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  

 
  

จุดเน้นที่ 3  ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO)  
                         สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินกิจกรรมได้ครบทุกด้าน  

1.  จ ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จ         
พระปร เมนทรรำมำธ ิบดีศร ีส ินทร มหำวชิร ำลงกรณฯ พระวชิร เกล้ำ เจ ้ำอยู ่ห ัว  และหลักปร ัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ 

2. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียนมัธยมศึกษำอย่ำง
เหมำะสมตำมบริบท  

3.  สถำนศึกษำน ำ เทค โน โลย ีด ิจ ิท ัล  ( Digital Technology)  ม ำ ใช ้เ ป ็น เ ครื ่อ งมือ ใน 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวท่ีมีประสิทธิภำพ 
5. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน

จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
6.  สถำนศึกษำม ีน โยบำยและจ ัดก ิจก รรม ให ้ค ว ำมรู ้ ที ่ถ ูก ต ้อ ง และสร ้ำ งจ ิตส ำน ึก  

ด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม น ำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ  

7. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้อง 

8. สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์  ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less  

9.  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และ
สถำน ที ่ใ ห ้เ ป ็น ส ำน ัก ง ำนสีเ ข ีย วต ้นแบบม ีน โยบำยกำรจ ัดซื ้อ จ ัด จ ้ำ ง ที ่เป ็นม ิต รก ับ สิ ่ง แ วดล้อม ท่ี  
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
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10.  สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำน  

ที่มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ  
เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำ  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต ำบล 

11.  สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ น ำนวัตกรรม แล ะเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

12.  สถำนศึกษำ และส ำน ัก ง ำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  : ITA) 

13. สถำนศึกษำทุกแห่งและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
(Big Data Technology) สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

14.  สถำนศึกษำ และส ำน ัก ง ำน เขตพื ้น ที ่ก ำรศ ึกษำ ม ีแพลตฟอร ์มด ิจ ิท ัล  ( Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 

15. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินตนเองในแต่ละมำตรฐำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

16. จ ำนวนสถำนศึกษำมัธยมศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำในทุกด้ำนเพิ่มขึ้น  
  17. สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
  1 .  ร ้อ ยละของ ผู ้เ ร ียน ที ่ม ีพ ฤต ิก รรม ที ่แ สดงออกถ ึงควำมร ัก ในสถำบ ันหลัก ขอ งชำติ  
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ ำนเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี ค่ำนิยม 12 ประกำรของคนไทย  มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื ่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม  
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม  
ท ุก ร ูป แ บ บ ที ่ม ีผ ล ก ร ะ ท บ ต ่อ ค ว ำ ม มั ่น ค ง  เ ช ่น  ภ ัย จ ำ ก ย ำ เ ส พ ต ิด  ค ว ำ ม ร ุน แ ร ง  ก ำ ร ค ุก ค ำม  
ในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น  
  4 .  จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21  
  5.  ผู้เร ียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำ เป็นด้ำนกำรรู ้เ รื ่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy)  ด ้ำนก ำร รู ้เ รื ่อ ง คณิตศำสตร ์ ( Mathematical Literacy )  และด ้ำนกำร รู ้เ รื ่อ ง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
  6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ  
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  7 .  ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs + 8Cs) และ 
ได้มำตรฐำนสำกล 
  8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  
  9 .  ร ้อยละ ผู ้เ ร ียน ที ่จบกำรศึกษำ ชั ้นมัธยมศึกษำปีที ่ 3  ชั ้นมัธยมศึกษำปีที ่ 6  ม ีทักษะ  
กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพ 
ที ่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเง ิน ที ่เหมำะสมและ  
น ำไปปฏิบัติได้ 
  1 0 .  ผู ้เ ร ีย นท ุกคนม ีท ัก ษะพื ้น ฐ ำน ในกำ รด ำ ร ง ช ีว ิต  ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ร ง ช ีว ิตอ ยู ่ใ น ส ัง คม  
ได้อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื ่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็น  
พหุวัฒนธรรม 
  11.  ผู้เร ียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ  
  12. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
  13. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ  และที่ตั้งของ
สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร  
  14. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล ( Digital Device) เพื่อใช้ 
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  
  15. ผู้เรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่ง เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ  
  16. ผู้เรียนมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ประจ ำวันในสถำนศึกษำและท่ีบ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  
  17 .  ผู ้เ ร ียนสำมำรถน ำ สื ่อนว ัตกรรมที ่ผ ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช ้ในโรง เรียน  
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0 
 

จุดเน้นที่ 2   ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
        1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

1.1  มีควำมสำมำรถบริหำรงำนวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
ในศตวรรษท่ี 21 และได้มำตรฐำนสำกล 
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1.2 มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  และบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยยึดหลัก School Based  
Management (SBM) อย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 
  1.3  สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรส่ือสำร  ได้ระดับ A1 ของมำตรฐำน CEFR 
  1.4  มีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำร ส่ือสำรและกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง 
ผ่ำนระบบ Digital Technology                               
  1.5  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ นิเทศและสังเกตกำรสอนของครูทุกคน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงน้อย 
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
  1.6 สำมำรถบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล (เพรำะก ำหนดไว้ในพันธกิจ) 
        2. ครูผู้สอนทุกคน  
   2 .1  คร ูทุกคน  มีกำร เปลี ่ยนบทบำทจำก “ครูผู ้สอน”เป็น  “Coach” ผู ้ให ้ค ำปร ึกษำ
ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้  
   2.2 ครูทุกคนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล ( Digital Device) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   2 .3  คร ูทุกคน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำสื ่อ  นว ัตกรรม และด ำ เนินกำร  
จัดท ำงำนวิจัยด้ำนกำรสร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  
   2.4 ครูทุกคน สำมำรถน ำสื่อนวัตกรรมที่ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรีย น 
กำรจัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำง Thailand 4.0 
   2.5 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะและมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

 

จุดเน้นที่ 3  ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO)  
               สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินกิจกรรมได้ครบทุกด้าน  
  1.  จ ำนวนสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสม เด็ จ 
พระปรเมนทรรำมำธิบดีศรี สินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของ
เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ พ อ เ พ ีย ง  ไ ป พ ัฒ น ำ ผู ้ เ ร ีย น ใ ห ้ม ีค ุณ ล ัก ษ ณ ะ อ ัน พ ึง ป ร ะ ส ง ค ์ต ำ ม ที ่ก ำ ห น ด ไ ด ้อ ย่ำ ง  
มีประสิทธิภำพ  
  2 .  จ ำ น ว น ส ถ ำน ศึก ษ ำ ที ่จ ัด บ ร ร ย ำ ก ำศ สิ ่ง แ ว ด ล้อ ม  แ ล ะ จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก ำ ร เ ร ีย น รู้  
ให้ ผู้ เ รียนแสดงออกถึงควำมรัก ในสถำบันหลักของชำติ  ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิป ไตย  
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้ำนเมือง  มีหลั กคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมือง ดี 
ของชำติ มี คุณธรรม จริยธรรม  
  3.  สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำง เหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท 
ขนำด และพื้น ท่ี  
  4 .  ส ถ ำน ศึก ษ ำน ำ เ ท ค โ น โ ลยีด ิจ ิท ัล  ( Digital Technology )  ม ำ ใ ช้ เ ป ็น เ ค รื ่อ ง ม ือ  
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้แก่ ผู้ เรี ยนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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  5 .  สถำนศึกษำมีร ะบบกำร ดูแ ลช่ว ย เห ลือ และ คุ้ม ครอ งนัก เ รียนแ ละกำร แน ะ แ น ว  
ท่ีมีประสิทธิภำพ  
  6. สถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  7. สถำนศึกษำมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ  
  8. ส ถ ำ น ศ ึก ษ ำ มีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะ 
และมีส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน  
  9.  สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื ่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้อง  
  10. สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำรด ำเนิน
กิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและที่บ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less  
  11. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนท่ี
ให ้เ ป ็น ส ำน ัก ง ำนสีเ ข ีย วต ้น แบบม ีน โ ยบำยกำรจ ัดซื ้อจ ัด จ ้ำ ง ที ่เ ป ็น ม ิต รก ับ สิ ่ง แ วดล้อม ที ่เ อื ้อต่อ  
กำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
  12 .  สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื ้น ที ่กำรศึกษำ ได้ร ับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยงำน  
ที ่ม ีค ว ำ ม ท ัน สม ัย  ย ืด ห ยุ ่น  ค ล ่อ ง ต ัว ส ูง  พ ร ้อ ม ที ่จ ะปร ับ ต ัว ใ ห ้ท ัน ต ่อ ก ำ ร เป ลี ่ย นแปลง ของ โ ลก 
อยู่ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถ
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต ำบล  
  13.  สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ น ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
  14 .  สถำนศึกษำ และส ำน ัก ง ำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึกษำ มีควำมโปร ่ง ใส  ปลอดกำรทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
  15. สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  : ITA) 
  16.  สถำนศึกษำทุกแห่งและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
วิชำกำร ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด  
  17. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่ อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไป 
สู่กำรวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 
  18. สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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  19. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  20. จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
  21. จ ำนวนสถำนศึกษำมัธยมศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำในทุกด้ำนเพิ่มขึ้น 
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  แผนผังการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

แหล่งข้อมูล  :  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ศึกษาธิการ 
ภาค 1 

ศึกษาธิการ 
จังหวัด 

สพม. สหอท 

สถานศึกษา 

นักเรียน 

คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการ 

จัดการศึกษามัธยมศึกษา 
สิงห์บุรี อ่างทอง 
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แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  : สพม.5 
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  ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศกึษา  (ณ  วันท่ี 18  กรกฎาคม  2563)  
ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 

    ปีกำรศึกษำ 2563  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  5  มีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน  64  
โรงเรียน  ดังนี้ 
ตารางที่ 1  แสดงขนำดโรงเรียนจ ำแนกตำมจังหวัด 

จังหวัด 
ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน 

ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งหมด 
ชัยนำท 1 2 3 7 13 9,600 
ลพบุรี 3 2 9 11 25 21,240 
สิงห์บุรี 1 - 2 9 12 6,952 
อ่ำงทอง 2 - 4 8 14 11,049 

รวม 7 4 18 35 64 48,841 

แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มส่งเสริมทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : สพม.5 

การแบ่งขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2549 แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

โรงเรียนขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำท่ีมีผู้เรียนต้ังแต่  1 – 499 คน 
โรงเรียนขนำดกลำง หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำท่ีมีผู้เรียนต้ังแต่  500–1,499 คน 
โรงเรียนขนำดใหญ ่ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำท่ีมีผู้เรียนต้ังแต่  1,500–2,499 คน 
โรงรียนขนำดใหญ่พิเศษ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำท่ีมีผู้เรียนต้ังแต่  2,500 คน 

 

ตารางที ่2  แสดงข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 
ม.1 4,347 4,403 8,750 263 1 : 33 
ม.2 4,261 4,611 8,872 226 1 : 33 
ม.3 4,289 4,597 8,886 258 1 : 34 

รวม ม.ต้น 12,879 13,611 26,508 790 1 : 34 
ม.4 3,065 5,014 8,079 260 1 : 31 
ม.5 2,820 4,629 7,449 254 1 : 29 
ม.6 2,595 4,210 6,805 241 1 : 28 

รวม ม.ปลาย 8,480 13,853 21,333 755 1 : 30 
รวมทั้งสิ้น 21,377 27,464 48,841 1,545 1 : 32 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : สพม.5 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ตารางที่  3 แสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน 
ท่ี โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด จ านวน

นักเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 
1 ชัยนำทพิทยำคม เมือง ชัยนำท 2,758 71 ใหญ่พิเศษ 
2 หันคำพิทยำคม หันคำ ชัยนำท 1,682 48 ใหญ่ 
3 คุรุประชำสรรค์ สรรคบุรี ชัยนำท 1,511 44 ใหญ่ 
4 วัดสิงห ์ วัดสิงห์ ชัยนำท 706 25 กลำง 
5 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย ์ ชัยนำท 668 22 กลำง 
6 สรรพยำวิทยำ สรรพยำ ชัยนำท 540 24 กลำง 
7 สำครพิทยำคม มโนรมย ์ ชัยนำท 400 13 เล็ก 
8 หันคำรำษฎร์รังสฤษด์ิ หันคำ ชัยนำท 349 12 เล็ก 
9 ห้วยกรดวิทยำ สรรคบุรี ชัยนำท 323 15 เล็ก 
10 ศรีสโมสรวิทยำ หนองมะโมง ชัยนำท 258 12 เล็ก 
11 เนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ เนินขำม ชัยนำท 235 9 เล็ก 
12 ชยำนุกิจพิทยำคม สรรพยำ ชัยนำท 101 6 เล็ก 
13 บุญนำคพิทยำคม สรรพยำ ชัยนำท 69 6 เล็ก 

รวมจังหวัดชัยนาท 9,600 307 
 

14 พิบูลวิทยำลัย เมือง ลพบุรี 2,989 78 ใหญ่พิเศษ 
15 พระนำรำยณ์ เมือง ลพบุรี 2,667 70 ใหญ่พิเศษ 
16 ชัยบำดำลวิทยำ ชัยบำดำล ลพบุรี 2,635 68 ใหญ่พิเศษ 
17 โคกส ำโรงวิทยำ โคกส ำโรง ลพบุรี 1,716 47 ใหญ่ 
18 บ้ำนหมี่วิทยำ บ้ำนหมี่ ลพบุรี 1,523 44 ใหญ่ 
19 พัฒนำนิคม พัฒนำนิคม ลพบุรี 1,450 44 กลำง 
20 หนองม่วงวิทยำ หนองม่วง ลพบุรี 963 27 กลำง 
21 ชัยบำดำลพิทยำคม ชัยบำดำล ลพบุรี 731 27 กลำง 
22 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี โคกส ำโรง ลพบุรี 722 30 กลำง 
23 ท่ำหลวงวิทยำคม ท่ำหลวง ลพบุรี 629 19 กลำง 
24 โคกเจริญวิทยำ โคกเจริญ ลพบุรี 598 17 กลำง 
25 ล ำสนธิวิทยำ ล ำสนธิ ลพบุรี 548 20 กลำง 
26 ท่ำวุ้งวิทยำคำร ท่ำวุ้ง ลพบุรี 527 19 กลำง 
27 โคกกะเทียมวิทยำลัย เมือง ลพบุรี 511 20 กลำง 
28 ดงตำลวิทยำ เมือง ลพบุรี 480 18 เล็ก 
29 โคกตูมวิทยำ เมือง ลพบุรี 463 14 เล็ก 
30 โคกสลุงวิทยำ พัฒนำนิคม ลพบุรี 373 15 เล็ก 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ท่ี โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

31 สระโบสถ์วิทยำคำร สระโบสถ์ ลพบุรี 360 16 เล็ก 
32 ปิยะบุตร์ บ้ำนหมี่ ลพบุรี 307 18 เล็ก 
33 บ้ำนชีวิทยำ บ้ำนหมี่ ลพบุรี 242 11 เล็ก 
34 บ้ำนเบิกวิทยำคม ท่ำวุ้ง ลพบุรี 204 8 เล็ก 
35 เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ ลพบุร ี ชัยบำดำล ลพบุรี 204 12 เล็ก 
36 ยำงรำกวิทยำ โคกเจริญ ลพบุรี 192 10 เล็ก 
37 ขุนรำมวิทยำ พัฒนำนิคม ลพบุรี 150 6 เล็ก 
38 บ้ำนข่อยวิทยำ เมือง ลพบุรี 56 6 เล็ก 

รวมจังหวัดลพบุรี 21,240 664 
 

39 สิงห์บุรี เมือง สิงห์บุรี 2,821 75 ใหญ่พิเศษ 
40 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1,325 39 กลำง 
41 บำงระจันวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 1,004 28 กลำง 
42 ท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 416 15 เล็ก 
43 สิงหพำหุ(ประสำนมิตรอุปถัมภ์) เมือง สิงห์บุรี 316 14 เล็ก 
44 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม ค่ำยบำงระจัน สิงห์บุรี 314 15 เล็ก 
45 ศรีศักด์ิสุวรรณวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 242 12 เล็ก 
46 พรหมบุรีรัชดำภิเษก พรหมบุรี สิงห์บุรี 143 9 เล็ก 
47 ศรีวินิตวิทยำคม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 137 6 เล็ก 
48 ทองเอนวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 107 8 เล็ก 
49 หัวไผ่วิทยำคม เมือง สิงห์บุรี 68 6 เล็ก 
50 บ้ำนแป้งวิทยำ พรหมบุรี สิงห์บุรี 59 6 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 6,952 233 
 

51 สตรีอ่ำงทอง เมือง อ่ำงทอง 3,086 80 ใหญ่พิเศษ 
52 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เมือง อ่ำงทอง 2,861 75 ใหญ่พิเศษ 
53 วิเศษไชยชำญ(ตันติวิทยำภูมิ) วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,394 41 กลำง 
54 โพธิ์ทอง(จินดำมณี) โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 1,042 29 กลำง 
55 ปำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก อ่ำงทอง 596 18 กลำง 
57 สำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ อ่ำงทอง 563 18 กลำง 
56 แสวงหำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 478 17 เล็ก 
58 บำงเสด็จวิทยำคม ป่ำโมก อ่ำงทอง 244 11 เล็ก 
59 รำชสถิตย์วิทยำ ไชโย อ่ำงทอง 240 15 เล็ก 
60 ริ้วหว้ำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 164 12 เล็ก 
61 วิเศษชัยชำญวิทยำคม วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 130 6 เล็ก 
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ท่ี โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

62 โยธินบูรณะ  อ่ำงทอง เมือง อ่ำงทอง 110 6 เล็ก 
63 โพธิ์ทองพิทยำคม โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 73 7 เล็ก 
64 ไผ่วงวิทยำ สำมโก ้ อ่ำงทอง 68 6 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่างทอง 11,049 341 
 

รวมทั้งหมด 48,841 1,545 
 

 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : สพม.5 

 

ตารางที่  4  แสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสถำนศึกษำ 
ที่ โรงเรียน จ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 

1 ชัยนำทพิทยำคม 63 32 50 1 146 
2 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 17 10 10  37 
3 สำครพิทยำคม 10 3 9  22 
4 วัดสิงห ์ 20 7 15  42 
5 สรรพยำวิทยำ 14 8 6  28 
6 บุญนำคพิทยำคม 1 4 9  14 
7 ชยำนุกิจพิทยำคม 6 1 6  13 
8 คุรุประชำสรรค์ 24 14 33 1 72 
9 ห้วยกรดวิทยำ 10 7 6  23 
10 หันคำรำษฎร์รังสฤษฎ์ 8 4 5  17 
11 หันคำพิทยำคม 42 17 27  86 
12 ศรีสโมสรวิทยำ 8 2 7  17 
13 เนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ 5 1 13  19 

รวมจังหวัดชัยนาท 228 110 196 2 536 
14 โคกส ำโรงวิทยำ 34 21 28  83 
15 พิบูลวิทยำลัย 36 43 75 1 155 
16 โคกกะเทียมวิทยำลัย 6 8 18 1 33 
17 วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัยลพบุรี 21 24 14 1 60 
18 ดงตำลวิทยำ 13 6 8  27 
19 พระนำรำยณ์ 35 33 57  125 
20 บ้ำนข่อยวิทยำ 6 3 4  13 
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ที่ โรงเรียน จ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 

21 โคกตูมวิทยำ 9 1 11  21 
22 ท่ำวุ้งวิทยำคำร 10 9 11  30 
23 บ้ำนเบิกวิทยำคม 1 2 10  13 
24 บ้ำนหมี่วิทยำ 33 24 25  82 
25 ปิยะบุตร์ 2 9 14  25 
26 บ้ำนชีวิทยำ 8 6 5  19 
27 พัฒนำนิคม 30 11 28  69 
28 ชัยบำดำลวิทยำ 50 25 44  119 
29 โคกสลุงวิทยำ 12 4 6  22 
30 ชัยบำดำลพิทยำคม 24 10 8  42 
31 ขุนรำมวิทยำ 8 3 2  13 
32 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุร ี 18 3 2  23 
33 ท่ำหลวงวิทยำคม 16 7 9  32 
34 สระโบสถ์วิทยำคำร 16 4 6  26 
35 โคกเจริญวิทยำ 18 6 4  28 
36 ยำงรำกวิทยำ 11  2  13 
37 ล ำสนธิวิทยำ 23 7 4  34 
38 หนองม่วงวิทยำ 36 5 9  50 

รวมจังหวัดลพบุรี 476 274 404 3 1,157 
39 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 17 2 5  24 
40 หัวไผ่วิทยำคม 5 2 6  13 
41 บำงระจันวิทยำ 25 10 18 1 54 
42 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม 7 4 8  19 
43 พรหมบุรีรัชดำภิเษก 6 3 4  13 
44 อินทร์บุรี 33 14 21  68 
45 สิงห์บุรี 43 40 64  147 
46 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ 5 6 3  14 
47 บ้ำนแป้งวิทยำ 9  4  13 
48 ทองเอนวิทยำ 3 3 4  10 
49 สิงหพำหุ (ประสำนมิตรอุปถัมภ์) 9 6 4  19 
50 ศรีวินิตวิทยำคม 10  2  12 



25 
 

                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ที่ โรงเรียน จ านวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ไม่มีวิทยฐานะ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญ รวมทั้งหมด 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 172 90 143 1 406 
51 ปำโมกข์วิทยำภูมิ 17 9 8  34 
52 แสวงหำวิทยำคม 10 8 12  30 
53 วิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) 28 17 22  67 
54 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 71 39 31  141 
55 รำชสถติย์วิทยำ 14 1 2  17 
56 บำงเสด็จวิทยำคม 10 1 6  17 
57 โพธิ์ทองพิทยำคม 8 3 4  15 
58 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 6 1 6  13 
59 ไผ่วงวิทยำ 8 1 3  12 
60 สตรีอ่ำงทอง 70 34 57  161 
61 โยธินบูรณะ  อ่ำงทอง 10 1 1  12 
62 โพธิ์ทอง (จินดำมณี) 24 9 20  53 
63 ริ้วหว้ำวิทยำคม 7  6  13 
64 สำมโก้วิทยำคม 11 6 12  29 

รวมจังหวัดอ่างทอง 294 130 190  614 
รวม สพม. 5 1,170 604 933 6 2,713 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : สพม.5 

ตารางที่  5 สรุปข้อมูลบุคลำกร 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โรงเรียนในสังกัด  64  โรงเรียน 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

ผอ.สพม.5 1 ผอ.โรงเรียน 63 
รอง ผอ.สพม.5 3 รอง ผอ.โรงเรียน 22 
ศึกษำนิเทศก์ 10 ครูผู้สอน 2,628 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

312 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

7 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 14 ลูกจ้ำงช่ัวครำวจำกเงินประมำณ 111 
พนักงำนรำชกำร 2 พนักงำนรำชกำร 45 
ลูกจ้ำงประจ ำ 3 ลูกจ้ำงประจ ำ 100 

รวม 64 รวม 2,976 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : สพม.5 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
ตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และ  
ใช้แผนในกำรขับเคล่ือนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ กำรด ำเนินกำรพิจำรณำ ในรูปของ
คณะกรรมกำร โดยก ำหนดโครงกำร / กิจกรรมท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์และจุดเน้น  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ต้ังกรอบวงเงินงบประมำณท่ีจะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปี พ.ศ.2564 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นค่ำบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในกรอบวงเงิน 431,204,143 บำท  
(ส่ีร้อยสำมสิบเอ็ดล้ำนสองแสนส่ีพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสำมบำทถ้วน) เพื่อด ำเนินกำรตำมนโยบำยและบริหำรจัดกำร ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 แสดงกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเปรียบเทียบ                 
             ระหว่ำงปีงบประมำณ  2563-2564 

รายการ ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 เพิ่ม/ลด 
1. งบบุคลำกร 11,186,900.00 13,354,700.00 2,167,800.00 
2. งบด ำเนินงำน 28,850,432.00 34,371,530.00 5,521,098.00 
3. งบลงทุน *79,619,240.00 55,192,968.00 (24,426,272.00) 
4. งบเงินอุดหนุน 250,370,133.00 253,445,485.00 3,075,352.00 
5. งบรำยจ่ำยอื่น 2,629,722.00 1,639,460.00 (990,262.00) 
6. เงินกู้ COVID-19 - 73,200,000.00 - 

รวม 372,656,427.00 431,204,143.00 58,547,716.00 
แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ : สพม.5 

หมำยเหตุ *งบลงทุนรวมโรงเรียนหน่วยเบิก 
 

 จากตารางท่ี 6  พบว่ำ  งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ในปีงบประมำณ 2564 รำยกำรงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน และงบเงินอุดหนุน  ไ ด้รับกำรจัดสรรเพิ่มขึ้น  
จำกปีงบประมำณ 2563  และรำยกำรงบลงทุนและงบรำยจ่ำยอื่น ได้รับกำรจัดสรรลดลงจำกปีงบประมำณ 2563 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรเปรียบเทียบกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
               ระหว่ำงปีงบประมำณ 2563-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 7 แสดงรำยกำรสรุปกำรเบิกจ่ำยเงินปีงบประมำณ 2564  ส้ินไตรมำสท่ี 4 ณ วันท่ี  30 กันยำยน 2564 

งบรายจ่าย งบประมาณ ยอดเบิกจ่าย + 
ก่อหนี้ผูกพัน 

คิดเป็น % คงเหลือ คิดเป็น % 

งบบุคลำกร 13,354,700.00 12,659,943.89 94.80 694,756.11 5.20 
งบด ำเนินงำน 34,371,530.00 34,371,097.69 99.99 432.31 0.01 
งบลงทุน 55,192,968.00 55,191,133.25 99.99 1,834.75 0.01 
งบเงินอุดหนุน 253,445,485.00 253,434,235.00 99.99 11,250.00 0.01 
งบรำยจ่ำยอื่น 1,639,460.00 1,639,392.00 99.99 68.00 0.01 
เงินกู้ COVID-19 73,200,000.00 73,200,000.00 100.00 - - 

รวม 431,204,143.00 430,495,801.83 99.84 708,341.17 0.16 
แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ : สพม.5 
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ผลการด าเนินการจัดการศึกษา 
 ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้บริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
โดยยึดหลักกำรบริกำรทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ครอบคลุมท้ังเด็กปกติ เด็กด้อยโอกำส  
เด็กพิกำร และเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิ ชำหลักเพิ่ ม ศักยภำพนัก เรียน 
ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดท ำโครงกำรและก ำหนดเป้ำหมำย  
กำรปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมทั้งได้ด ำเนินกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ผลกำรด ำเนินกำรสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 
 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ตารางที่ 8 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ       

              ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม.5 

สพม.5 
– ประเทศ 

สพม.5 
– สพฐ. 

ภำษำไทย 54.29 55.18 56.43 +2.14 +1.25 
ภำษำอังกฤษ 34.38 34.14 36.34 +1.96 +2.20 
คณิตศำสตร์ 25.46 25.82 29.21 +3.75 +3.39 
วิทยำศำสตร์ 29.89 30.17 31.27 +1.38 +1.10 

                ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.5 

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ       

              ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.5 
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จากตารางท่ี 8 พบว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 มีค่ำเฉล่ียท่ีสูงกว่ำระดับประเทศ และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

ตารางที ่9 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
                ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ระดับ สพม.5 ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.5 ปี 2563 สพม.5 ปี 2562 ผลต่าง 
ภำษำไทย 56.43 54.87 +1.56 

ภำษำอังกฤษ 36.34 32.09 +4.25 
คณิตศำสตร์ 29.21 26.27 +2.94 
วิทยำศำสตร์ 31.27 29.69 +1.58 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.5 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่ำ เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ระดับ สพม.5 ปีกำรศึกษำ 2562-2563 มีค่ำเฉล่ียท่ีสูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2562 ทุกกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ตารางที่ 10  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

                จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม.5 

สพม.5 
– ประเทศ 

สพม.5 
– สพฐ. 

ภำษำไทย 44.36 45.22 44.84 +0.48 -0.38 
สังคมศึกษำ 35.93 36.32 35.57 -0.36 -0.75 
ภำษำอังกฤษ 29.94 29.73 28.38 -1.56 -1.35 
คณิตศำสตร์ 26.04 26.33 26.11 +0.07 -0.22 
วิทยำศำสตร์ 32.68 33.01 32.59 -0.09 -0.45 

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.5 
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แผนภูมิที่ 3  แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

                จ ำแนกตำมกำรทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 11  แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
                 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ของ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.5 ปี 2563 สพม.5 ปี 2562 สพม.5 ปี 2561 ผลต่าง 
ภำษำไทย 44.84 42.20 47.07 +2.64 

สังคมศึกษำ ฯ 35.57 35.67 34.99 -0.10 
ภำษำอังกฤษ 28.38 27.09 29.41 +1.29 
คณิตศำสตร์ 26.11 24.80 29.61 +1.31 
วิทยำศำสตร์ 32.59 28.98 30.17 +3.61 
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.5 

จากตารางท่ี 11 พบว่ำ เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 

มีค่ำเฉล่ียท่ีสูงขึ้นมำกกว่ำผลกำรทดสอบปีกำรศึกษำ 2562 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ยกเว้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม

ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
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จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students: HQS) 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 5 เดิม) ได้ขับเคล่ือนจุดเน้นด้ำนผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students: HQS) ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเเพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) ตำมโครงกำรดังนี้ 

1. โครงกำรพัฒนำ ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรีและ  
ยุวกำชำด ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 

2. โครงกำรพัฒนำโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยำวชนไทย ท ำดี ถวำยในหลวง” 
3. โครงกำรสภำนักเรียนธรรมำภิบำล ปี 2564 
4. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูท่ีรับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้ำง

ภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 
5. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
6. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู นักเรียน ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็นเลิศ 

ทำงวิชำกำร ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ 
7. โครงกำรจัดงำนมหกรรมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรวิชำกำร 
8. โครงกำรกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำง  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน และ 10 พฤศจิกำยน) 
9. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับกำรใช้งำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
10. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
11. โครงกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำ และลดอัตรำออกกลำงคัน 
12. โครงกำรจัดต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 
13. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
14. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพกำรเรียนกำรสอนระดับช้ันมัธยมศึกษำในโรงเรียนมัธยมขนำดเล็ก 
 

 ผลการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการมีดังนี้ 
 1. นักเรียนในสังกัด ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ  
ท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุมคำมในชีวิตและทรัพย์สิน และภัยพิบัติต่ำง ๆ 
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 2. นักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงควำมรักชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3. นักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกำรมีทัศนคติท่ีดีต่อชำติบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่ำนิยม 12 ประกำร 
 4. นักเรียนในสังกัด มีควำมรู้ในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะท่ีดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำง
มีควำมสุขท้ังร่ำงกำยและจิตใจ 
 5. เพิ่มอัตรำกำรเรียนต่อของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย และลดอัตรำกำรออกกลำงคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. นักเรียนในสังกัด มีผลกำรเรียนรู้ตำมหลัก 3r8c 
 7. นักเรียนในสังกัด ได้รับโอกำสในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในเวทีระดับชำติ 
  8. นักเรียนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 9. นักเรียนในสังกัด ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจำกทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) 
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จุดเน้นที่ 2   ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 5 เดิม) ได้ขับเคล่ือนจุดเน้นด้ำนบุคลำกรดี (High Quality Personals : HQP) ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเเพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำมโครงกำรดังนี้ 
 1. โคงกำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพส ำหรับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  Professional 
Learning  Community  (PLC) 
 3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำนแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 
 5. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 6. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพกำรปฏิบัติงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
 7. โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถครูในด้ำนกำรสร้ำงข้อสอบวัดสมรรถนะฉลำดรู้เรื่อง (Literacy)  
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
 8. โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะครูคณิตศำสตร์ด้ำนกำรสอนและกำรวัดประเมินผล  ส่งเสริม  
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนำประสิทธิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 9. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนรู้
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
 10. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรงำนสำรบรรณเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำนในองค์กร 
 11. โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 
 12. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 13. โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะครูด้ำนกำรผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษำ พัฒนำ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ กำรเงิน บัญชี และพัสดุของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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 ผลการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการมีดังนี้ 
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน  

856 คน คิดเป็นร้อยละ 78.24  ได้รับกำรพัฒนำเสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ

วิชำชีพท่ีต้องพึงประพฤติปฏิบัติ โดยอบรมออนไลน์ผ่ำนระบบ google meet และ youtube  
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  2.  ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษ
ท่ี 21  ผ่ำนตำมกิจกรรมย่อย กิจกรรมท่ี 1 กำรประกวดผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นเลิศ (BP) และส่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
พัฒนำสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice (BP) , กิจกรรมท่ี 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
ฝึกปฏิบัติและพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ และนิเทศภำยใน “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ส่ือกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และ 
กิจกรรมท่ี 3 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรสังเกตกำรณ์สอน โดยกำรน ำคู่มือกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning สู่กำรปฏิบัติจริงในระดับช้ันเรียน 
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  3. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จ ำนวน 59 คน และ
ผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำจ ำนวน 59 คน ได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจนโยบำย แนวทำงกำรบริหำรงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร ภำพกิจกรรม
บริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำในสังกัดให้สำธำรณชน  
ได้รับทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
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  4.  ครู ผู้สอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรี ยนรู้  “ครู ผู้สอน”  
เป้น “Coach” ส่ือกำรเรียนรู้ กำรวัดผลประเมินผลท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษ  
ท่ี 21 ผ่ำนกิจกรรมเชิงรุก Active Learning 
  5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนำ
ประสิทธิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ให้ได้รับรำงวัลต่ำง  ๆ ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ของทุกหน่วยงำน 
ท่ีจัดประกวดคัดเลือกหรือแข่งขัน เพื่อสร้ำงควำมศรัทธำในวิชำชีพ มุ่งมั่นในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีสำมำรถเป็น
แบบอย่ำงได้ และพัฒนำระบบแรงจูงใจให้ได้มำตรฐำน และให้ไ ด้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีข้ำรำชกำรครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัลต่ำง ๆ มำกมำยหลำยรำงวัล เช่น รำงวัล OBEC AWARDS , รำงวัลข้ำรำชกำร 
พลเรือนดีเด่น ปี 2564, รำงวัลพฤหัสบดี ปี 2564, รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ครั้งท่ี 4 ปี 2564 เป็นต้น 
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  6. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง พัฒนำสมรรถนะและศักยภำพ 
กำรปฏิบัติงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ให้มีกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพ  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำนอย่ำงมีส่วนร่วมเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำน
ท่ีมีประสิทธิภำพ โดยมีผลงำนกำรด ำเนินงำนในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพท่ีหลำกหลำย แตกต่ำงกันตำมบริบทของ
สถำนศึกษำตลอดจนมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัลต่ำง ๆ มำกมำย เช่น รำงวัลคุรุสภำ ปี 2564, 
รำงวัลคุรุสดุดี และรำงวัลครูผู้สอนดีเด่น เป็นต้น 
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  7. เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
ทำงวิชำชีพ ท่ีสำมำรถแก้ปัญหำรวมกันได้โดยมีครูจัดต้ังกลุ่ม PLC กันในทุกโรงเรียนและยังสำมำรถประกอบกำรเล่ือน
วิทยฐำนะได้อีกด้วย  
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จุดเน้นที่ 3 ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น  (High Quality Organization : HQO) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 5 เดิม) ได้ขับเคล่ือนจุดเน้นด้ำนสถำนศึกษำ องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) ภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรเเพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) ตำมโครงกำรดังนี้ 
 1. โครงกำรศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำท่ียังยืน SDGs 
 2. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Zero Waste School) 
 3. โครงกำรบริหำรปัจจัยพื้นฐำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 4. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
(ก.ต.ป.น.) สู่สัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีเป็นเลิศ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
 5. โครงกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำท้ังระบบ 
 6. โครงกำรส่งเสริม และพัฒนำกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 7. โครงกำรพัฒนำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 8. โครงกำรขับเคล่ือนนโยบำยและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ติดตำมและประเมินผลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 และรองรับกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 9. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพโดยยึดหลักธรรมภิบำลให้กับ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 10. โครงกำรขับเคล่ือนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล ในสถำนศึกษำ (โครงกำร
โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมำณ 2564 
 

 ผลการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการมีดังนี้ 
 1. สถำนศึกษำในสังกัดท้ังหมด น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลท่ี 10 และ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์“อยู่อย่ำงพอเพียง” คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. สถำนศึกษำพอเพียงในสังกัดท้ังหมด ได้รับกำรประกำศเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.81 และขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรี ยนรู้ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ ำนวน  5  แห่ง  รวม 10 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 15.625  (โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 64 โรงเรียน)   
 3. ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ท่ีขับเคล่ือนโครงกำรพัฒนำ
ผู้เรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (SEP for SDGs) จ ำนวน 5  แห่ง 

4. สถำนศึกษำทุกแห่งมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและรูปแบบกำรนิเทศท่ีชัดเจนโดยรูปแบบ

คณะกรรมกำร      

5. โรงเรียนมำตรฐำนสำกลทุกแห่งมีระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพ  
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6. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 5 ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน จ ำนวน 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.38 

7. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลกำรประเมิน  อยู่ในระดับ 4 ดีมำก 

8. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในระดับ 4.13 ดีมำก 

9. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้อันดับท่ี 21 จำก 225เขต ได้คะแนนรวม 
4.42470 ระดับผลกำรประเมิน ได้ ระดับมำตรฐำนช้ันสูง 

10. ผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำนของ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีออนไลน์  
มีผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งในกำรด ำเนินงำนของ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Asscessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้ค่ำคะแนน 85.74 อยู่ใน
ระดับคุณภำพ A 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 ที่ก ากับติดตาม โดย สพฐ. 
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานท่ีก ากับติดตามโดย สพฐ. 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน     
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 12  แสดงผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ของส ำนักงำนเขต  
                พื้นท่ีกำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 4 ดีมาก 
    ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไป 
สู่เป้ำหมำย 

4 ดีมาก 

    ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 2 กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

5 ดีเย่ียม 

    ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

3 ดี 

    ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 4 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

5 ดีเย่ียม 

    ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 5 กำรส่ือสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยใน 
และภำยนอกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

5 ดีเย่ียม 

    ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 6 กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ  

2 พอใช้ 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 2 พอใช้ 
    ประเ ด็นกำรพิจำรณำท่ี 2 กำร ส่ง เสริมให้ เกิดกำร จัดกำรควำมรู้  
(Knowledge Management :  KM)  และกำรสร้ ำ ง ชุม ชนก ำร เ รี ย น รู้ 
ท ำ ง วิ ช ำ ชี พ  ( Professional Learning Community :  PLC)  แ ล ะ น ำ 
องค์ควำมรู้ มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนและพัฒนำองค์กำร โดยใช้
กระบวนกำรวิจัย 

2 พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที่  3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

3 ดี 

     ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 3 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของบุคคล ครอบครีว เอกชน องค์กร เอกชน องค์กร

3 ดี 
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                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอื่น 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 3 ดี 
    ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 6 พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 5 ดีเย่ียม 
     ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 1 กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
สอดคล้องกับนโยบำยปัญหำและควำมต้องกำร 

4 ดีเย่ียม 

     ตัวบ่งชี้ที ่3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 4 ดีมาก 
     ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 3 กำรพัฒนำส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำร
จ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรท่ัวไป 4 ดีมาก 
     ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 4 ดีมาก 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

2 พอใช้ 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3 ดี 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

  

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลงำนท่ีแสดงควำมส ำเร็จและ
เป็นแบบอย่ำงได้ 

4 ดีมาก 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

5 ดีเย่ียม 

     2.1 ระดับปฐมวัย    
     2.2 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 5 ดีเย่ียม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพ
ตำมหลักสูตร 

5 ดีเย่ียม 

     ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

     ประเด็นกำรพิจำรณำท่ี 4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

  

    4.1 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6    
    4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 5 ดีเย่ียม 
    4.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 5 ดีเย่ียม 
     ตัวบ่งชี้ที่  4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน
ในกำรประกอบอำชีพ 

5 ดีเย่ียม 

     ประ เ ด็นกำรพิ จำรณำ ท่ี  4  ผู้ เ รี ยนระ ดับกำร ศึกษำขั้ นพื้ น ฐ ำน 
ท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำ
เต็มตำมศักยภำพ 
     4.1 เด็กพิกำรเรียนรวม 

 
 
4 

 
 

ดีมำก 

     4.2 เด็กด้อยโอกำส 5 ดีเย่ียม 
     4.3 เด็กท่ีมีควำมสำมำรพิเศษ 5 ดีเย่ียม 
     ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์
ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2 พอใช้ 

     ตัวบ่งชี้ที่  6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจใน 
กำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 

5 ดีเย่ียม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 

                                                                                              ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร สพม.5 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่ำ ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 
3 มำตรฐำน 20 ประเด็นกำรพิจำรณำ ซึ่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีผลกำรประเมินภำพรวม 
อยู่ในระดับ  4  ดีมำก   
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ตารางท่ี  13  แสดงผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมมำตรฐำน 
                       ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (พ.ศ.2560) เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562-2563  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

มำตรฐำนท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ดีมำก ดีมำก 
มำตรฐำนท่ี 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ ดีมำก ดี 
มำตรฐำนท่ี 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก ดีมาก 
                                                                                                                 แหล่งข้อมูล : กลุ่มอ านวยการ : สพม.5 

 

 จากตารางท่ี 13 พบว่ำ ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 

 

2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตารางที่ 14 แสดงผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนเขต  
                พื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน            
                ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดบัคณุภาพ 
   ค าอธบิาย 
ระดบัคณุภาพ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ       5.00      ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
 

5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที ่6 จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ       1.00      ปรับปรุง 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดบัคณุภาพ 
   ค าอธบิาย 
ระดบัคณุภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
 

      1.00      ปรับปรุง 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์       3.67      ดีมาก 
ตัวชี้วัดที ่11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 

5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที ่13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน  
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 

  

                ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3         3         ดี 
                ตัวชี้วัดย่อยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 (ส ำหรับ สพม.)         2      พอใช้ 
ตัวชี้ วัดที่ 14 ร้อยละผู้ เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3   
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัดและ
ควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิต
และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 

  

                ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3         5      ดีเย่ียม 
                ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 6 (ส ำหรับ สพม.)         5      ดีเย่ียม 
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

  

                ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

        2      พอใช้ 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

      4.67      ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที ่18 ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน   

                ตัวชี้วัดย่อยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย         5      ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที ่23 สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

                ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ส ำหรับ สพม.)         4      ดีมำก 

ตัวชี้วัดที ่24 สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ 

 

        5      ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       5.00      ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที ่26 สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึก
ด้ำนกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำร
ส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 

        5      ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา       5.00      ดีเยี่ยม 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดบัคณุภาพ 
   ค าอธบิาย 
ระดบัคณุภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 41 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 

        5      ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

        5      ดีเย่ียม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย      4.13     ดีมาก 
ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน สพม.5 

 

  จากตารางท่ี  14  พบว่ำ ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2563 จ ำนวน 6 นโยบำย 17 ตัวชี้วัด จ ำแนกเป็นตัวชี้วัดท่ีตัดสินผลกำรด ำเนินงำนเป็นระดับคุณภำพ 
จ ำนวน 14 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีตัดสินผลกำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัด จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด ซึ่งส ำนักงำน  
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 มีผลกำรประเมนิภำพรวมอยู่ในระดับ  4.13  ดีมำก   
 
ตารางที่ 15 แสดงผลกำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
  การบรรล ุ
  เป้าหมาย 

นโยบายที่  1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ    
ตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง        
เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำ
มนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น  

100 
 

100.00 
 
 
 

บรรล ุ

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์    
ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครผูู้สอน” เป็น  
“Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำร 
กำรเรียนรู้ 

50 92.05 
 

บรรล ุ

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    
ตัวชี้วัดที่ 34 สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นอิสระ 

100 100.00 
 

บรรล ุ

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน สพม.5 
 

 จากตารางท่ี  15  พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 5  บรรลุเป้ำหมำยทุกตัวช้ีวัด 
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3.  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ตารางที่ 16   แสดงผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในปฏิบัติรำชกำร 
                ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 

อันดับที่  สพท. คะแนน ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

21 สพม.สหอท 4.42470 88.49 ระดับมำตรฐำนขั้นสูง 

 

ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร สพม.5 
 

 จากตารางท่ี 16  พบว่ำ ผลกำรประเมินตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้อันดับท่ี 21 จำก 225 เขต 
ได้คะแนนรวม 4.42470 ระดับผลกำรประเมิน ได้ ระดับมำตรฐำนขั้นสูง  

 

 4. ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งในการด าเนินงานของ ของส านักงานเขตพื้นที่ออนไลน์  
 (Integrity and Transparency Asscessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตารางที่ 17 แสดงผลกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ในภำพรวมระดับประเทศ  
                เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562-2563 

ปีงบประมาณ คะแนนการประเมิน ระดับคุณภาพ อยู่ในล าดับที ่
2563 85.74 A 108 
2564 80.73 B 221 

                                                                                                         แหล่งข้อมูล : กลุ่มอ านวยการ : สพม.5    

จากตารางท่ี 17  พบว่ำ คะแนนกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ใน
ภำพรวมระดับประเทศมีค่ำคะแนนกำรประเมินลดลง 5.01 และระดับคุณภำพอยู่ในระดับ B 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ตารางที่ 18  แสดงผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี  
       กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 
 

จังหวัด ผลการประเมิน สรุปผล 
ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง รับรอง ไม่รับรอง 

ชัยนำท  13  - 13  
ลพบุรี 1 22 2 - 22 3 
สิงห์บุรี 1 10 1 - 9 3 
อ่ำงทอง 1 12 1 - 10 4 

รวม 3 57 4 - 54 10 
ร้อยละ 4.69 89.06 6.25 - 84.38 15.62 

แหล่งข้อมูล แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 
จากตารางท่ี 18 พบว่ำ ผลกำรประเมินของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดสิงห์บุรี จ ำนวน 12 

แห่ง มีผลได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จ ำนวน 9 แห่ง (ร้อยละ 75.00) ไม่ได้รับกำรรับรอง จ ำนวน 3 แห่ง  
(ร้อยละ 25.00) จังหวัดลพบุรี จ ำนวน 25 แห่ง มีผลได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จ ำนวน 22 แห่ง (ร้อยละ 88.00) ไม่ได้
รับกำรรับรอง จ ำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ12.00) จังหวัดอ่ำงทอง จ ำนวน 14 แห่ง  มีผลได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จ ำนวน 
10 แห่ง (ร้อยละ 71.43) ไม่ได้รับกำรรับรอง จ ำนวน  4 แห่ง (ร้อยละ 28.57) และจังหวัดชัยนำท 13 แห่ง (ร้อยละ 
100.00) 

 
 
 
 
 
 

 



52 
 

                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ผลสัมฤทธ์ิของ สพม.สหอท 
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1. ด้านผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
 1.1 รางวัลนักเรียนพระราชทาน  โรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี พ.ศ.2563 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

นายวีรนันท์  เป่ียมมนัส      โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2 รางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 ที่ได้คะแนนเต็ม 100  วิชาคณิตศาสตร์ 
  เด็กหญิงภูริชญำ  ภู่ขำว   โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 
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 1.3 รางวัลนักเรียนแกนน าต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 
2,500 คน ประจ าปี 2563 ระดับประเทศ 
 นำยภูริสิริ  ทองนุ้ย   โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 
 

 1.4 รางวัลที่ 1 ในการประกวดเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามโครงการพิธีเปิดและเจริญพระพุทธมนต์ 
ถวายพระพุทธลีลาปาฏิหาริย์ ปีการศึกษา 2563 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 

นำงสำวพิชญำ บุญเรือง   โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 
 

 1.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค 
  เด็กหญิงพิยดำ  ร่มเสน   โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
 

 1.6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค 
  เด็กหญิงชลธิชำ  คุ้มกิจ   โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
 

 1.7 รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค 
 (1) นำงสำวจินตนำ  ฉัตรช่อฟ้ำ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 

 (2) นำงสำววริณดำ  ปำนพุ่ม  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
 (3) นำยภำนุวัฒน์  นิ่มนวล   โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
 (4) นำยฐกร  เมตตำสิทธิกร   โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
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2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
2.1 รางวัล OBEC  AWARDS    ตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับชาติ ปี 2564 
 (1) นำงสำวสุกัญญำ  ก๋ำใจ       ครู โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 เหรียญทอง 
 (2) นำงวรรณนภำ  ธุววิทย์        ครู โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม   รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

(3) นำยเอกพงษ์ โตชัยศรี          ครู  โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
(4) นำงสำววันดี โค้ไพบูลย์        ครู โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
(5) นำงพลอยกำญจน์ พึ่งเพียร    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไผ่วงวิทยำ  รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
(6) นำงนัฐวรรณ ศรีทอง           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม รำงวลัรองชนะเลิศอันดับท่ี 2                 

                                   เหรียญทอง 
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 2.2 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564 
     นำยบรรจบ  เฉลยมรรค          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.3 รางวัลพฤหัสบดี  ปี 2564  
      จังหวัดสิงห์บุรี       
       (1) นำยพชร  มหำชีวสกุล          ครู  โรงเรียนอินทร์บุรี (กลุ่มท่ี 1 ครูและคณำจำรย์) 
       (2) นำงหัทยำ เข็มเพ็ชร             ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
                                                    สิงห์บุรี อ่ำงทอง  (กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ) 
 

      จังหวัดอ่างทอง 
       (1) นำยเอกพงษ์  โตชัยศรี          ครู  โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง  (กลุ่มท่ี 1 ครูและคณำจำรย์) 
      (2) นำงมยุรีย์  แพร่หลำย           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูม”ิ  
                                                  (กลุ่มท่ี 3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริกำรศึกษำ) 
 
 2.4 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2564 
   (1) นำยชิตพล  เครือแก้ว โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
 (2) นำยศรศิริ  สุขสะอำด โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
 (3) นำงสำวจินตนำ  ปิดติมล โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 
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 2.5 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คร้ังที่ 4 ปี 2564 
      นำยอุเทน  เปียหลอ               ครู  โรงเรียนสิงห์บุรี    
   

 2.6 รางวัลคุรุสภา  ปี 2564 

     นำยอุเทน  เปียหลอ               ครู  โรงเรียนสิงห์บุรี 
      

 2.7 รางวัลคุรุสดุดี  ปี 2564 

      ประเภทครู  

      นำงสำวรัชริน  พุ่มพวง     ครู  โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม 
 

 2.8 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2564 

      (1) นำงทิวทอง  อ่อนบำง           ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

     (2) นำงสำวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี  ครู โรงเรียนสิงห์บุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

      (3) นำงสำวิตรี  เผือกประพันธ์     ครู โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

      (4) นำงวนิดำ คหกิจไพศำล         ครู โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” กลุ่มสำระเรียนรู้สังคมศึกษำ 
                                            ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
      (5) นำงสำววริศรำ  งำมจริง        ครู โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
                                            ภำษำต่ำงประเทศ  (ภำษำอังกฤษ) 
      (6) นำยเสถียร  บุตรหนองแสง     ครู โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

 2.9 รางวัลครูดีในดวงใจ คร้ังที่ 19 พ.ศ.2565 
      นำงสำวรัชริน  พุ่มพวง     ครู  โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม 
 

 2.10 รางวัลการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับภูมิภาค 

       นำงวิรุรำ  ฉันทชำติ       ครู  โรงเรียนสิงห์บุรี 
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ตารางที่ 19  ผลกำรประกวด Best Practices กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริมด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้  
                 โดยใช้รูปแบบ 5 รูปแบบ ตำมนโยบำย สพฐ.ก ำหนด (จังหวัดสิงห์บุรี) 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 นำยนวพล  สำธุชน โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ รำงวัลชนะเลิศ 

เหรียญทอง 
2 นำงสำวสุพิชฌำย์  แก้วขำว โรงเรียนสิงห์บุรี รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

เหรียญเงิน 
3 นำงสำวอรนภำ  มงคลไวย์ โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

เหรียญเงิน 
4 นำงสำวณัฏฐณิชำ  แทบทำม โรงเรียนสิงห์บุรี รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

เหรียญเงิน 
5 นำงเนตรนำรี  สุจริตจันทร์ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

เหรียญเงิน 
6 นำยเทวินทร์  มั่นใจ โรงเรียนสิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

เหรียญเงิน 
                                                             แหล่งข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ : สพม.5 
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ตารางที ่20  แสดงผลกำรประกวด Best Practices กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีส่งเสริมด้ำนกำรอ่ำนออก 
                 เขียนได้  โดยใช้รูปแบบ 5 รูปแบบ ตำมนโยบำย สพฐ.ก ำหนด (จังหวัดอ่ำงทอง) 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 นำงสำวงำมพันธุ์  สัยศรี โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” รำงวัลชนะเลิศ 

เหรียญทอง 
2 นำงสำวภำรตี  โพธิ์รำม โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

เหรียญทอง 
3 นำยเสถียร  บุตรหนองแสง โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

เหรียญเงิน 
4  นำยอนรรฆวริทธ  สุขแม้น โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

เหรียญเงิน 
5 นำงสมศรี  ศรีโชติ โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

เหรียญเงิน 
6 นำงสำวขนิษฐำ  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

เหรียญเงิน 
                                                             แหล่งข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ : สพม.5 
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ตารางที่ 21 แสดงรำงวัลกำรประกวดผลงำนกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 นำงสำวสุมำลี  มีสกุล โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” รำงวัลชนะเลิศ 
2 นำงประชุม  อ้วนแก้ว โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
3 นำงสำวปรำณี  พ่วงทองค ำ โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” เหรียญเงิน 
4  นำงวรรณนภำ  ธุววิทย ์ โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เหรียญเงิน 
5 นำยปวีณ์กร  ด ำเนินลอย โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยำคม เหรียญทองแดง 

                                                             แหล่งข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ : สพม.5 
 

ตารางที่  22 แสดงรำงวัลกำรประกวดผลงำนกำรปฏิบั ติงำนท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) กำรจัดกำรเรียนรู้   
Active Learning ประจ ำปี 2564 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 นำงวิไล  ส ำรำญดี โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
2 นำงเนตรนำรี  สุจริตจันทร์ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม เหรียญทอง 
3 นำงสำวอรลักษณ์  ธูปบูชำกร โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม เหรียญทอง 
4  นำงสำวปภำวิไล  ชลอวงษ์ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม เหรียญเงิน 
5 นำงสำวปิรัญทณำ  ชำช ำนำญ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม เหรียญเงิน 
6 นำงจรรยำ  ทองดี โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม เหรียญเงิน 
7 นำงปนัดดำ  สีวะรม โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม เหรียญทองแดง 
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3. ด้านสถานศึกษา องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO) 
3.1 รางวัลสถานศึกษาพระราชทานขนาดกลาง 
 โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ  จังหวัดอ่ำงทอง 
 

3.2 รางวัลสถานศึกษาพระราชทานขนาดเล็ก 
 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยำคม  จังหวัดอ่ำงทอง 
 

3.3 รางวัลผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ระดับประเทศ 
 โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม   จังหวัดสิงห์บุรี 
 

3.4 รางวัลโครงการห้องเรียนสีเขียว ระดับประเทศ (EGAT Green Learning Awards 2020) 
 (1) โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม จังหวัดสิงห์บุรี 
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3.5 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
 ระดับทอง 

(1) สถำนศึกษำขนำดใหญ่  ได้แก่ โรงเรียนอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 
    

 

 

 
 

(2) สถำนศึกษำขนำดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

 ระดับทองแดง 
  สถำนศึกษำขนำดกลำง  ได้แก่ โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร  จังหวัดสิงห์บุรี 
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3.6 รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 (1) ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ 

โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” จังหวัดอ่ำงทอง 
 

 
 

 
 
 

(2) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ได้แก่ 
โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ จังหวัดอ่ำงทอง 
โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

  
 

3.7 รางวัลผลงานนวัตกรรมการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
และเป็นตัวแทนระดับจังหวัดตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดและระดับภาค 
 โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม   จังหวัดสิงห์บุรี 
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3.8 รางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด 
 โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม   จังหวัดสิงห์บุรี 
 

3.9 รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 12 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี”  จังหวัดอ่ำงทอง 
 

3.10 รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ  จังหวัดอ่ำงทอง 
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ภาคผนวก 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

เบอร์โทรศัพท์ 0 3651 0648 – 9 โทรสาร 0 3651 0692 
 

กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (ต่อ) 

ห้องผู้อ ำนวยกำร 115 

ห้องรองผู้อ ำนวยกำร 112 

กลุ่มอ ำนวยกำร 101 

กลุ่มนโยบำยและแผน 102 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 107 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์  104 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 108 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  103 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  105 

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 106 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 113 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 115 
 

 

 ผู้บริหาร 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สหอท. 087-9692506 
2 นำยสมบัติ  ล้อจงเฮง รอง ผอ.สพม.สหอท. 089-9594546 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงสำวอุสำ กลับหอม ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 089-6442686 
2 นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 083-2791591 
3 นำยสำทิตย์  จักรเทพวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 089-4424546 
4 นำงสำวสุวรรณณำ  พวงลัดดำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 085-9603509 
5 นำยณัฏฐ์พงษ์  มำนะโสภำกุล ลูกจ้ำงช่ัวครำว 095-3628611 
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กลุ่มอ านวยการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงกมลชนก  ศรีภักดี ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 081-9476092 
2 นำงสำวนุชรี ด้วงสี นักจัดกำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำรพิเศษ 082-4941692 
3 นำงสำวนันท์นภัส ปลิวมำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 085-6647444 
4 นำยประเมิน กลมปั่น ช่ำงไฟฟ้ำ ช้ัน 4 081-8531753 
5 นำยวินัย ข ำศรี ช่ำงไฟฟ้ำ ช้ัน 4 081-6296757 
6 นำยชนินทร์ ชูแก้ว พนักงำนขับรถยนต์ 062-6858393 
7 นำยสุชีพ วันอังคำร พนักงำนรำชกำร 083-0331614 
8 นำยวัชรกิจ วิหำระธรรมเม เจ้ำหน้ำท่ีพิมพ์ดีด 086-7943111 
9 นำงมะยม สำลี เจ้ำหน้ำท่ีพิมพ์ดีด 086-4032890 
10 นำยยงยุทธ อู่คชสำร ลูกจ้ำงช่ัวครำว 089-0137927 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงอรุณี กลับดี ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 094-7860505 
2 นำงกัลยำ สุทธิสุข นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ 081-7571366 
3 นำงศุภรดำ  โภคอนันต์ นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 0816582502 
4 นำยกฤษณะ เพิงสงเครำะห์ นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 089-6094133 
5 นำยธีรภัทร  เฉยแสง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร 097-9613723 
6 นำงพิชชำกรณ์ คุ้มมณี ลูกจ้ำงช่ัวครำว 093-1941594 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 083-0125899 
2 นำงริญดำ สุวรรณอ่อน นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 080-3639649 
3 นำงบุญประกอบ  ชีวะธรรม นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 081-8527454 
4 นำงศรีสุคล  พรมโส นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 095-9617979 
5 นำงสำวชลิต์ญำ  ทรัพย์พำลี นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร 086-7580668 
6 นำงสำวกิตญดำ  ศิริมำตย์ นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร 082-5562624 
7 นำงสำวชนิกำนต์ บุญเรือง พนักงำนรำชกำร นักจิตวิทยำ 095-7161486 
8 นำงฐิติรัตน์ ถำวรณำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 094-6244199 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน 095-5274645 
2 นำงสำวสุพัตรำ  อวยชัย นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร 062-5396654 

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงสุรำงค์ นกสี ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 087-9014113 
2 นำงสำววรรณวนัช  พวงนัดดำ นักวิชำกำรและบัญชี ปฏิบัติกำร 094-9926962 
3 นำงรุ่งทิวำ รอดภัย นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร 087-7553262 
4 นำงสำวทัชชำ เรือนงำม ลูกจ้ำงช่ัวครำว 089-5300443 
5 นำงสำวณภัทร ประสมธรรม ลูกจ้ำงช่ัวครำว 085-1304839 
6 นำงสำวยลดำ ศรีชมภู ลูกจ้ำงช่ัวครำว 082-8830224 
7 นำงสำวจิรัฐติกำล พืชพันธุ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 063-1722188 

 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงสำวญำณิศำ แสงสว่ำง ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 083-0252145 
2 นำงนัยนำ กันภัย นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร 081-8394986 

 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงพรรณทิพำ ตรีธนะ ศรีหำนำม นิติกร ช ำนำญกำรพิเศษ 099-7956951 
2 นำงสำวปำนนลิน  หมุนนุ้ย นิติกร ปฏิบัติกำร 085-7995260 

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำยศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 089-6140085 
2 นำยเอกรินทร์ ศุภนคร ลูกจ้ำงช่ัวครำว 084-1620480 
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์
1 นำงหัทยำ เข็มเพ็ชร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ 085-1288990 
2 นำงจตุพร บรรจงแก้ว ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร 089-5497392 
3 นำงสำวนภัทร์  สังข์ทอง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร 092-2620859 
4 นำงสำวศรีเพชร  ฤกษ์กำรันต์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 084-7751260 

แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มส่งเสริมทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : สพม.5 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

รายช่ือผู้บริหารโรงเรียน 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
        สถานศกึษาจังหวัดชัยนาท 

โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ 
คุรุประชำสรรค์ นำยเผด็จ  สุพันธนำ 056-481439 096-2686068 
ชยำนุกิจพิทยำคม นำงสำวสำยชล  บุตรเสน่ห์ 056-432018 087-8417230 
ชัยนำทพิทยำคม นำยชูชำติ  พำรีสอน 056-411645 094- 6287268 
บุญนำคพิทยำคม นำยสำยชล  โพธิ์ตุ๋น (รก.) 056-426248-9 089-7830389 
วัดสิงห ์ นำยรชต  ปำนสมบูรณ์ 056-461603 088-2829736 
เนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ นำยศักดำ  ใจตรง 056-946306 087-1561316 
ศรีสโมสรวิทยำ นำยกิตติพร  กล่ ำเพ็ง 056-466081 081-9624671 
หันคำพิทยำคม นำยอนุสรณ์  สีมะสิทธิกุล 056-451184 081-4277327 
หันคำรำษฎร์รังสฤษด์ิ นำยพรชัย  กสิกรรม (รก.) 056-489115 064-0052888 
สรรพยำวิทยำ นำยสมชำย บุษบงค์ 056-499154 094-1944539 
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำยเมธี  วัฒนสิงห์ 056-491323 081-7405036 
สำครพิทยำคม นำงสำวพรประภำ พัฒนพงษ ์ 056-431380-1 081-7851343 
ห้วยกรดวิทยำ นำงสำวสุวำรีศิริ  ภู่เปี่ยมสินธุ์ 056-438026 062-1532469 

 
 

              สถานศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ 

ศรีวินิตวิทยำคม นำงรุ่งนภำ  ธีฆะพร 036-581189 081-9718142 
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ นำยสิงห์ชัย แพรเจริญ 036-814585 092-7141116 
ค่ำยบำงระจันวิทยำคม นำยเรวัฒน์  พรหมสะโร 036-699-353 087-4092561 
สิงหพำห ุ(ประสำนมิตรอุปถัมภ์) ว่ำท่ีร้อยตรีชำญชัย กำศักดิ์ 036-813455 081-8536133 
อินทร์บุรี นำงนัฐวรรณ  ศรีทอง 036-581528 089-8012293 
หัวไผ่วิทยำคม นำงสำวชนิดำ  คงส ำรำญ 036-511012 061-7824544 
สิงห์บุรี นำยชำคริส  ภู่งำม 036-507171 089-7978232 
ท่ำช้ำงวิทยำคำร นำยเชำวลิต  บุญอิ่ม 036-595017 089-6093986 
บำงระจันวิทยำ นำยวัชรพงษ์  แพร่หลำย 036-591470 081-9357917 
พรหมบุรีรัชดำภิเษก นำงสำวนุชนำรถ  ยิ้มจันทร์ 036-599500 081-8795736 
บ้ำนแป้งวิทยำ นำงภำรำดำ เอมอินทร์ (รก.) 036-510697 084-9785765 
ทองเอนวิทยำ นำยสมพิชญ์  วงษ์ด้วง 036-811621 084-3376550 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

           สถานศึกษาจังหวัดลพบุรี 
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ 

พิบูลวิทยำลัย นำยธรรมวิทย์  ธรรมพิธ ี 036-411051 090-7988776 
โคกกะเทียมวิทยำลัย นำงฐิติพัชร์ ดิษรัก 036-486333 082-1991741 
โคกตูมวิทยำ นำงพรรณพร  โพธิจันทร ์ 036-499176 065-3949635 
ดงตำลวิทยำ จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว 036-781052 081-9473086 
พระนำรำยณ์ นำงกำญจนำ  บุญคง 036-413111 098-8027269 
บ้ำนข่อยวิทยำ นำงอุบล  จินดำย้อย (รก.) 036-785618 086-1991502 
พัฒนำนิคม นำงณัฏฐินี หอมจันทร์ 036-491338 098-0838728 
โคกสลุงวิทยำ นำงพรทิพย์  ทำนะมัย 036-483118 097-1836230 
ขุนรำมวิทยำ นำยสมเกียรติ ชมภูนุช 036-776572 081-9479914 
โคกส ำโรงวิทยำ นำยส ำรวย วัฒนวงศ์ 036-441641 089-9021257 
วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำช-
วิทยำลัย ลพบุรี 

นำยสมิง  กุลธี 036-650260 081-9482419 

ชัยบำดำลวิทยำ นำยวรเทพ  หอมจันทร์ 036-689991 081-8536221 
ชัยบำดำลพิทยำคม นำยวีระวฒัน์  วัฒนำ 036-689817 081-8534438 
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 

นำยสิปปนนท์  คงอิ่ม 036-689807 081-9466043 

ท่ำวุ้งวิทยำคำร นำยนรงค์  โสภำ 036-481206 065-3949635 
บ้ำนเบิกวิทยำคม นำยเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ ์ 036-655403 089-1399987 
บ้ำนหมี่วิทยำ นำยวีระวฒัน์  ระนำท 036-471031 095-5011161 
ปิยะบุตร์ นำงปรำณี ฉ่ ำพึ่ง 036-629175 095-7509163 
บ้ำนชีวิทยำ นำยสังวร  รักญำติ 036-700953 081-7746792 
ท่ำหลวงวิทยำคม นำยธีรพงษ์  ภูธร 036-689228 080-7240785 
สระโบสถ์วิทยำคำร นำงอำรีย์  คนซื่อ 036-439077 098-4464845 
โคกเจริญวิทยำ นำยประทวน ก ำจัดภัย 036-795118 063-9659295 
ยำงรำกวิทยำ ว่ำท่ีร้อยตรีเสน่ห์  เอื้อสลุง 036-796488 081-7256351 
ล ำสนธิวิทยำ นำยวงเดือน สำรวิทย์ 036-689836 081-5495878 
หนองม่วงวิทยำ นำยพิศิษฐ์  มิ่งศักดิ์ศรี 036-431737 081-8516846 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

         สถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน เบอร์โรงเรียน เบอร์มือถือ 

ไผ่วงวิทยำ นำงสำวโศจิรำ บุญซิ่ววงษ์ (รก.) 035-949859 082-3297362 
บำงเสด็จวิทยำคม นำยด ำรง ศรพรหม 035-868297 093-3459396 
โพธิ์ทอง “จินดำมณี” นำยบรรจบ  เฉลยมรรค 035-691828 081-2569038 
โพธิ์ทองพิทยำคม นำยท ำนอง พรำมนัส 035-861471 089-2370811 
โยธินบูรณะ อ่ำงทอง นำยธรรมสรณ์  สุศิริ 035-610466 064-9172408 
ริ้วหว้ำวิทยำคม นำยปรัชญำ  ปรำงค์ทอง  081-8518270 081-7807227 
ปำโมกข์วิทยำภูมิ นำยสุเทพ สังข์วิเศษ 035-661274 081-8524255 
วิเศษชัยชำญวิทยำคม นำยสิรภัทร  อยู่ปุย (รก.) 035-631503 084-6734550 
วิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” นำงมยุรีย์  แพร่หลำย    035-631733 063-4587997 
สตรีอ่ำงทอง นำยมงคล บกสกุล 035-611511 087-4134384 
สำมโก้วิทยำคม นำยด ำรง  ทองค ำชู 035-697075 091-9345758 
อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม นำยบันลือ พลมำลำ 035-612643   089-5402555 
แสวงหำวิทยำคม นำยประสิทธิ์ รักงำม 035-610960 086-1364694 
รำชสถิตย์วิทยำ นำยเติมศักดิ์ อ้วนแก้ว 035-868297 081-8533230 

                         แหล่งข้อมูล  :  กลุ่มส่งเสริมทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : สพม.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ค ำส่ัง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ท่ี    80  / 2564 

เรื่อง แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

*************** 
   ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จะด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อประมวลผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ท้ังผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงแผนไว้ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อน ำผลกำรด ำเนินงำนไป
พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ รวมท้ังเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ต่อ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและเผยแพร่ไปยังสำธำรณชนได้รับทรำบ 
 

ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีครอบคลุม
ภำรกิจหน้ำท่ี สำมำรถสะท้อนภำพควำมส ำเร็จหรือควำมก้ำวหน้ำขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงแต่งต้ัง
คณะท ำงำน ดังนี้ 

 

1. คณะท่ีปรึกษา ประกอบด้วย 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย 
4. ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ จ.สิงห์บุรี 
5. ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ จ.อ่ำงทอง 
6. นำยบ ำเหน็จ  บุษบงค์ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ สพม.สหอท 
7. นำยวิทยำ  สีหบุตร  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของ สพม.สหอท 

 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรของคณะท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ และทันก ำหนดเวลำ 
2. คณะท างานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและสรุปการด าเนินงานตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

 2.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
     ประกอบด้วย 
1. นำงสุกัญญำ  ศิริชุม           รอง ผอ.สพม.สหอท      หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. ประธำนสหวิทยำเขตพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี            คณะท ำงำน 
3. นำงสำวนภัทร์  สังข์ทอง  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร            คณะท ำงำน 
4. นำยธงชัย  ศรีทำ     ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
5. นำงริญดำ  สุวรรณอ่อน  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
6. นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด   ปฎิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมฯ   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
7. นำงสำวชนิกำนต์  บุญเรือง  นักจิตวิทยำ       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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2.3 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
เสมอภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย  

1. นำยวัลลภ  เอี่ยมมะ  รอง ผอ.สพม.สหอท    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. ประธำนสหวิทยำเขตถิ่นวีรชน จังหวัดสิงห์บุรี              คณะท ำงำน 
3. นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  คณะท ำงำน 
4. นำยธงชัย  ศรีทำ   ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
5. นำงสำวรัชฎำ  สืบกระพันธ์  ศึกษำนิเทศก์       คณะท ำงำน 
6. นำงสำวกิตญดำ  ศิริมำตย์  นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
7. นำยศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
8. นำงริญดำ  สุวรรณอ่อน  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

   
2.4 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมครู ให้เป็นครูยุคใหม่ และเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนเป็น Coach ที่มี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1. นำยสัมฤทธิ์  กอไธสง  รอง ผอ.สพม.สหอท    หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. ประธำนสหวิทยำเขตอินทประมูล จังหวัดอ่ำงทอง              คณะท ำงำน 
3. นำงหัทยำ  เข็มเพ็ชร์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ   คณะท ำงำน 
4. นำงอรุณี  กลับดี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน 
5. นำงกมลชนก  ศรีภักดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   คณะท ำงำน 
6. นำงสุรำงค์ นกสี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ คณะท ำงำน 
7. นำงพรรณทิพำ  ตรีธนะ  ศรีหำนำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   คณะท ำงำน 
8. นำงสำวสุนทรี  จันทร์ส ำรำญ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 
9. นำงสุพิชญำ  ขวัญเพชร  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 
10. นำยอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
11. นำงจตุพร  ยำค ำบรรจงแก้ว ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
12. นำงสำวแคทรียำ  แสงดำวเทียน ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
13. นำงสำวกิตญดำ  ศิริมำตย์ นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
14. นำงสำวนันท์นภัส  ปลิวมำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
15. นำยสุชีพ  วันอังคำร  พนักงำนรำชกำร     คณะท ำงำน 
16. นำงสำวญำณิศำ  แสงสว่ำง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
17. นำงสำวนุชรี  ด้วงสี  นักจัดกำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

   
 2.5 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 2.6 กลยุทธ์ที่  7 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบด้วย 
1. นำงสุกัญญำ  ศิริชุม           รอง ผอ.สพม.สหอท      หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. ประธำนสหวิทยำเขตเจ้ำพระยำ จังหวัดอ่ำงทอง             คณะท ำงำน 
3. นำงหัทยำ  เข็มเพ็ชร์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
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4. นำงบุณยนุช  ธรรมสอำด ปฏิบัติหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
5. นำงสำวสุนทรี  จันทร์ส ำรำญ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
6. นำงจตุพร  ยำค ำบรรจงแก้ว ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
7. นำงสำวแคทรียำ  แสงดำวเทียน ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
8. นำงบุญประกอบ  ชีวะธรรม นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
9. นำงสำวรัชฎำ  สืบกระพันธ์  ศึกษำนิเทศก์     คณะท ำงำน 
10. นำงสำวกิตญดำ  ศิริมำตย์ นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
11. นำยสุชีพ  วันอังคำร   พนักงำนรำชกำร     คณะท ำงำน 
12. นำงสำวอุสำ  กลับหอม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
13. นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชก.     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที่  

รวบรวม วิเครำะห ์สังเครำะห์ ข้อมูลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ตำมแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 
3. คณะท างานจัดท าต้นฉบับและบรรณาธิการกิจ ประกอบด้วย 

1. นำยวัลลภ  เอี่ยมมะ           รอง ผอ.สพม.สหอท      หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. นำยศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ คณะท ำงำน 
3. นำงสำวฐิติพร  ดวงจรัส  ครู คศ.1 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร   คณะท ำงำน 
4. นำงสำววิรันทร์รัตน์  เสือจอย ครู โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก   คณะท ำงำน 
5. นำยอดิศร  พันเพ็ชร์  ครู โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร    คณะท ำงำน 
6. นำงสำวณิชำภำ  ก้อนแข็ง  ครู โรงเรียนบำงระจันวิทยำ   คณะท ำงำน 
7. นำงสำวสุวรรณณำ  พวงลัดดำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
8. นำยเอกรินทร์  ศุภนคร  ลูกจ้ำงช่ัวครำว     คณะท ำงำน 
9. นำยณัฏฐ์พงษ์  มำนะโสภำกุล ลูกจ้ำงช่ัวครำว     คณะท ำงำน 
10. นำงสำวอุสำ กลับหอม       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน            คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
11. นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชก.     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 มีหน้าที่ 

1. รวบรวมข้อมูล ภำพถ่ำย และจัดท ำร่ำงเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564        
ตำมท่ีคณะท ำงำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์  

2. จัดท ำรูปเล่ม ต้นฉบับเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมท่ีคณะท ำงำน
กล่ันกรองเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพิจำรณำ เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ต่อหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนได้รับทรำบ 

 

  ให้คณะท ำงำน ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้บังเกิดผลดีเป็นไปตำมเป้ำหมำยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
   ส่ัง ณ วันท่ี   13   สิงหำคม  พ.ศ.2564 
 

 
(นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 

   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 



 

 

 
 

 
 

ค ำส่ัง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ท่ี    145 / 2564 

เรื่อง แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง (เพิ่มเติม) 

*************** 
   ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จะด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เพื่อประมวลผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ท้ังผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงแผนไว้ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  เพื่อน ำผลกำรด ำเนินงำน 
ไปพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ รวมท้ังเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์  
ต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและเผยแพร่ไปยังสำธำรณชนได้รับทรำบ 
 

ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีครอบคลุม
ภำรกิจหน้ำท่ี สำมำรถสะท้อนภำพควำมส ำเร็จหรือควำมก้ำวหน้ำขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพจึงแต่งต้ัง
คณะท ำงำน เพิ่มเติม ดังนี้ 
2. คณะท ำงำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลและสรุปกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติและเป็นพลโลกที่ดี 

 2.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
 นำยสมบัติ  ล้อจงเฮง 
  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 

2.3 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
เสมอภำค และมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล  

 นำยสมบัติ  ล้อจงเฮง 
  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 

2.4 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมครู ให้เป็นครูยุคใหม่ และเปลี่ยนบทบำทครูผู้สอนเป็น Coach ที่มีประสิทธิภำพ  
นำยสมบัติ  ล้อจงเฮง 

  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 2.5 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 2.6 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  

1. นำยสมบัติ  ล้อจงเฮง 
  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 2. นำงสำวชนิดำ  คงส ำรำญ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม                คณะท ำงำน 
 3. นำงสำวสุชำดำ  ทิพโรจน์ ครู คศ. 3 โรงเรียนสิงห์บุรี                 คณะท ำงำน  
 

มีหน้ำที่  
รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ตำมแผนปฏิบัติกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
/3.คณะท ำงำน... 
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3. คณะท ำงำนจัดท ำต้นฉบับและบรรณำธิกำรกิจ  
1. นำยสมบัติ  ล้อจงเฮง 

  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 2. นำงสำวชนิดำ  คงส ำรำญ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม                 คณะท ำงำน 
 3. นำยสำทิตย์  จักรเทพวงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร       คณะท ำงำน 

 4. นำยวัชรกิจ  วิหำระธรรมเม เจ้ำหน้ำท่ีพิมพ์ดีด         คณะท ำงำน 
 

  มีหน้ำที่ 
    1. รวบรวมข้อมูล ภำพถ่ำย และจัดท ำร่ำงเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564  ตำมท่ีคณะท ำงำนวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์  
    2. จัดท ำรูปเล่ม ต้นฉบับเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมท่ี
คณะท ำงำนกล่ันกรองเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพิจำรณำ เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์  
ต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และสำธำรณชนได้รับทรำบ 
   

 4. คณะท ำงำนรับลงทะเบียนและปฏิคม 

   1. นำงสำวสุพัตรำ  อวยชัย นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติกำร   หัวหน้ำคณะท ำงำน 
    2. นำงสำวทัชชำ  เรือนงำม ลูกจ้ำงช่ัวครำว      คณะท ำงำน 
    3. นำงสำวณภัทร  ประสบธรรม ลูกจ้ำงช่ัวครำว      คณะท ำงำน 
    4. นำงสำวยลดำ  ศรีชมภู ลูกจ้ำงช่ัวครำว      คณะท ำงำน 
    5. นำงสำวจิรัฐติกำล  พืชพันธุ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว      คณะท ำงำน 
    6. นำงฐิติรัตน์  ถำวรณำ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว       คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
    7. นำงมะยม  สำลี  เจ้ำหน้ำพิมพ์ดีด         คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 มีหน้ำที่ 
   1. รับรำยงำนตัวส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
    2. กำรต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุม ดูแลควำมเรียบร้อยอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม อำหำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

  ให้คณะท ำงำน ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้บังเกิดผลดีเป็นไปตำมเป้ำหมำยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
   ส่ัง ณ วันท่ี  8   ตุลำคม  พ.ศ.2564 
 

 
(นำยพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 

   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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                            รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ที่ปรึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

ผู้พิจารณารายงาน 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 
 

ผู้ให้ข้อมูล 

สถำนศึกษำ บคุลำกรทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัด 
 

คณะผู้จัดท า 

นำยสมบัติ  ล้อจงเฮง   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

 นำงสำวอุสำ  กลับหอม           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 นำยศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญำ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 

 นำงสำวชนิดำ  คงส ำรำญ          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม 

 นำงสำวฐิติพร  ดวงจรัส  ครู คศ.1 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร 

 นำงสำววิรันทร์รัตน์  เสือจอย     ครูโรงเรียนพรหมบุรรีัชดำภิเษก 

 นำยอดิศร  พันเพ็ชร์    ครูโรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร 

 นำงสำวณิชำภำ  ก้อนแข็ง    ครูโรงเรียนบำงระจันวิทยำ 

 นำงสำวขนิษฐำ  อัศวพรไพบูลย์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 

 นำยสำทิตย์  จักรเทพวงศ์    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 

 นำงสำวสุวรรณณำ  พวงลัดดำ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 

 นำยณัฎฐ์พงษ์  มำนะโสภำกุล   ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 นำยเอกรินทร์  ศุภนคร     ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 นำยวัชรกิจ   วิหำระธรรมเม   ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
 

ออกแบบรูปเล่ม 

 นำงสำวขนิษฐำ อัศวพรไพบูลย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
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