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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ที่แสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จ ในการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้  
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
  กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 

 ขอขอบคุณคณะท างาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ฉบับนี้จนส าเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ตั้งขึ้นตำมที่ได้มีกำรประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 เพ่ือบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำ         
ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 37 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ประกอบกับมำตรำ 33 วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2553 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำ ของสภำกำรศึกษำเมื่อครำวประชุมครั้งที่ 
2/2561 วันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประกำศ ณ วันที่  17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร                
เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม พ.ศ. 
2554 และก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และที่ตั้ งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ     
จ ำนวน 62 เขต ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ 
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
  2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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  8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ  
  11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 

กลุ่มนิเทศ 

ติดตำมและ

ประเมินผล 

กำรจัดกำร

ศึกษำ 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่ม
กฎหมำย
และคด ี

กลุ่มส่งเสรมิ
กำรศึกษำทำงไกล

เทคโนโลยี

สำรสนเทศและ
กำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครู
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

กลุ่มนโยบำย

และแผน 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 
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ท ำเนียบทีมบริหำร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา  

 ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำรสรรหำ และ
คัดเลือกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ประกอบด้วย 

1. นำยประธำน  ทวีผล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ประธำนกรรมกำร 

2. นำยบรรจบ เฉลยมรรค ผู้แทนทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของภำครัฐ 

กรรมกำร 

3. นำยวินัย ปำนแดง ผู้แทนทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ของภำคเอกชน 

กรรมกำร 

4. นำยเชำวลิต บุญอ่ิม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
5. นำยมงคลธร บัวประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
6. นำยบ ำเหน็จ บุษบงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
7. นำยวิทยำ สีหบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
8. นำงวัฒนำ โคตรม ี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำร 
9. นำงหัทยำ เข็มเพ็ชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรติดตำม 
ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
 5. รับทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผน และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 6. ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง 
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ตำมควำมจ ำเป็น 
 8. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ขออำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 20 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วย
กำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560  แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง จ ำนวน 4 สหวิทยำเขต  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ ในกำรช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิ เทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มำตรำ 60 วรรค 3  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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สภาพทางภูมิศาสตร์ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี  
เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต ำบลบำงมัญ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000  มีสถำนศึกษำในสังกัด 
จ ำนวน  26 โรงเรียน กระจำยอยู่ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ดังนี้  

 

จังหวัดสิงห์บุร ี

 

  จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมำณ  822.478  ตำรำงกโิลเมตร  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 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  จ านวน  12  โรงเรียน  จ านวนนักเรียน  7,066  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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จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่ำงทองเป็นพ้ืนที่รำบลุ่มภำคกลำง ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครมำตำมทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 32 (บำงปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทำงประมำณ 108 กิโลเมตร และเส้นทำงเรือตำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำถึง
ตลำดท่ำเตียนระยะทำงประมำณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้ำงตำมแนวทิศ
ตะวันออกถึง ทิศตะวันตกและส่วนยำวตำมแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ  40  กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด 968.372 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ  605,232.5  ไร่ และมีอำณำเขตดังนี้ 

 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 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ านวน 14 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 11,061  คน 
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อ.โพธิ ิ ทอง

อ.วิ เศษชิ ยชาญ

อ.แสวงหา

อ.ไชโย
อ.สามโกิ 

อ.ปิ าโมก

อ.เมิ องอิ างทอง

โรงเริ ยนแสวงหาวิ ทยาคม

โรงเริ ยนอิ างทองปิ ทมโรจนิ วิ ทยาคม

โรงเริ ยนสตริ อิ างทอง

โรงเริ ยนโยธิ นบิ รณะ

โรงเริ ยนราชสถิ ตยิ วิ ทยา

โรงเริ ยนปาโมกขิ วิ ทยาภิ มิ 

โรงเริ ยนบางเสดิ จวิ ทยาคม

โรงเริ ยนโพธิ ทอง"จิ นดามณิ "

โรงเริ ยนโพธิ ิ ทองพิ ทยาคม

โรงเริ ยนริ ิ วหวิ าวิ ทยาคม

โรงเริ ยนวิ เศษไชยชาญ"ติ นติ วิ ทยาภิ มิ "

โรงเริ ยนวิ เศษชิ ยชาญวิ ทยาคม

โรงเริ ยนไผิ วงวิ ทยา

โรงเริ ยนสามโกิ วิ ทยาคม

N

EW

S

 

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%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/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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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (ณ วันที่ 25 มถิุนายน 2564)  
 

 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
    ปีกำรศึกษำ 2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีสถำนศึกษำในสังกัด      
จ ำนวน 26 โรงเรียน  ดังนี้ 

 จ านวนโรงเรียนแยกตามขนาด 
จังหวัด ใหญ่พิเศษ 

(2,500 ขึ้นไป) 
ใหญ่ 

(1,500 - 2,499) 
กลาง 

(500 - 1,499) 
เล็ก 

(1 - 499) 
รวม 

ทั้งหมด 
จ านวน 
นักเรียน 

สิงห์บุรี 1 - 2 9 12 7,066 
อ่ำงทอง 2 - 4 8 14 11,061 

รวม 3 - 6 17 26 18,127 
                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

หมายเหตุ  การแบ่งขนาดโรงเรียน หรือสถานศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
             ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2549  แบ่งเป็น  4 ระดับ ดังนี้ 

โรงเรียนขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1 – 499 คน 
โรงเรียนขนำดกลำง หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  500 – 1,499 คน 
โรงเรียนขนำดใหญ่ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  1,500 – 2,499 คน 
โรงรียนขนำดใหญ่พิเศษ หมำยถึง โรงเรียนหรือสถำนศึกษำที่มีผู้เรียนตั้งแต่  2,500 คน 

 

ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25  มิถุนายน 2564 เทอม 1/2564) 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 
ม.1 1,644 1,696 3,340 100 1 : 33 
ม.2 1,666 1,712 3,378 101 1 : 33 
ม.3 1,667 1,870 3,537 104 1 : 34 

รวม ม.ต้น 4,977 5,278 10,255 305 1 : 33 
ม.4 1,106 1,669 2,775 90 1 : 30 
ม.5 996 1,613 2,609 90 1 : 28 
ม.6 937 1,551 2,488 89 1 : 27 

รวม ม.ปลาย 3,039 4,833 7,872 269 1 : 29 
รวมทั้งสิ้น 8,016 10,111 18,127 574 1 : 31 

                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุร ี

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

1 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2,836 75 ใหญ่พิเศษ 
2 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1,330 40 กลำง 
3 บำงระจันวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 1,049 29 กลำง 
4 ท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 381 15 เล็ก 
5 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม ค่ำยบำงระจัน สิงห์บุรี 354 15 เล็ก 
6 สิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 336 13 เล็ก 
7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 221 11 เล็ก 
8 ศรีวินิตวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 165 6 เล็ก 
9 พรหมบุรีรัชดำภิเษก พรหมบุรี สิงห์บุรี 154 9 เล็ก 
10 ทองเอนวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 113 8 เล็ก 
11 หัวไผ่วิทยำคม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 72 6 เล็ก 
12 บ้ำนแป้งวิทยำ พรหมบุรี สิงห์บุรี 55 7 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 7,066 234  
                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน จังหวัดอ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

1 สตรีอ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,988 81 ใหญ่พิเศษ 
2 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,836 75 ใหญ่พิเศษ 
3 วิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,442 41 กลำง 
4 โพธิ์ทอง “จินดำมณี” โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 1,111 29 กลำง 
5 ปำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก อ่ำงทอง 622 19 กลำง 
6 สำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ อ่ำงทอง 584 18 กลำง 
7 แสวงหำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 474 16 เล็ก 
8 บำงเสด็จวิทยำคม ป่ำโมก อ่ำงทอง 223 11 เล็ก 
9 รำชสถิตย์วิทยำ ไชโย อ่ำงทอง 218 15 เล็ก 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 171 11 เล็ก 
11 วิเศษชัยชำญวิทยำคม วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 125 6 เล็ก 
12 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 118 6 เล็ก 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

13 ไผ่วงวิทยำ สำมโก ้ อ่ำงทอง 76 6 เล็ก 
14 โพธิ์ทองพิทยำคม โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 73 6 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่างทอง 11,061 340  
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 จ านวนนักเรียน ครู จ าแนกตามประเภทโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุร ี

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

ประเภทโรงเรียน 

1 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2,836 148 คุณภำพประจ ำต ำบล 
2 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1,330 70 คุณภำพ ระดับภำค 
3 บำงระจันวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 1,049 57 คุณภำพประจ ำต ำบล 

และ Connext ED 
4 ท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง สิงห์บุรี 381 25 คุณภำพประจ ำต ำบล 
5 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม ค่ำยบำงระจัน สิงห์บุรี 354 20 คุณภำพประจ ำต ำบล 

และ Connext ED 
6 สิงหพำหุ “ประสำนมิตร

อุปถัมภ์” 
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 336 20 คุณภำพประจ ำต ำบล 

และ Connext ED 
7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุรี 221 15 คุณภำพประจ ำต ำบล 

และ Connext ED 
8 ศรีวินิตวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 165 12 คุณภำพประจ ำต ำบล 
9 พรหมบุรีรัชดำภิเษก พรหมบุรี สิงห์บุรี 154 13 คุณภำพประจ ำต ำบล 

และโครงกำรพระรำชด ำริ 
10 ทองเอนวิทยำ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 113 13 ทั่วไป 
11 หัวไผ่วิทยำคม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 72 12 คุณภำพประจ ำต ำบล 

และ Connext ED 
12 บ้ำนแป้งวิทยำ พรหมบุรี สิงห์บุรี 55 13 ทั่วไป 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 7,066 418  
                        ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปี 2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 จ านวนนักเรียน ครู จ าแนกตามประเภทโรงเรียน จังหวัดอ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู 

ประเภทโรงเรียน 

1 สตรีอ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,988 161 ทั่วไป 
2 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,836 148 ทั่วไป 
3 วิเศษไชยชำญ “ตันตวิิทยำภูมิ” วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,442 74 คุณภำพ ระดับจังหวัด 
4 โพธิ์ทอง “จินดำมณี” โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 1,111 55 คุณภำพประจ ำต ำบล 
5 ปำโมกข์วิทยำภูมิ ป่ำโมก อ่ำงทอง 622 37 คุณภำพประจ ำต ำบล 
6 สำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ อ่ำงทอง 584 31 คุณภำพประจ ำต ำบล 
7 แสวงหำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 474 28 คุณภำพประจ ำต ำบล 
8 บำงเสด็จวิทยำคม ป่ำโมก อ่ำงทอง 223 16 คุณภำพประจ ำต ำบล 
9 รำชสถิตย์วิทยำ ไชโย อ่ำงทอง 218 17 คุณภำพประจ ำต ำบล 
10 ริ้วหว้ำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 171 13 คุณภำพประจ ำต ำบล 

และ Connext ED 
11 วิเศษชัยชำญวิทยำคม วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 125 12 ทั่วไป 
12 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 118 12 คุณภำพประจ ำต ำบล 
13 ไผ่วงวิทยำ สำมโก ้ อ่ำงทอง 76 12 ทั่วไป 
14 โพธิ์ทองพิทยำคม โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 73 14 ทั่วไป 

รวมจังหวัดอ่างทอง 11,061 630  
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 

 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี   
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

รวม
ทั้งหมด 

1 สิงห์บุรี 46 43 59 - 148 
2 อินทร์บุรี 34 18 17 1 70 
3 บำงระจันวิทยำ 28 12 17 - 57 
4 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 17 3 5 - 25 
5 ค่ำยบำงระจันวิทยำ 11 3 6 - 20 
6 สิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” 11 6 3 - 20 
7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ 7 7 1 - 15 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

รวม
ทั้งหมด 

8 พรหมบุรีรัชดำภิเษก 6 3 4 - 13 
9 ทองเอนวิทยำ 6 3 4 - 13 
10 บ้ำนแป้งวิทยำ 10 - 3 - 13 
11 ศรีวินิตวิทยำคม 11 - 1 - 12 
12 หัวไผ่วิทยำคม 7 1 4 - 12 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 194 99 124 1 418 
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 

 

 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

รวม
ทั้งหมด 

1 สตรีอ่ำงทอง 75 30 56 - 161 
2 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 79 38 31 - 148 
3 วิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” 32 17 25 - 74 
4 โพธิ์ทอง “จินดำมณี” 27 11 17 - 55 
5 ปำโมกข์วิทยำภูมิ 18 11 8 - 37 
6 สำมโก้วิทยำคม 12 8 11 - 31 
7 แสวงหำวิทยำคม 10 7 11 - 28 
8 รำชสถิตย์วิทยำ 14 1 2 - 17 
9 บำงเสด็จวิทยำคม 10 1 5 - 16 
10 โพธิ์ทองพิทยำคม 6 2 6 - 14 
11 ริ้วหว้ำวิทยำคม 9 - 4 - 13 
12 ไผ่วงวิทยำ 10 1 1 - 12 
13 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 9 1 2 - 12 
14 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 10 - 2 - 12 

รวมจังหวัดอ่างทอง 321 128 181 - 630 
   ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ป ี2564 : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สพม.สหอท 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม. 

สพม. – 
ประเทศ 

สพม.  
– สพฐ. 

ภาษาไทย 51.19 52.13 58.12 +6.93 +5.99 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 32.92 +1.81 +2.13 
คณิตศาสตร ์ 24.47 24.75 27.47 +3.00 +2.72 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 34.07 +2.62 +2.40 

เฉลี่ยรวม 34.56 34.84 38.14 +3.59 +3.31 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 
 

 จากตารางข้อมูลพบว่า ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีค่ำเฉลี่ยสูง
กว่ำระดับประเทศ และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกรำยวิชำ 
 
เปรียบเทียบ ผลการทดสอบ (O-NET) ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560 – 2564 ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 48.04 54.48 54.87 56.43 58.12 +1.69 
ภาษาอังกฤษ 26.17 29.71 32.09 36.34 32.92 -3.42 
คณิตศาสตร์ 29.36 35.55 26.27 29.21 27.47 -1.74 
วิทยาศาสตร์ 32.03 28.34 29.69 31.27 34.07 +2.80 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 33.90 37.02 35.73 38.31 38.15 -0.16 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 

 
 
จากตารางข้อมูลพบว่า 
 1. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 พบว่ำ  
  - ภำพรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 มีค่ำเฉลี่ยลดลง  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่ สูงขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2563  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ และ คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่ลดลงจำกปี
กำรศึกษำ 2563 
 2. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2560 รำยวิชำ พบว่ำ 
  - ภำษำไทย ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 58.12 
  - ภำษำอังกฤษ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 36.34 
  - คณิตศำสตร์ ปี 2561 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 35.55 
  - วิทยำศำสตร์ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 34.07 
  - เฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 38.31 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ย โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่ โรงเรียน 
(x)̅  

ภาษาไทย 
(x)̅  

อังกฤษ 
(x)̅  

คณิตศาสตร ์
(x)̅  

วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่ม
สาระ 

1 โรงเรียนสิงห์บุรี 62.80 37.26 30.83 35.86 41.69 
2 โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร 50.62 24.60 22.68 31.24 32.28 
3 โรงเรียนอินทร์บุรี 49.95 27.19 19.96 30.21 31.83 
4 โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 48.71 29.91 20.79 27.84 31.81 
5 โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม 49.22 26.14 19.86 31.39 31.65 
6 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก 46.31 26.80 20.64 30.42 31.04 
7 โรงเรียนบำงระจันวิทยำ 45.32 26.62 18.57 30.13 30.16 
8 โรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม 47.95 22.96 18.70 29.77 29.84 
9 โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ 41.34 27.34 20.94 27.44 29.26 
10 โรงเรียนทองเอนวิทยำ 42.79 23.96 19.63 29.23 28.90 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
 
จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ย โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน 
(x)̅  

ภาษาไทย 
(x)̅  

อังกฤษ 
(x)̅  

คณิตศาสตร ์
(x)̅  

วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
4 กลุ่ม
สาระ 

1 โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง 66.23 40.40 36.79 39.84 45.81 
2 โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 59.27 32.45 27.72 33.97 38.35 
3 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 56.44 27.86 22.70 30.64 34.41 
4 โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ 54.70 26.23 22.19 33.01 34.03 
5 โรงเรียนไผ่วงวิทยำ 47.79 22.66 24.94 36.25 32.91 
6 โรงเรียนรำชสถิตย์วิทยำ 52.56 26.56 21.38 31.11 32.90 
7 โรงเรียนแสวงหำวิทยำคม 49.25 28.13 17.70 28.20 30.82 
8 โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม 47.10 24.88 18.91 25.93 29.20 
9 โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม 45.36 22.32 15.61 28.71 28.00 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. 
ระดับ  
สพม. 

สพม. – 
ประเทศ 

สพม.  
– สพฐ. 

ภาษาไทย 46.40 47.74 49.66 +3.26 +1.92 
สังคมศึกษา 36.87 37.45 39.29 +2.42 +1.84 
ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 26.28 +0.72 +0.45 
คณิตศาสตร ์ 21.28 21.83 22.50 +1.22 +0.67 
วิทยาศาสตร์ 28.65 29.04 29.45 +0.80 +0.41 

เฉลี่ยรวม 31.75 32.38 33.44 +1.69 +1.06 
ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 

 
 

 จากตารางข้อมูลพบว่า ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีค่ำเฉลี่ยสูง
กว่ำ ระดับประเทศ และระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทุกรำยวิชำ 
 

เปรียบเทียบ ผลการทดสอบ (O-NET) ชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2560 – 2564 ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ผลต่าง ปี 64-63 
ภาษาไทย 50.11 47.07 42.20 44.84 49.66 +4.82 
สังคมศึกษา 34.35 34.99 35.67 35.57 39.29 +3.72 
ภาษาอังกฤษ 26.75 29.41 27.09 28.38 26.28 -2.10 
คณิตศาสตร์ 24.39 29.61 24.80 26.11 22.50 -3.61 
วิทยาศาสตร์ 29.11 30.17 28.98 32.59 29.45 -3.14 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 32.94 34.25 31.75 33.50 33.44 -0.06 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 

 
 
จากตารางข้อมูลพบว่า 
 1. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 พบว่ำ  
  - ภำพรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ปีกำรศึกษำ 2564 – 2563 มีค่ำเฉลี่ยลดลง  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และสังคมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ยที่ สูงขึ้นจำกปี
กำรศึกษำ 2563  
  - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2564 มีค่ำเฉลี่ย
ทีล่ดลงจำกปีกำรศึกษำ 2563 
 2. เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปีกำรศึกษำ 2564 – 2560 รำยวิชำ พบว่ำ 
  - ภำษำไทย ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 49.66 
  - สังคมศึกษำ ปี 2564 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 39.29 
  - ภำษำอังกฤษ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 28.38 
  - คณิตศำสตร์ ปี 2561 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 29.61 
  - วิทยำศำสตร์ ปี 2563 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 32.59 
  - เฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ ปี 2561 ท ำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุด = 34.25 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564     
จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ย โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่ โรงเรียน 
(x)̅  

ภาษาไทย 

(x)̅  
สังคม
ศึกษา 

(x)̅  
อังกฤษ 

(x)̅  
คณิตศาสตร ์

(x)̅  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่ม
สาระ 

1 โรงเร ียนสิงห์บุร ี 61.13 42.32 34.04 28.87 33.09 39.89 
2 โรงเร ียนท่ำช ้ำงวิทยำคำร 52.83 39.63 28.82 20.83 30.53 34.52 
3 โรงเรียนอินทร์บุร ี 47.63 38.77 25.59 18.75 25.49 31.24 
4 โรงเร ียนบ้ำนแป ้งวิทยำ 49.66 37.18 21.45 21.63 26.22 31.22 
5 โรงเร ียนศรีศกัด์ิส ุวรรณวิทยำ 44.31 37.90 22.45 18.60 28.47 30.34 
6 โรงเร ียนหัวไผ่วิทยำคม 40.53 38.38 19.55 12.50 27.27 27.64 
7 โรงเร ียนพรหมบุรีร ัชดำภิเษก 44.54 34.80 20.36 12.75 25.32 27.55 
8 โรงเร ียนบำงระจันวิทยำ 39.73 34.62 21.16 16.57 25.27 27.47 
9 โรงเร ียนศรีวินิตวิทยำคม 41.60 36.58 19.00 13.68 25.81 27.33 
10 โรงเร ียนทองเอนวิทยำ 30.53 29.60 18.84 16.44 22.95 23.67 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
 
จ ำแนกตำมค่ำเฉลี่ย โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง 

ที ่ โรงเรียน 
(x)̅  

ภาษาไทย 

(x)̅  
สังคม
ศึกษา 

(x)̅  
อังกฤษ 

(x)̅  
คณิตศาสตร ์

(x)̅  
วิทยาศาสตร์ 

เฉลี่ย 
5 กลุ่ม
สาระ 

1 โรงเร ียนสตรีอ่ำงทอง 63.03 48.20 40.83 39.51 39.99 46.31 
2 โรงเร ียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วทิยำคม 55.27 42.31 32.57 25.36 32.30 37.56 
3 โรงเร ียนรำชสถิตย์วิทยำ 55.03 42.58 23.26 21.67 41.67 36.84 
4 โรงเรียนวิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) 53.79 42.12 23.02 23.08 31.88 34.77 
5 โรงเร ียนสำมโก้วิทยำคม 53.38 39.05 22.99 24.49 32.16 34.41 
6 โรงเร ียนโพธิ์ทอง “จินดำมณี” 51.08 41.16 21.75 19.92 27.57 32.29 
7 โรงเร ียนแสวงหำวิทยำคม 50.11 38.70 22.16 19.38 30.36 32.14 
8 โรงเร ียนปำโมกข ์วิทยำภูมิ 43.73 37.63 20.25 21.84 27.28 30.14 
9 โรงเร ียนริ้วหว้ำวิทยำคม 39.08 37.00 21.29 17.81 27.65 28.56 
10 โรงเร ียนโยธินบ ูรณะ อ่ำงทอง 42.66 37.25 20.40 16.56 23.85 28.14 
11 โรงเร ียนวิเศษช ัยชำญวิทยำคม 43.63 37.00 16.60 13.13 21.70 26.41 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท 
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 ผลการพัฒนาสมรรถนะ การอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ที ่ ระดับ

ชั้น 
จ านวน นร. (คน) 

(10 มิ.ย. 65) 
ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช้ 
(คน) 

ปรับปรุง  
(คน) 

รวม 
(คน) 

ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ม.1 3,516 2,498 836 182 0 3,516 3,334 94.82 
2 ม.2 3,320 2,412 724 184 0 3,320 3,136 94.46 
3 ม.3 3,415 2,419 783 213 0 3,415 3,202 93.76 
4 ม.4 2,923 2,114 685 124 0 2,923 2,799 95.76 
5 ม.5 2,633 1,928 558 147 0 2,633 2,486 94.42 
6 ม.6 2,528 2,110 348 70 0 2,528 2,458 97.23 

จ านวนนักเรียน  = 18,335 คน 13,481 3,934 920 0 18,335 17,415 95.08 
                         ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท (ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนำยน พ.ศ. 2565) 

 จำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง ส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กำรประกวดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้น
สูง ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ปี 2565 ภำคกลำง 
 
 
 
 
 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังและพัฒนำ
ให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคม ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน โดยมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ที่จบกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 10 พ.ย. 
2564 

จ านวนผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปี
การศึกษา 2564  

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คน) 

ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ม.1 3,329 3,323 108 334 2,881 3,215 96.75 
ม.2 3,373 3,387 126 345 2,916 3,261 96.28 
ม.3 3,473 3,325 59 226 3,040 3,266 98.23 
ม.4 2,748 2,692 68 191 2,433 2,624 97.47 
ม.5 2,579 2,571 47 142 2,382 2,524 98.17 
ม.6 2,461 2,404 52 120 2,232 2,352 97.84 
รวม 17,963 17,702 460 1,358 15,884 17,242 97.40 

ที่มำ : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สพม.สหอท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564) 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

ผลการประเมินของ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ของ สพฐ. 

ระดับ ดีมำก ระดับ ดีเยี่ยม รอผลกำร
พิจำรณำ สพฐ. 

ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร

ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (KRS : 

KPI Report System) 

ระดับมำตรฐำน

ขั้นสูง 

ร้อยละ 88.49 

ระดับคุณภำพ 

ร้อยละ 91.00 

รอผลกำร
พิจำรณำ สพฐ. 

ผลกำรประเมิน ITA (Integrity and 

Transparency Asscessment)  

ระดับ A  

คะแนนเฉลี่ย 

85.74 

ระดับ B  

คะแนนเฉลี่ย 

80.73 

ระดับ A  

คะแนนเฉลี่ย 

94.50 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ

รำชกำร ของ สพฐ. 

ระดับดีมำก 

คะแนนเฉลี่ย 

4.13 

บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

7 ตัวชี้วัด  

ไม่บรรลุค่ำ

เป้ำหมำย 3 

ตัวชี้วัด 

รอผลกำร
พิจำรณำ สพฐ. 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการด าเนินงาน 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์และเชื่อมโยงควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 และ
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยได้ก ำหนดกลยุทธ์ 
และทิศทำงกำรด ำเนินงำน ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท กำรพัฒนำ
คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือส่งเสริมกำรยกระดับ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 
 

 

 
 

 “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน”  

 

 
 

 

 1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของชำติและมำตรฐำนสำกล 
 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 สำมำรถแข่งขันในระดับชำติ
และเวทีโลกได้ 
 3. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะและได้มำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. ส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอก 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กให้เข้มแข็งและพ่ึงตัวเองได้ 
 6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เข้มแข็งในทุกมิติ 
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรีอ่ำงทอง มีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 1. ผู้เรียนทุกคน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และได้รับโอกำสเข้ำสู่เวที
กำรแข่งขันระดับชำติและเวทีโลกได้ 
 3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และทักษะ สอดคล้อง
กับมำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. โรงเรียนทุกแห่ง มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก 
 5. โรงเรียนขนำดเล็กทุกแห่ง มีควำมเข้มแข็งและพ่ึงตัวเองได้ 
 6. โรงเรียนจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมน ำศำสตร์ระรำชำสู่กำร
พัฒนำที่ยั่งยืน SDGs 
 7. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคน สำมำรถปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรีอ่ำงทอง มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

  
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้ำนเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตำมควำมถนัด 
ควำมสนใจ และได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้หลักธรรมำภิบำลและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 
 
 

“จิตบริการ  ทีมงานมาตรฐาน  ประสานความร่วมมือ ยึดถือความสุจริต” 
    S : Service Mind =  จิตบริการ 
    T : Team Work =  ทีมงานมาตรฐาน 
    C : Collaboration =  ประสานความร่วมมือ 
    I  : Integrity  =  ยึดถือความสุจริต 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ก ำหนดตัวชี้วัด ใช้เป็นทิศทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  ตำมตัวชี้วัดและจุดเน้น ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1)  
  1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักชำติและกิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
  2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ระดับ 3  
ขึ้นไป 
  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป 
  6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลงำนหรือชิ้นงำนด้ำนกำรคิด วิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ ตำมเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก ำหนด 
  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรจัด
กิจกรรมตำมสนองนโยบำยเชิงบูรณำกำร 
  8. ร้อยละ 100 ของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัด และควำม
สนใจผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ Active Learning และพหุปัญญำอย่ำงหลำกหลำย 
  9. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำแข่งขันระดับชำติและเวทีโลก 
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  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำและมีส่วนร่วม ในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  11. คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (O-Net) ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 41.33 
  12. ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม 
(ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
  13. ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

 

จุดเน้นที่ 2   ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมี ID Plan โดยน ำไปใช้ในกำร

บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำน

วิชำชีพครู ในปี 2565 
 3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดย

ใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้

ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำน

ในระดับดีขึ้นไป 
 6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำหรือมีผลงำนได้รับรำงวัลใน

ระดับต่ำง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 8. สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอนต่องำน

อ่ืน ๆ (3 : 2) 
  

จุดเน้นที่ 3  โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็กผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนขนำดเล็ก 
 3. โรงเรียนมีกำรใช้งำนวิจัยและนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ำยสนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำและองค์กร อื่น ๆ ทั้ง

ภำครัฐและเอกชน 
 7. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย ปลอดอบำยมุขและสิ่งเสพติด และมี

บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีกำรประชุมหรือพัฒนำตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ๑ครั้ง 
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 9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัด
กำรศึกษำในระดับดีขึ้นไป 

 10. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 
 11. ร้อยละ 10 ของสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ 
 12. จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ (จ ำนวน 26 โรงเรียน)  
 

 จุดเน้นที่ 4  องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO)  
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน (ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 (ระดับดี) 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร มีผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก 
  3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินภำพ
รวมอยู่ในระดับดีมำก 
  4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในระดับมำตรฐำนขั้นสูง 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
ตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ 
ใช้แผนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ กำรด ำเนินกำรพิจำรณำ ในรูป
ของคณะกรรมกำร โดยก ำหนดโครงกำร / กิจกรรมที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์
และจุดเน้น  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2565 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นค่ำบริหำรจัดกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกรอบวงเงิน 
230,113,860.33 บำท เพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำยและบริหำรจัดกำร ดังนี้ 
 

ตาราง แสดงกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
เปรียบเทียบ                 
             ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 

รายการ ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ลดลง 
1. งบบุคลำกร 13,354,700.00 7,072,208.62 6,282,491.38 
2. งบด ำเนินงำน 34,371,530.00 19,569,308.71 14,802,221.29 
3. งบลงทุน 55,192,968.00 42,132,106.00 13,060,862.00 
4. งบเงินอุดหนุน 253,445,485.00 159,839,552.00 93,605,933.00 
5. งบรำยจ่ำยอื่น 1,639,460.00 1,491,534.60 147,925.40 
6. เงินกู้ COVID-19 73,200,000.00  73,200,000.00 

รวม 431,204,143.00 230,113,860.33 201,090,282.67 
ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ : สพม.สหอท 

หมำยเหตุ *งบลงทุนรวมโรงเรียนหน่วยเบิก 
 

 จำกตำรำง พบว่ำ  งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ลดลงทุกรำยกำร เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เนื่องจำกมีกำรแยก
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกเดิม “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5” ซึ่งรับผิดชอบดูแลสถำนศึกษำใน  
4 จังหวัด (สิงห์บุรี, อ่ำงทอง, ชัยนำท, ลพบุรี)  เป็น “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง” 
ที่รับผิดชอบดูแลสถำนศึกษำใน 2 จังหวัด (สิงห์บุรี, อ่ำงทอง) ท ำให้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณลดลงตำมบทบำท 
ภำรกิจ และหน้ำที่ 
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     แผนภูมิ แสดงกำรเปรียบเทียบกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
  กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระหว่ำงปีงบประมำณ 2564-2565 

 
 
 ตาราง แสดงรำยกำรสรุปกำรเบิกจ่ำยเงินปีงบประมำณ 2565  สิ้นไตรมำสที่ 4 ณ วันที่  30 กันยำยน 2565 

งบรายจ่าย งบประมาณ ยอดเบิกจ่าย + 
ก่อหนี้ผูกพัน 

คิดเป็น % คงเหลือ คิดเป็น % 

งบบุคลำกร 7,072,208.62 6,891,163.56 97.44% 181,045.06 2.56% 
งบด ำเนินงำน 19,569,308.71 19,493,962.29 99.61% 75,346.42 0.39% 
งบลงทุน 42,132,106.00 40,926,937.00 97.12% 1,212,169.00 2.88% 
งบเงินอุดหนุน 159,839,552.00 159,839,552.00 100% 0.00 0.00% 
งบรำยจ่ำยอื่น 1,491,534.60 1,491,534.60 99.86% 2,150.40 0.14% 
เงินกู้ COVID-19      

รวม 230,113,860.33 228,643,149.45 99.36% 1,470,710.88 0.64% 
ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ : สพม.สหอท 
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เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 - 2565

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ลดลง
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมำสที่ 4 (30 กันยำยน 
2565) โดยภำพรวม เบิกจ่ำยได้คิดเป็นร้อยละ 99.36% ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด (ร้อยละ 100) 
อยู่ร้อยละ 0.64 % ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลกำร
เบิกจ่ำยที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 4 รำยกำร ส่วนที่เหลือมำกที่สุดคือ งบลงทุน คงเหลือ 1,212,169.00 บำท คิดเป็น 
2.88% เนื่องจำกปีงบประมำณ 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดสรรเงินงบประมำณค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เป็นผู้จัดหำให้
โรงเรียน โดยวิธีประกวดรำคำ (e-bidding) ซึ่งมีผู้ เสนอรำคำต่ ำและมีหนังสือร้องเรียนจำกบริษัทที่ เสีย
ผลประโยชน์ จึงเกิดควำมล่ำช้ำ ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่เรียกเงินคืน จึงท ำให้
มีเงินเหลือจ่ำย รองลงมำคือ งบบุคลำกร คงเหลือ 181,045.06 บำท คิดเป็น 2.56% โดยเกิดจำกเงินค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำร มีพนักงำนรำชกำรหลำยรำยลำออก หรือสอบเป็นข้ำรำชกำรได้ จึงมีเงินงบประมำณเหลืออยู่ 
และงบด ำเนินงำน คงเหลือ 75,346.42 บำท คิดเป็น 0.39% ซ่ึงเป็นงบบูรณำกำรซึ่งไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้ และงบ
รำยจ่ำยอ่ืน คงเหลือ 2,150.40 บำท คิดเป็น 0.14% เนื่องจำกเงินงบประมำณที่ได้รับมีแหล่งของเงินที่ไม่
เหมือนกัน ซ่ึงเงินท่ีเหลอืเป็นเงินเพียงเลก็น้อย จึงสง่ผลใหภ้ำพรวมกำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง พยำยำมด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด และตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี โดยกำรติดตำมโรงเรียน
และกลุ่มงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับงบประมำณ ให้ท ำกำรเบิกจ่ำยตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรโอนเงินค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ให้กับ
โรงเรียนเป็นผู้จัดหำเอง ซ่ึงโรงเรียนจะไดร้ับของตำมควำมต้องกำรและมีคุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำร และขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมบทบำท และอ ำนำจหน้ำที่ ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
   ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 

โครงการสภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมค่ำยสร้ำงสรรค์พัฒนำสภำนักเรียน   

ปีกำรศึกษำ 2565 ระหว่ำงวันที่ 9 -10 สิงหำคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี เพ่ือพัฒนำนักเรียน
ให้ได้เรียนรู้บทบำทหน้ำที่ตำมหลักวิถีประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคำรพกฎ กติกำ ฝึกกำร
เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี รองรับกำรเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชำติ โดยมีนักเรียนแกนน ำสภำนักเรียน 
จ ำนวน 26 โรงเรียน รวม 52 คน เข้ำรับกำรอบรม 

 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมำณ  
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ำค่ำยฯ สำมำรถด ำเนินกิจกรรมสภำนักเรียนได้อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 
2. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักชำติและกิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ

กับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ  
เชิงคุณภำพ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร สอดคล้องกับค่ำนิยมไทย 12 

ประกำร รักสำมัคคี ปรองดอง สมำนฉันท์ ภูมิใจในควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติด และมีจิตส ำนึกอนุรักษ์ และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อมให้ดีมำกยิ่งข้ึน มองเห็นเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน 

กลยุทธที ่1
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กิจกรรมค่ายเยาวชน รู้รักสามัคคี สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดท ำบันทึกข้อตกลง MOU ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำเด็กและเยำวชน ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยด ำเนินกำร    
จัดกิจกรรมค่ำยเยำวชน รู้รักสำมัคคี สิงห์บุรี คนดี เมืองน่ำอยู่ บูรณำกำรร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุว
กำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 12 โรงเรียน ณ อุทธยำนวีรชนค่ำยบำงระจัน โดยจัด
อบรมจ ำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 
 - รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 23-24 สิงหำคม 2565 กลุ่มเป้ำหมำย ลูกเสือ เนตรนำรี ระดับชั้ ม. 2 จ ำนวน 285 คน 

- รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 25-27 สิงหำคม 2565 กลุ่มเป้ำหมำย ลูกเสือ เนตรนำรี ระดับชั้น ม.3 จ ำนวน 259 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. มี MOU ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำเด็กและเยำวชน ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ของสถำนศึกษำในจังหวัดสิงห์บุรี จ ำนวน 12 โรงเรียน 
 2. นักเรียนแกนน ำชั้น ม. 2 จ ำนวน 285 คน และชั้น ม. 3 จ ำนวน 259 คน น ำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผล
สร้ำงเครือข่ำย เยำวชน รู้รักสำมัคคี สิงห์บุรี คนดี เมืองน่ำอยู่ ร่วมกับสถำนศึกษำในระดับประถมศึกษำ 
 เชิงคุณภำพ 
 1. เด็กและเยำวชน ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตนเอง ให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เสียสละ เป็นผู้น ำ
และมีจิตอำสำ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ห่ำงจำกไกลยำเสพติดและอบำยมุขต่ำง ๆ 
 2. เด็กและเยำวชน ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตนเอง ให้รู้รักสำมัคคี ศรัทธำในสถำบันหลักของชำติ มี
ภูมิคุ้มกันด้วยกำรปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เข้ำใจสิทธิหน้ำที่ของตนเองและผู้ อ่ืน ภำยใต้พ้ืนฐำนของ
ประชำธิปไตย 
 3. เด็กและเยำวชน ได้ศึกษำประวัติศำสตร์วีรกรรมควำมกล้ำหำญ ควำมสำมัคคี ยอมพลีชีวิต เพ่ือ
ประเทศชำติ ภำยในแหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น 
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 พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2565 และ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมของ
ลูกเสือ-เนตรนำรี วันที่ 1 กรกฎำคม 2565 ณ สนำมกีฬำจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือเป็นกำรน้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย และแสดงควำม
จงรักภักดีแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ ตลอดจนจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์บริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้เคียง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 

ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 26 โรงเรียน รว่มกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนค ำปฎิญำณ
และสวนสนำม และบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 
 เชิงคุณภำพ 

1. ลูกเสือ เนตรนำรี มีจิตส ำนึกในควำมรักและเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2. ลูกเสือ เนตรนำรี ปฏิบัติกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถำนที่

สำธำรณะใกล้เคียง 
 
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบายด้านความ
ปลอดภัย MOE Safety Center และส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำในสังกัด จัดโครงกำร/กิจกรรม เตรียม
ควำมพร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ เพ่ือให้ครู/นักเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันตนเองจำกภัย
คุกคำมรูปแบบใหม่ อำทิเช่น กำรลงพ้ืนที่ให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพจิต เพ่ือป้องกันภำวะซึมเศร้ำ
ของเด็กนักเรียน กำรอบรมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถำนศึกษำ กำรอบรมโครงกำรนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เป็นต้น 
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 การลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
 
 
 
 
 
 
 

 การอบรมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอินทร์บุรี 
  
 
 
 
 
 
 

 การอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับกำรคุ้มครองกำรป้องกันเรื่องควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ  
 2. นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนควำมเครียดและสุขภำพจิต จ ำนวน 15 คน 
 5. สถำนศึกษำ 26 โรงเรียน มีแผนเผชิญเหตุด้ำนควำมปลอดภัยประจ ำโรงเรียน  และแนวทำงกำรด ำเนิน
กิจกรรม เพ่ือป้องกัน และดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีควำมปลอดภัยจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ  

เชิงคุณภำพ 
สถำนศึกษำในสังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถบริหำรจัดกำรให้นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

และสถำนศึกษำ มีควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถปรับตวัต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีควำมสุข 
 
 กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(covid-19) 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้เน้นย้ ำสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่อง การฉีด
วัคซีนให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้ได้มากที่สุด กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้ปกครองเรื่องกำรตรวจ ATK (ไม่ฉีด
วัคซีนก็มำเรียนได้) และปฏิบัติตำมมำตรกำร 6-6-7 ของกระทรวงสำธำรณสุข โดยเคร่งครัด 
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 2) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในภำคเรียนที่ 1/2565 ได้เน้นย้ ำให้สถำนศึกษำ เน้นสอนแบบซ่อมเสริม และ
น ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมำใช้ใน 3 เรื่อง คือ การตรวจสภาวะการเรียนรู้ การตรวจสุขภาพอนามัย  และ
การตรวจสภาพจิตใจ  
 

 
  
 
 
 
 
 
 3) ก ำหนดให้โรงเรียนในสังกัด 26 โรงเรียน จัดท ำแผนเผชิญเหตุของแต่ละโรงเรียน ให้เข้ำกับบริบทของ
โรงเรียน และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (covid - 19) โดยมุ่งเน้นไปที่
นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมคุ้มครองดูแลให้มีควำมปลอดภัยทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ด้ำนป้องกัน 
ปลูกฝัง และปรำบปรำม ดังนี้  
  3.1) ก ำหนดมำตรกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  (covid-19) 

สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง วำงมำตรกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนภำยใต้ “มำตรกำร 3 ป” 
ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม 

จัดตั้ง ศบค.โรงเรียน 
มีแผนเผชิญเหต ุ
มีกำรซักซ้อมแผนเผชิญเหต ุ

มีแผน/คู่มือกำรจดักิจกรรม 
ภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง ๆ 

มีระบบกำรแจ้งเหต ุ
มีระบบกำรแก้ปัญหำ ช่วยเหลือ 
เยียวยำ ฟ้ืนฟู 

 

  3.2) ด ำเนินกำรส ำรวจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ Covid -19   
  3.3) ลงพ้ืนที่ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 
 
 
 
 

การตรวจสภาวะการเรียนรู ้ การตรวจสุขภาพอนามยั การตรวจสภาพจิตใจ 
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สรุปผลการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กนักเรียน ครู และบุคลากร สังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
การฉีดวัคซีน เข็มท่ี 1 เข็มท่ี 2 เฉลี่ย เข็ม 1+2 เข็มท่ี 3 

จ านวน นร. (18,144 คน) 17,624 คน 17,435 คน 17,530 คน 6,169 คน 
% การฉีด 97.13% 96.09% 96.61% 33.66% 

จ านวน ครู (1,406 คน) 1,403 คน 1,400 คน 1,402 คน 883 คน 
% การฉีด 99.79% 99.57% 99.68% 62.80% 

ข้อมูล ณ วันที ่10 มิ.ย. 65  

 
 
 
 
 
 
 
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการให้สถานศึกษาเปิดเรียน Onsite ครบ 100% 

จังหวัด การเปิดเรียน จ านวนโรงเรียน หมายเหตุ 
สิงห์บุรี On-site 100% 12 โรงเรียน  
อ่างทอง On-site 100% 14 โรงเรียน  

 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมำณ 
 1. นักเรียน ร้อยละ 96.61 ได้รับกำรฉีดวัคซีนให้มีควำมปลอดภัยตำมนโยบำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 99.68 ได้รับกำรฉีดวัคซีนให้มีควำมปลอดภัยตำมนโยบำยที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถเปิดเรียนแบบ On Site 
100% โดยยังคงค ำนึงถึง สุขภำวะทำงกำย ทำงใจ ของเด็กนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นส ำคัญ 
 เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถด ำเนินงำน
นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยและระบบกำรดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมเป้ำหมำยที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
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   ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
 

โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี 2565 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรส่งเสริมโอกำสให้นักเรียนได้พัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็มศักยภำพ สู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีระดับภำค และระดับประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2565 วิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และนักเรียนในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (เครือข่ำย) เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีระดับภำค และระดับประเทศ  และเป็นกำรส่งเสริมอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  ควบคู่กับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
ตลอดจนได้ใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ เป็นสื่อกลำงสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรใ ห้
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำมทันสมัย
เท่ำมำตรฐำนสำกล 
  กำรด ำเนินกำร 
  รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)  ด ำเนินกำรสอบแข่งขันในวันอำทิตย์ที่ 24 เมษำยน 2565 
ณ โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม  และโรงเรียนสิงห์บุรี 
    สถิติผู้เข้ำสอบแข่งขันฯ รอบแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
   - เข้ำสอบทั้งสิ้น 251 คน จำกผู้สมัครทั้งสิ้น 341 คน คิดเป็น 73.61% 
   - ขำดสอบทั้งสิ้น 90 คน จำกผู้สมัครทั้งสิ้น 341 คน คิดเป็น 36.39% 
 
 
 
 
 
 
 
  รอบสอง (ระดับประเทศ) ด ำเนินกำรสอบแข่งขันในวันอำทิตย์ที่ 29 พฤษภำคม 2565 ณ สนำม
สอบ โรงเรียนสิงห์บุรี  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แต่งตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง เป็นศูนย์สอบที่ 27 มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (เครือข่ำย) 4 แห่ง ได้แก่ 1) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลพบุรี 3) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสระบุรี 4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำอุทัยธำนี ชัยนำท  

กลยุทธที ่2
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  สถิติผู้เข้ำสอบแข่งขันฯ รอบ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
   - ผู้มีสิทธิ์สอบ 62 คน เป็นเด็กในสังกัด สพม. สหอท 32 คน จำกเครือข่ำย 30 คน 
   - เข้ำสอบทั้งสิ้น 60 คน จำกผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 62 คน  คิดเป็น 96.78% 
   - ขำดสอบทั้งสิ้น 2 คน จำกผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 62 คน   คิดเป็น   3.22% 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. กำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2565  
  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (รอบแรก) 
  - ได้รับเหรียญรำงวัลทั้งสิ้น 64 คน จำกผู้เข้ำสอบทั้งสิ้น 251 คน  คิดเป็น 25.49% 
  - ได้รับรำงวัลเหรียญทอง 11 คน จำกผู้เข้ำสอบท้ังสิ้น 251 คน  คิดเป็น 4.38% 
  - ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน 21 คน จำกผู้เข้ำสอบทั้งสิ้น 251 คน     คิดเป็น 8.37% 
  - ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง 32 คน จำกผู้เข้ำสอบทั้งสิ้น 251 คน   คิดเป็น 12.75% 
  ระดับประเทศ (รอบที่สอง) 
  - ไม่มีเด็กในสังกัด สพม. สิงห์บุรี อ่ำงทอง และเด็กนักเรียนจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
(เครือข่ำย) ทั้ง 4 แห่ง สอบผ่ำนคัดเลือกในรอบ 2 
 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นในสังกัด ได้รับโอกำสในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร   
 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและแสดงควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมีผลงำนเป็นที่ยอมรับของสำธำรณชน 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถจัดกิจกรรมและเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
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โครงการการขับเคลื่อนนโยบาย : วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

1. กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 
 โดยได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม รักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ              

ปี 2565 ควบคู่กบักำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้
ทุกคน” เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้มีคุณภำพ ในรูปแบบของสื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
หลำกหลำย ซึ่งเป็นกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอเนื้อหำในลักษณะสื่อประสม และเป็นกำรเปิด
โอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลำ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ รวมถึงเป็นกำรส่งเสริม
แนวคิดท่ีให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน โดยจัดแข่งขัน
ทักษะภำษำไทย ได้แก่ 

 1. กำรแข่งขันทักษะภำษำไทย โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 
2565  ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ  

  1) กำรแต่งค ำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3  
  1) กำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
  3) กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6  
 2. กำรเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดำห์ภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลงำนนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันรอบ

ตัดสิน ระดับ สพฐ. ทุกกิจกรรมกำรแข่งขัน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง และมีคุณภำพ โดยผ่ำนกำร

แข่งขันทักษะภำษำไทย และได้รับกำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้และกำรใช้ชีวิต ส่งผลต่อกำร
เรียนรู้สอดคล้องตำมนโยบำย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน” 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ปี 
2565 ภำคกลำง จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3. นำงสำววริศรำ  ช่วยชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” ได้รับ
รำงวัลชมเชย กิจกรรม รอบรู้วรรณคดี ผลกำรแข่งขันทักษะภำษำไทย ประจ ำปี 2565 ระดับ สพฐ. 
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2. กิจกรรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง “กำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ” ให้แก่ ผู้บริหำรและครูผู้รับผิดชอบ
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ จ ำนวน 60 คน ในวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนสิงหพำหุประสำนมิตรอุปถัมภ์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละ 95 ของครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ ได้รับกำรพัฒนำแนว

ทำงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต มีสมรรถนะและ

ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำรและครูผู้รับผิดชอบที่เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ และสำมำรถใช้

เทคโนโลยีในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นใน ศตวรรษท่ี 21 

 

3. กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ด ำเนินกำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจ เรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง (IS)” แก่ผู้บริหำรและคณะครู จ ำนวน ๔๕ คน ในวันที่ ๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
สิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์” เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำผู้เรียน หลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แหล่งเรียนรู้ 
สภำพแวดล้อม และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เอ้ืออ ำนวยให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมำณ 
1. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอน IS ได้รับกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย

ตนเอง (Independent Study) 
2. ร้อยละ 95 ของผู้บริหำรและครูผู้สอนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ขยำยผลผ่ำน Application  
เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหำรและครูในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่เข้ำรับกำรพัมนำ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ศึกษำ

ค้นคว้ำพัฒนำงำนจำกแหล่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมสำมำรถในกำรบริหำจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ มี
ผลงำนปรำกฏเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
มีประสิทธิภำพ  

 

โครงกำร Smart Summer เติมเต็มควำมรู้สู้สถำนกำรณ์โควิค 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดท ำโครงกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนในช่วงปิดเทอม พร้อมกับสร้ำงพ้ืนที่กำรจัดกำรศึกษำที่ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของครู 
ด้วยวิธีกำรสอนแบบออนไลน์จำกคณะครูวิทยำกร จ ำนวน 30 คน โดยด ำเนินกำรจัดสอนซ่อมเสริมควำมรู้ ระหว่ำง
วันที่ 18 เมษำยน – 13 พฤษภำคม 2565 เพ่ือให้เด็กนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เพ่ิมข้ึน และสำมำรถศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำร  
 - เปิดสอนออนไลน์ ชั้น ม.3 วิชำ คณิตศำสตร์  ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  วิทยำศำสตร์ 
 - เปิดสอนออนไลน์ ชั้น ม.6 วิชำ คณิตศำสตร์ เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ 
 

จ านวนนักเรียนที่ สมัครเรียนโครงการ Smart Summer เติมเต็มความรู้สู้สถานการณ์โควิค 
 

จังหวัด ระดับชั้น นร. ทั้งหมด นร. ที่สมัครเรียน เป็นร้อยละ 

สิงห์บุรี 
ช้ัน ม.3 1,402 388 27.67 
ช้ัน ม.6 978 130 13.29 

อ่างทอง 
ช้ัน ม.3 2,135 125 5.85 
ช้ัน ม.6 1,510 168 11.13 
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 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้ำรับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ มีทักษะทำงกำรเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
 2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6 โดยเฉลี่ยภำพรวม
ทุกวิชำเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 เชิงคุณภำพ 
 1. เด็กนักเรียนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ผ่ำนระบบกำรเรียนรู้ออนไลน์ และมีควำม
เสี่ยงที่จะหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำน้อยลง 
 2. เด็กนักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง และมีคุณภำพ มีทักษะทำงกำรเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อกำรลดอัตรำกำรเรียนรู้ที่ถดถอย และกำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำท่ีน้อยลง 

3. ครูสำมำรถน ำผลกำรประเมินกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ผ่ำนระบบกำรเรียนรู้ออนไลน์ มำต่อยอดออกแบบ
กำรเรียนรู้ และพัฒนำนวัตกรรม เพื่อลดภำวะควำมรู้ถดถอยให้แก่นักเรียนได้เหมำะสมตำมบริบทของผู้เรียน 

 

กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก ณ จังหวัดอ่ำงทอง และจังหวัดสิงห์บุรี 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำม ธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรประชุมขับเคลื่อนนโยบำย กำร
ยกระดับคุณภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก ณ จังหวัดอ่ำงทอง และจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหำร
สถำนศึกษำขนำดเล็ก และหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร จ ำนวน 17 โรงเรียน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยเร่งด่วน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และได้ถอดประสบกำรณ์กำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำน ำไปประยุกต์และปรับใช้ตำมบริบทของสถำนศึกษำให้เกิด
คุณภำพ สร้ำงกำรยอมรับจำกชุมชนและผู้ปกครอง  
 
 
 
 
 
 
 พร้อมกับจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กให้
เป็นโรงเรียนคุณภำพ โดยจัดสรรให้กลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง กลุ่มละ 5 ,000 บำท และจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 17 
โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บำท เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำบูรณำกำรทักษะอำชีพ และ
ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็กให้มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ลงพ้ืนที่นิเทศแบบบูรณำกำร เพ่ือนิเทศและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก 17 โรงเรียน 
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 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็ก (จ ำนวน 17 โรงเรียน) ได้รับกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และเหมำะสมกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
 2. โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 17 โรงเรียน มีรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสมตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรเรียนรู้ ควบคู่กับทักษะกำรฝึกอำชีพ และทักษะในกำรด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยบูรณำกำร
กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำร่วมกัน 

3. โรงเรียนขนำดเล็กมีภำพลักษณ์ที่ดี ผู้ปกครอง ชุมชน ให้กำรยอมรับ พึงพอใจต่อกำรบริหำรโรงเรียน 
 

 โครงกำรพำน้องกลับมำเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง น ำข้อมูลกำรติดตำมกลุ่มเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลำงคัน ที่คำดว่ำจะไม่จบกำรศึกษำภำคบังคับ มำวำงแผนก ำหนดลงพ้ืนที่เยี่ยมเด็ก ร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียน 
คณะครู และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหำแนวทำงกำรช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำ โดยให้โรงเรียนติดตำมนักเรียน 
และรำยงำนสภำพควำมเป็นอยู่ ภำพถ่ำย ลงใน platform เพ่ือให้กำรช่วยเหลือตำมล ำดับ 
 ผลกำรติดตำม 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีนักเรียนที่ต้องติดตำมปีกำรศึกษำ 2564 
ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ จ ำนวน 43 คน โดยสามารถติดตามให้จบกำรศึกษำภำคบังคับ (ระดับชั้น ม. 3) และ
ส่งต่อเพ่ือให้จบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (ระดับชั้น ม. 6) หรือเทียบเท่ำ จ านวน 43 คน คิดเป็น 100% 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรติดตำมนักเรียนที่เสี่ยงหลุดออก
จำกระบบกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2565 ต่ออีก จ ำนวน 19 คน 
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  รายละเอียดการติดตาม จ านวน/คน หมายเหตุ 

- ศึกษำต่อในระบบกำรศึกษำ 3   

- ศึกษำต่อสถำบันอำชีวฯ 11   

- ศึกษำต่อสังกัดเอกชน 8   

- ศึกษำต่อสังกัดเทศบำล 1   

- ศึกษำต่อนอกระบบกำรศึกษำ 13   

- ประสงค์ศึกษำต่อ แต่ไม่มีทุนทรัพย์ จ ำเป็นต้องประกอบอำชีพ 2   

- ไม่ประสงค์ศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ 3 ควรยุติการติดตาม  

จบการศึกษา 

ภาคบังคับแล้ว 

- ไม่ประสงค์ศึกษำต่อ ประกอบอำชีพ / มีครอบครัว 1 

- ไม่ประสงค์ศึกษำต่อ  ไม่ประกอบอำชีพ 1 

รวมจ านวน 43   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ติดตำมนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 ให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ จ ำนวน 43 คน โดยติดตำมให้จบ
กำรศึกษำภำคบังคับ และส่งต่อเพ่ือให้จบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่ำ คิดเป็น 100% 
  1) ติดตำมนักเรียนจำกข้อมูลรำยชื่อระบบ DMC (สพฐ.แจ้ง) จ ำนวน 34 รำย โดยติดตำมพบตัว 
ด ำเนินกำรแนะน ำให้เรียนต่อ และส่งต่อให้ได้รับกำรศึกษำจนจบภำคบังคับ ร้อยละ 100  
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  2) ติดตำมนักเรียนจำกข้อมูลรำยชื่อระบบ กสศ. (สพฐ.แจ้ง) จ ำนวน 9 รำย โดยติดตำมพบตัว  
ด ำเนินกำรแนะน ำให้เรียนต่อ และส่งต่อให้ได้รับกำรศึกษำจนจบภำคบังคับ ร้อยละ 100 
 2. ด ำเนินกำรติดตำมนักเรียนที่เสี่ยงหลุดจำกระบบกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2565 ต่อ จ ำนวน 19 คน 
 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนได้กลับมำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ (9 ปี) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ครบทุกคน  
 2. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21   
 3. นักเรียนมีทักษะชีวิตในกำรด ำรงชีพ ช่วงสถำนกำรณ์ (Covid-19) สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประกอบ
อำชีพ ช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว รวมทั้งศึกษำต่อระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หรือเทียบเท่ำ 
 
 กำรติดตำมดูแลช่วยเหลือ ด้ำนผลกำรเรียนที่มีปัญหำ ติด 0, ร, มส. 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ก ำหนดแนวทำงให้สถำนศึกษำใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ ติด 0, ร, มส. อย่ำงเร่งด่วน เพ่ือให้นักเรียนได้กลับเข้ำมำเรียน และให้นักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนทุกระดับชั้น ไม่ให้มีผลกำรเรียนติด 0 , ร, มส. โดยนักเรียนทุกคนได้จบกำรศึกษำพร้อมรุ่น เป็นกำร
ป้องกันปัญหำกำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำในอนำคต โดยก าหนดเป็นวาระเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่ 
โดยให้ทุกโรงเรียนแก้ปัญหำดังกล่ำว ให้เสร็จสิ้นภำยในภำคเรียนที่ 1/2565 “สถำนศึกษำปลอด 0, ร, มส.” 
 การด าเนินการ 
 1) สถำนศึกษำ ส ำรวจนักเรียนด้ำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกคนที่มีปัญหำผลกำรเรียน ติด ๐, ร, มส. 
อย่ำงเร่งด่วน ทุกระดับชั้น เพ่ือหำแนวทำงกำรช่วยเหลือมิให้มีผลกำรเรียนติด ๐, ร, มส. 
 2) ให้สถำนศึกษำ รำยงำนข้อมูลกำรติด ๐, ร, มส ของนักเรียน ในระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ทั้ง 
8 กลุ่มสำระ และคิดเป็น (%) ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
 3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ให้ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง ทรำบเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ครั้งที่ 1 รำยงำนเดือน
มิถุนำยน 2565 ครั้งที่ 2 รำยงำนเดือนกรกฎำคม 2565 และ ครั้งที่ 3 รำยงำนเดือนสิงหำคม 2565 
 4) สรุปผลกำรด ำเนินงำน เดือนกันยำยน 2565 
 5) ประกำศผล เชิดชูเกียรติให้สถำนศึกษำที่ปลอด 0 , ร, มส และมอบเกียรติบัตรให้สถำนศึกษำที่
ด ำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. สรุปผลกำรด ำเนินกำรติดตำมนักเรียน ติด 0, ร, มส. เปรียบเทียบระยะที่ 1, ระยะที่ ๒ และระยะที่ 3   
มีแนวโน้มนักเรียนมีปัญหาติด 0, ร, มส. ลดลง โดย ติด 0 ลดลงเฉลี่ย 18.58% , ติด ร ลดลงเฉลี่ย 7.82% และ 
ติด มส. ลดลงเฉลี่ย 1.77%  
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 2. สรุปจ ำนวนสถำนศึกษำที่ปลอด 0 ร มส โดยมีสถำนศึกษำ ปลอด 0 จ ำนวน 4 โรงเรียน, สถำนศึกษำ
ปลอด ร จ ำนวน 13 โรงเรียน และสถำนศึกษำ ปลอด มส จ ำนวน 18 โรงเรียน ดังนี้ 

จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 
รร. ปลอด 0 รร. ปลอด ร รร. ปลอด มส รร. ปลอด 0 รร. ปลอด ร รร. ปลอด มส 

1. หัวไผ่วิทยาคม 
2. ทองเอนวิทยา 

1. อินทร์บุรี 
2. ท่าช้าง 
3. ค่ายบางระจันวิทยาคม 
4. สิงหพาหุ ประสานมิตร 
5. ทองเอนวิทยา 
 

1. ท่าช้าง 
2. หัวไผ่วิทยาคม 
3. สิงหพาหุ ประสานมิตร 
4. ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 
5. ศรีวินิตวิทยา 
6. บางระจันวิทยา 
7. พรหมบุรีรัชดาภิเษก 
8. ทองเอนวิทยา 

1. โยธินบูรณะ อ่างทอง 
2. โพธิ์ทองพิทยาคม 

1. สตรีอ่างทอง 
2. โยธินบูรณะ อ่างทอง 
3. วิเศษชัยชาญวิทยาคม 
4. ไผ่วงวิทยา 
5. ริ้วหว้าวิทยาคม 
6. แสวงหาวิทยาตม 
7. โพธิ์ทองพิทยาคม 
8. วิเศษไชยชาญ “ตันติ
วิทยาภมิ” 

1. สตรีอ่างทอง 
2. ราชสถิตย์วิทยา 
3. โยธินบูรณะ อ่างทอง 
4. วิเศษชัยชาญวิทยาคม 
5. ไผ่วงวิทยา 
6. สามโก้วิทยาคม 
7. แสวงหาวิทยาตม 
8. โพธิ์ทองพิทยาคม 
9. บางเสด็จวิทยาคม 
10. วิเศษไชยชาญ “ตันติ
วิทยาภมิ” 

 

 เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก มีควำมรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ส่งงำนตำมก ำหนดเวลำ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  2. นักเรียนได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม และได้จบกำรศึกษำพร้อมรุ่น 

      
   ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำม ธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกร

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวม 70 คน และวันที่สอง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  ส าหรับ 
ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวม  70 คน ระหว่ำงวันที่ 29-30 มกรำคม 2564 ณ 
ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ และ เตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่ำงๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง 

กลยุทธที ่3
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 กระบวนกำรประชุมอบรม ประกอบด้วย 
 กำรบรรยำย :  
  1) ประเด็นและแนวโน้มกำรจัดกำรเรียนรู้สังคมศึกษำในศตวรรษท่ี 21 
  2) ห้องเรียนสังคมศึกษำฐำนสมรรถนะ  
  3) โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับ 
  4) กำรศึกษำฐำนสมรรถนะ : หลักสูตร กำรสอน และ กำรประเมินผล 
 กำรฝึกปฏิบัติ :  
  1) ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลฐำนสมรรถนะ วิชำสังคมศึกษำ 
  2) ออกแบบกำรเรียนรู้และประเมินผลฐำนสมรรถนะ  (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” สื่อ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำม ธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำให้ครู
มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลำกหลำย 
ตอบสนองต่อพหุปัญญำและควำมต้องกำรของผู้เรียน ส ำหรับครูแกนน ำ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวม 75 คน ใน
ระหว่ำงวันที่ 16 - 17 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำให้ครูมีทักษะกำรจัดกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลำกหลำย ตอบสนองต่อพหุปัญญำ
และควำมต้องกำรของผู้เรียน 
  กระบวนกำรประชุมอบรม ประกอบด้วย 
  กำรบรรยำย :  
   1) ประเด็นและแนวโน้มกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   2) พหุปัญญำ : วิถีกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำง กับ ห้องเรียน Active Learning 
   3) กำรออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลสู่ฐำนสมรรถนะ  
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  กำรฝึกปฏิบัติ :  
   1) ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning สื่อกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลสู่
ฐำนสมรรถนะ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 
   2) ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (Reflection) 
   3) ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สถำนกำรณ์ และกำร
วัดประเมินผลสู่ฐำนสมรรถนะ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 
   4) ออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลสู่ฐำนสมรรถนะ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้)  
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 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 1S2C และ
อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำม ธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรประวัติศำสตร์ท้องถิ่นผ่ำนทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 1S2C ครูแกนน ำ รวม 70 คน ในระหว่ำง
วันที่ 9 กรกฎำคม 2564  และวันที่ 29 กรกฎำคม 2565  ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นผ่ำนทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 1s2C 
  กระบวนกำรประชุมอบรม ประกอบด้วย 
  กำรบรรยำย :  
   1) ประเด็นและแนวโน้มกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1s2c 
เชื่อมโยงสู่สมรรถนะ 
  กำรฝึกปฏิบัติ :  
   1) ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  Active Learning กำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนรู้
ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1s2c เชื่อมโยงสู่สมรรถนะ 
   2) สร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ออนไลน์ประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้
กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1s2c 
   3) กำรสรุปกำรเรียนรู้ :  ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (Reflection) 
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ผลงำนของครูผู้สอน กลุ่มละ 5 ผลงำน จ ำนวน 8 กลุ่ม รวม  40 ผลงำน 

 
กำรจัดท ำสื่อประกอบกำรเรียนรู้ จ ำนวน 35 ผลงำน (คู่ละ 1 ผลงำน) โรงเรียนละ 2 คน 

 

 
 
 

 
 

ผลงานสื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอน สพม.สิงห์บุรี 

อ่างทอง 
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 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning สู่การปฏิบัติจริงในระดับช้ันเรียน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำม ธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) จำกกำรสร้ำงสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้  โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้ 
เรื่อง กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Design thinking บูรณำกำรศำสตร์พระรำชำ สู่เป้ำหมำยโลกเพ่ือ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals) ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นผ่ำนทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 1S2C กำรสื่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ พัฒนำสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และกำรเขียนผลกำรปฏิบัติบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก สู่กำรปฏิบัติจริงในระดับชั้นเรียน ครูแกนน ำ รวม 70 คน  ใน
ระหว่ำงวันที่ 14 สิงหำคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี 
  กระบวนกำรประชุมอบรม ประกอบด้วย 
  กำรบรรยำย :  
   1) นวัตกรรมกำรศึกษำสู่กำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
   2) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ 1s2c 
เชื่อมโยงสู่สมรรถนะ 
  กำรฝึกปฏิบัติ :  
   1) ถอดบทเรียนนวัตกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงนวัตกรรม Design Thinking /
นวัตกรรมกำรสอนประวัติศำสตร์ 1s2c ฯลฯ 
   2) เขียน Best Practice นวัตกรรมกำรศึกษำ/ นวัตกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิง
นวัตกรรม Design Thinking /นวัตกรรมกำรสอนประวัติศำสตร์ 1s2c  ฯลฯ 
   3) กำรสรุปกำรเรียนรู้ : ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (Reflection) 
 
ผลงานของครูผู้สอน สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้  36  ผลงาน  
 
 
 
 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c7hu5KgyfHJf8WbgsQ5PpPlJ

hNWX_AQR0NRVpFRr-o0/edit?resourcekey#gid=406614225.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c7hu5KgyfHJf8WbgsQ5PpPlJhNWX_AQR0NRVpFRr-o0/edit?resourcekey#gid=406614225
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c7hu5KgyfHJf8WbgsQ5PpPlJhNWX_AQR0NRVpFRr-o0/edit?resourcekey#gid=406614225
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 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 1. ร้อยละ 95.71 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ หลักสูตรฐำน
สมรรถนะ และ เตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรน ำ
ควำมรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่ำงๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง 
 2. มีผลงำนจำกกำรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ จ ำนวน 17 ชิ้นงำน 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในระดับ ดีมำก 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” สื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก  Active Learning  

การเขียน Best Practices : 
https://drive.google.com/drive/folders/1YzA-jL-spfDmJeink_WgAjwZZXD3P7Sf?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1YzA-jL-spfDmJeink_WgAjwZZXD3P7Sf?usp=sharing
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 1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพัฒนำให้ครูมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นผ่ำนทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ 
1s2C ตอบสนองต่อพหุปัญญำและควำมต้องกำรของผู้เรียน ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง 
 2. มีผลงำนจำกกำรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ จ ำนวน 32 ชิ้นงำน 
 3. ร้อยละ 77.80 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นพหุปัญญำของตนเอง ได้ ในระดับมำกที่สุด  รองลงมำในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 19.90   
 4. ครูแกนน ำโรงเรียนละ 2 คนที่เข้ำรับกำรพัฒนำ สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะจำกกำรอบรมไปประยุกต์ใช้ 
และขยำยผลเพื่อนครูในโรงเรียนได้ ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.80 รองลงมำในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 
37.50 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 1S2C และอบรม
เชิงปฏิบัติการ สื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 1. ร้อยละ  83.30 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีควำมควำมรู้ควำมเข้ำใจหลังกำรอบรม ในระดับ
มำกที่สุด รองลงมำในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 16.7 
 2. หลังกำรอบรม ครูสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ ในระดับมำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อย
ละ 73.10 รองลงมำในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 26.90 
 3. ครูแกนน ำโรงเรียนละ 2 คนที่เข้ำรับกำรพัฒนำ สำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะจำกกำรอบรม และขยำยผล
เพ่ือนครูในโรงเรียน ได้ ในระดับมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมำในระดับมำก คิดเป็นร้อยละ 10 
 4. มีผลงำนจำกกำรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ จ ำนวน 40 ชิ้นงำน 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning สู่การปฏิบัติจริงในระดับช้ันเรียน 
 1. ครูร้อยละ 80 มีผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ Best Practices จัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก Active 
Learning  ในกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2. มีผลงำนที่เป็นแบบอย่ำงและเผยแพร่ได้ จ ำนวน 72 ผลงำน (สื่อนวัตกรรม 36 ชิ้นงำน และ Best 
Practices 36 ชิ้นงำน)  
 เชิงคุณภำพ 
 1. ครูมีควำมรู้ คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 2. ครูแกนน ำ มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Acitve 
Learning) ที่หลำกหลำย ตอบสนองต่อพหุปัญญำและควำมต้องกำรของผู้เรียน และสำมำรถขยำยผลสู่เพ่ือนครูได้ 
 3. ครูมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลน์ สร้ำงสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ส ำหรับพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสม 
 4. ครูมีผลงำนกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ Best Practices กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  ใน
กำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ที่มีคุณภำพเพ่ิมมำกข้ึน เป็นแบบอย่ำงและเผยแพร่ได ้ 
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 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำม ธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Design thinking บูรณำกำรศำสตร์พระรำชำ สู่เป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Global Goals) โดยมีครูแกนน ำรวม 60 คน เข้ำรับกำรอบรม ในระหว่ำงวันที่ 24 กรกฎำคม 2564 และวันที่ 29 
กรกฎำคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี  เพ่ือต้องกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ พัฒนำให้ครูมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Design thinking ที่
ตอบสนองต่อพหุปัญญำและควำมต้องกำรของผู้เรียน น ำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตไดจ้ริง 
  กระบวนกำรประชุมอบรม ประกอบด้วย 
  กำรบรรยำย :  
   1) ควำมหมำยควำมส ำคัญ และ กระบวนกำรทำงนวัตกรรมกำรศึกษำ 
   2) กำรออกแบบนวัตกรรมกำรศึกษำด้วยกระบวนกำร Design Thinking 
  กำรฝึกปฏิบัติ :  
   1) กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงนวัตกรรม Design Thinking  
   2) กำรน ำเสนอผลงำน และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์(Reflection) 
   3) กำรเขียน Best Practices ในกำรน ำนวัตกรรม Design Thinking ไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
   4) กำรสรุปกำรเรียนรู้ : ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (Reflection) 
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 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ครูแกนน ำร้อยละ 93.90 ที่เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร สำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก 
Design thinking บูรณำกำรศำสตร์พระรำชำ สู่เป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals) ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
 2. มีผลงำนจำกกำรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ จ ำนวน 16 ชิ้นงำน 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในระดับ ดีมำก 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ครู มีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก Desigh thinking บูรณำกำรศำสตร์
พระรำชำ สู่เป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals) และมีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชัดเจนและถูกต้อง เป็นวิถีในกำรปฏิบัติตนในชีวิตประจ ำวัน และวำงแผนกำรด ำเนินชีวิต
ได้อย่ำงเหมำะสม  
 2. มี “สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” สร้ำง
ควำมยั่งยืนในกำรด ำรงชีวิต เป็นแบบอย่ำงและแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำ ให้กับโรงเรียนทั้งใน/นอกสังกัด 
ภำครัฐ/เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น  
 
 โครงการพัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง (Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA (โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรพัฒนำครูให้มีควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำร
วัดผลและกำรประเมินผล กำรสร้ำงและพัฒนำแบบทดสอบเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่มี
ประสิทธิภำพกับครูที่มีกำรประเมินผล O-NET, ข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรสอบ PISA น ำไปสู่คุณภำพของผู้เรียน โดยได้ด ำเนินกำรดังนี้  
 วันที่ 10 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรจัดกำร
อบรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงกำรกำรยกระดับศักยภำพควำมฉลำดรู้ของผู้เรียนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน 
PISA 2022 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน PISA 2022 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ผ่ำนกำรประชุมระบบ conference 
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 วันที่ 23 กรกฎำคม  2565 จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4  เพื่อขยำยผลให้กับครูผู้สอนภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ทุกสถำนศึกษำในสังกัด ส ำหรับกำร
พัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงโดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร Active Learning  ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ร่วมกับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรขยำยผลสู่กำรปฏิบัติในชั้นเรียน 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ร่วมกับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ของโรงเรียนอย่ำงใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร สำมำรถสร้ำงข้อสอบวัดสมรรถนะฉลำดรู้เรื่อง
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
 2. ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง 
 3. จ ำนวนเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 – 4 ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style และได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูง 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 เชิงคุณภำพ 
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 1. ครูที่เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำน
ขั้นสูง  
 2. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงข้อสอบวัดสมรรถนะฉลำดรู้เรื่อง (Literacy) ตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA 
 3. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะ
และข้อสอบ PISA Style และได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนข้ันสูง 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะ
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style 
 
 โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและหลักกฎหมายปกครอง ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผสมผสำนกำรออนไลน์ผ่ำนระบบ Zoom และสตรีมผ่ำนแอพพลิเคชั่น youtube ให้กับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำในสังกัด รวมทั้งสิ้น 538 คน โดยมีวิทยำกรบรรยำยสดและมีกำรโต้ตอบกับผู้เข้ำรับ
กำรอบรมได้ ในหัวข้อวินัย กำรรักษำวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักกฎหมำยปกครองตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
พ.ศ. 2539 ระหว่ำงวันที่ 28 - 29 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม ได้รับควำมรู้ ในระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และหลักกฎหมำยปกครอง (จ ำนวน 538 คน) 
 2. ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิม
มำกขึ้น (มีกำรวัดประเมินผลผู้เข้ำรับกำรอบรมผ่ำนกำรจัดท ำแบบท ำสอบก่อนกำรอบรม จ ำนวน 20 ข้อ และหลัง
อบรม จ ำนวน 20 ข้อ โดยก ำหนดเกณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 พบว่ำ ในกำรท ำแบบทดสอบก่อน
มีผู้ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 45 คน และหลังกำรอบรมมีผู้ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 538 คน) 
 3. ร้อยละ 89.28 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรม 
 เชิงคุณภำพ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง มีควำมรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและหลักกฎหมำยปกครองเพ่ิมมำกขึ้น และเป็นบุคลำกรที่มี
ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและหลักกฎหมำยปกครอง อย่ำงซื่อสัตย์และสุจริต ท ำให้
กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล น ำไปสู่ข้อร้องเรียนกล่ำวหำและกำรด ำเนินคดีของรัฐ
ที่ลดน้อยลง  
    
 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 
 1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับ
นักเรียน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ เพ่ือ
รับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด ำเนินกำรคัดเลือกครูเพ่ือรับครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ทักษะชีวิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีผลกำรคัดเลือกรำงวัล ดังนี้  
  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สถำนศึกษำมัธยมศึกษำ ขนำดเล็ก 
   - เกียรติบัตร ระดับ ยอดเยี่ยม  ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่ำงทอง 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่  โรงเรียนไผ่วงวิทยำ 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น      ได้แก่ โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม 
  สถำนศึกษำมัธยมศึกษำ ขนำดกลำง 
   - เกียรติบัตร ระดับ ยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนสิงหพำหุ “ประสำนมิตรอุปถัมภ์”
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่    โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร 
  สถำนศึกษำมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ 
   - เกียรติบัตร ระดับ ยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 
   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนบำงระจันวิทยำ 
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   - เกียรติบัตร ระดับ ดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนวิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” 
  ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก 
   - เกียรติบัตรยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่ำงทอง 
  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดกลำง 
   - เกียรติบัตรยอดเยี่ยม อันดับที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 
  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ 
   - เกียรติบัตรดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 2. อบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการท างานด้าน
จิตวิทยา 
  วันที่ 10 กรกฎำคม 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 โดยมีผู้บริหำรและครูที่รับผิดชอบงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน เข้ำร่วมอบรมพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำให้กับนักเรียนในด้ำนต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ ณ ห้องประชุม อัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 3. การด าเนินงานตามภารกจิงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  โดยด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ และช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ และ
กลุ่มประสบภัยตำมภำรกิจงำนของศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
เบื้องต้น ให้นักเรียนสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  ณ 
โรงเรียนสิงห์บุรี, โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยำคม, โรงเรียนริ้วหว้ำวิทยำคม, โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม และโรงเรียน
อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 
  ผลกำรด ำเนินงำน สำมำรถช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพจิต จ ำนวน 15 คน ไม่ให้เกิด
ภำวะซึมเศร้ำ พร้อมทั้งประสำนงำนกับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สุขภำพจิตของเด็กนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบ 
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 4. ติดตามการด าเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนโปรแกรม
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน (CCT) ปีกำรศึกษำ 2565 วันที่ 21 มิถุนำยน 2565 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ และ
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และลดอัตรำควำมผิดพลำดจำกกำรท ำผลงำน แก่ครูผู้รับผิดชอบ
งำนระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน และครูแอดมินระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 5. พัฒนาศักยภาพงานแนะแนวสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมพัฒนำศักยภำพงำนแนะแนว
ของสถำนศึกษำในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2565 วันที่ 19 กรกฎำคม 2565 โดยมีครูผู้รับผิดชอบงำนแนะแนวประจ ำ
โรงเรียน จ ำนวน 26 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน เข้ำรับกำรอบรม เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ครูแนะแนวในสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ในด้ำนวิชำกำร ด้ำนทักษะอำชีพ และด้ำนทักษะกำรด ำรงชีวิต   รวมถึง
พัฒนำกำรจัดกำรแนะแนวในโรงเรียน และสร้ำงเครือข่ำยจัดกำรแนะแนวระหว่ำงศูนย์แนะแนวประจ ำเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำกับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60  
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรม "ผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคน
พิกำรทำงกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 22 - 24 กรกฎำคม 2565 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนร่วม ผ่ำน Zoom Meeting แก่คณะครู/บุคลำกร ของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 26 โรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนที่
เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ และได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็น โดยได้ด ำเนินกำร  
  1) จัดท ำเอกสำรคู่มือผู้ด ำเนินกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติ 
  2) ด ำเนินกำรกำรคัดกรองเด็กพิกำรในโรงเรียน 
  3) สนับสนุนงบประมำณในกำรจ้ำงพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำรเพ่ือเป็นผู้ช่วยครูในกำรดูแลเด็กพิกำร 
จ ำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดำมณี), โรงเรียนโยธินบูรณะ (จ ำปำหล่อพิทยำคม), โรงเรียนวิเศษ
ชัยชำญวิทยำคม, โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก, โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ และ โรงเรียนวิเศษไชยชำญ (ตันติ
วิทยำภูมิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. การรับนักเรียน 
  วันที่ 13 มกรำคม 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำร
ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จังหวัดสิงห์บุรี (ภำคเช้ำ) และจังหวัดอ่ำงทอง (ภำค
บ่ำย) เพ่ือพิจำรณำเขตพ้ืนที่บริกำร แผนกำรรับนักเรียน สัดส่วนกำรรับนักเรียน และแต่ งตั้งคณะกรรมกำรรับ
นักเรียนระดับโรงเรียน 
   วันที่ 27 มิถุนำยน 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุม
คณะกรรมกำรประเมิน และคณะกรรมกำรพิจำรณำขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2566 เพ่ือให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุญำตให้ โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษได้ และเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ รองรับกำรพัฒนำก ำลังคนและกำรแข่งขันของประเทศ ณ ห้องประชุม
ประทุมชำติจังหวัดสิงห์บุรี 
  วันที่ 4 กรกฎำคม  2565  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุม
พัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษให้กับโรงเรียนที่มีควำม
พร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษในปีกำรศึกษำ 2566 จ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนสิงห์บุรี 2) โรงเรียนบำงระจัน 
และ 3) โรงเรียนวิเศษชัยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) โดยมีครูฝ่ำยวิชำกำรและหัวหน้ำงำนหลักสูตรสถำนศึกษำเข้ำ
ประชุมเพ่ือทบทวนและพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมพร้อมรองรับควำมต้องกำรของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
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 กิจกรรมประชุมรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรประเมินและพิจำรณำกำรขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของครูที่ปรึกษำ ครูแนะแนว และครูที่ปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับ
กำรอบรมพัฒนำและเพ่ิมทักษะ 
 2. นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนควำมเครียดและสุขภำพจิต จ ำนวน 15 คน 
 3. ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบงำนระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน และครูระดับแอดมิน สำมำรถใช้งำน
ระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน (CCT) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. ร้อยละ 80.76 ของครูผู้รับผิดชอบงำนกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม หรือพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร เขำรับกำร
อบรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมฯ 
 5. สำมำรถคัดกรองนักเรียนพิกำรเรียนรวม จ ำนวน 174 คน จำกโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเรียนรวม 11 โรงเรียน 
 6. สถำนศึกษำ 26 โรงเรียน มีแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) ส ำหรับเด็กพิกำรเรียนรวม (9 ประเภท)  
 เชิงคุณภำพ 
 1. ครูที่ปรึกษำ  ครูแนะแนว  และครูที่ปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำมำรถด ำเนินงำน
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2. นักเรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง รวมไปถึงได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน และมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 
 3. เด็กพิกำรและด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำร และได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เต็มตำมศักยภำพ 
 4. สถำนศึกษำในสังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถบริหำรจัดกำรให้นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และสถำนศึกษำ มีควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 



 62  
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ วันที่ 27 พฤษภำคม 2565  ให้แก่บุคลำกรและคณะครูในสังกัด จ ำนวน 64 คน  
เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสื่อ Social Media ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2   
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. เจ้ำหน้ำที่ของ สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง จ ำนวน 12 คนและเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 
คน ได้รับกำรอบรมพัฒนำ 
 2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ และกลุ่มงำนต่ำง ๆ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 
 เชิงคุณภำพ 
 สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู และนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ตลอดจน
สำธำรณชนทั่วไป ได้รับทรำบนโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนทุกระดับ กำรด ำเนิน
โครงกำร กิจกรรมและผลงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้อย่ำงกว้ำงขวำง ใน
หลำยช่องทำง ผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ที่ทันสมัยมำกยิ่งข้ึน 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรงำนสำรบรรณเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำนในองค์กร วันที่ 14 มิถุนำยน 2565 แก่ 
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และโรงเรียนในสังกั ด 26 
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 76 คน เพ่ือพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ถูกต้อง ตรงตำมระเบียบงำนสำรบรรณ เอกสำรทำงรำชกำรมีควำมสอดคล้อง และรูปแบบเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน ก่อเกิดประโยชน์และภำพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงำน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
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 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จ ำนวน 50 คน และเจ้ำหน้ำที่โรงเรียน
ในสังกัด จ ำนวน 26 คน ได้รับกำรอบรมพัฒนำ 
 2. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในสังกัดที่ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ถูกต้องตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
 เชิงคุณภำพ 
 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และโรงเรียนในสังกัด
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง ตรงตำมระเบียบงำนสำรบรรณ เอกสำรทำงรำชกำรมีควำมสอดคล้อง 
และรูปแบบเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ก่อเกิดประโยชน์และภำพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงำน 
   
 โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 วันที่ 25 สิงหำคม 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ดีเด่นและประกอบคุณงำมควำมดีต่อ
ทำงรำชกำรและประเทศชำติมำตลอดระยะเวลำที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยมีผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำร
ครูที่เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวนทั้งสิ้น 38 คน ณ ห้องรำชำวดี โรงแรมโกลเด้
นดรำก้อน อ ำเภอ เมือง จังหวัดสิงห์บุรี   
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 
ในปี 2565 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทในสังกัดได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนอย่ำงทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
สิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 1. การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย และครูบรรจุใหม่ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรอบรมพัฒนำครูผู้ช่วย และ
ครูบรรจุใหม่ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 จ ำนวน 69 คน ในประเด็น จรรยำบรรณวิชำชีพครูและทักษะกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงครูมืออำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม และควำมรู้เกี่ยวกับกำรมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับที่ถูกต้อง ลดอัตรำควำมผิดพลำด
จำกกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงหบ์ุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 ร้อยละ 97.10 ของครูผู้ช่วยและครูบรรจุใหม่ ที่เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและมำตรฐำนวิชำชีพ 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ครูผู้ช่วยและครูบรรจุใหม่ ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม
และพัฒนำอย่ำงเข้ม 
 2. ครูผู้ช่วยและครูบรรจุใหม่ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีควำม
เกรงกลัวต่อกำรกระท ำควำมผิด มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยำบรรณวิชำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพที่ก ำหนด 
 

 2. การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
  - วันที่ 16- 7 ตุลำคม 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัด
ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำร่ำง “ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (Performance  Agreement : PA) ต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ  ศึกษำนิเทศก์ และผู้บริหำรกำรศึกษำ โดยเลือกตัวแทนผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำจำก 2 
จังหวัด (จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง) จ ำนวน 5 คน ร่วมเป็นคณะท ำงำนในกำรยกร่ำงข้อตกลงในกำร
พัฒนำงำน (PA) ของต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ส ำหรับร่ำงข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ต ำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์ ได้จัดให้ศึกษำนิเทศก์ทุกคนร่วมประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำร่ำงข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)  และ
ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ ได้จัดให้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนทุกกลุ่มในส ำนักงำนร่วมประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำ
ร่ำงข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)  
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้จัดท ำ “ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
(Performance  Agreement : PA) ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 26 คน  ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 4 คน 
และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 2 คน ได้ครบถ้วนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรติดตำมสภำพกำร
ด ำเนินงำน ว PA ในสถำนศึกษำ เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ สภำพปัญหำ และข้อเสนอแนะจำกทุกโรงเรียนใน
สังกัด  โดยจัดท ำเป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ และตัวแทนครูผู้สอน โดยติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ ร่วมกับกำรนิเทศ ติดตำมของคณะ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 
 

 
 
 
 
 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน
ด้วยหลักเกณฑ์ ว 9/2564 กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ต ำแหน่งครู แนวทำงกำรเขียนแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดท ำวิดีทัศน์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ในวันที่ 20-21 สิงหำคม 2565 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำสรุป
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำม (PA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และจัดท ำ
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนตำม (PA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง เพ่ือเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน  จ ำนวน 1,032 คน (จำกข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 
2565) ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ยกเว้นต ำแหน่งครูผู้ช่วย)  จ ำนวน 904 คน (จำกข้อมูล ณ 
วันที่ 10 มิถุนำยน 2565) ได้จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ครบถ้วนทุกคน 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยสำมำรถด ำเนินกำรยื่นขอมี 
วิทยฐำนะตำมแนวด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนผ่ำนได้ตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 
 2. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถด ำเนินกำร
ประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
และต ำแหน่งครู  ได้ถูกต้องตำมท่ีหลักเกณฑ์ก ำหนด 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถด ำเนินกำรประเมินต ำแหน่งและ
วิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และ
ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  ได้ถูกต้องตำมท่ีหลักเกณฑ์ก ำหนด 
 4. มีข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง ได้รับควำมเห็นชอบจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 5. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถน ำข้อตกลงในกำร
พัฒนำงำน (PA) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 
 3. การฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินและพัสดุ  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรกำรเงินและพัสดุ วันที่ 16 มิถุนำยน 2565 แก่ผู้บริหำร และครูที่รับผิดชอบงำนกำรเงิน-พัสดุ จ ำนวน 140 
คน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และควำมรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรำชกำร และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
พ.ศ.2560 ตลอดจนสำมำรถปฏิบัติงำนกำรเงินและงำนพัสดุได้อย่ำงถูกต้อง มีควำมโปร่งใส และมีกระบวนกำร
ตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรทุจริตในภำครัฐได้ในอีกทำงหนึ่ง ณ  ห้องประชุมรำชำวดี โรงแรมโกล
เด้นดรำก้อน รีสอร์ท สิงห์บุรี 
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 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมเข้ำใจในระเบียบพัสดุและระเบียบกำรเบิกจ่ำย 
 2. ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงำนพัสดุของสถำนศึกษำมีควำมใจในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวดเร็ว 
ถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด 
 3. ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินของสถำนศึกษำมีควำมใจในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
รวดเร็ว ถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด 
 4. ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ รวดเร็ว ถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรม สำมำรถน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับน ำไปปฏิบัติและสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
ในโครงกำรหรือกิจกรรม เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีควำมถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
 2. สถำนศึกษำมีวัสดุและทรัพยำกรในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้ทันตำมควำมต้องกำรใช้งำนและมีกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณที่มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
 3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน (School 
Management Support System : SMSS) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมกำรใช้งำนระบบสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน (School Management Support System : SMSS) วันที่ 17 กันยำยน พ.ศ. 2565 
ให้แก่บุคลำกรของสถำนศึกษำในสังกัด 26 โรงเรียน เพ่ือน ำระบบมำใช้งำนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เช่น 
งำนวิชำกำร : กำรบันทึกข้อมูลกำรมำเรียนรำยวัน (มำ/ลำ/ขำด) กำรบันทึกข้อมูลเข้ำเรียนรำยวิชำ ตำรำงสอน 
งำนทั่วไป : จองใช้รถยนต์, จองใช้ห้องประชุม งำนบุคคล : กำรลำรำชกำร ฯลฯ ผ่ำนอุปกรณ์ (Device) ต่ำง ๆ 
เช่น SmartPhone, Tablet, Notebook, PC ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 45 คน มีทักษะกำรประยุกต์ใช้ระบบ SMSS ในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ 
 2. สถำนศึกษำ 26 โรงเรียน ใช้ระบบ SMSS ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำครบ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
วิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
 เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำ มีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและ
กำรจัดกำรฐำนข้อมูล มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมหลักสูตรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ระหว่ำงวันที่ 17 – 19 กันยำยน 2565 โดยมี
ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 95 คน เข้ำรับกำรอบรม เพ่ือน ำควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ณ หอประชุมโรงเรียนสิงห์บุรี 
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 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมมำกขึ้น (มีกำรวัดประเมินผลผู้เข้ำรับกำร
อบรมผ่ำนกำรท ำแบบทดสอบ จ ำนวน 35 ข้อ โดยก ำหนดเกณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ( 28 ข้อ) 
พบว่ำ ในกำรท ำแบบทดสอบมีผู้ผ่ำนเกณฑ์มำกกว่ำ 28 ข้อ จ ำนวน 95 คน คิดเป็น 100%) 
 2. ร้อยละ 86.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดอบรม 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนำรมณ์ และแนวทำงในกำรส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำ โดยน ำควำมรู้ 
ทักษะและประสบกำณ์ ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ  
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำหรับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในเขต
พ้ืนทีบ่ริกำร 
 

     

   ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง  
 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 1. การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรจัดประชุมทำงไกล       
“กำรขับเคลื่อนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ” ของโรงเรียนในสังกัด 26 โรงเรียน เพ่ือสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปยังสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ให้รับทรำบและ
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ วันที่ 31 มกรำคม 2565 ผ่ำนโปรแกรม 
Google Meet ณ ห้องประชุม Conference ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธที ่4



 71  
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 2. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ศึกษำนิเทศก์ ของส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยม
นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 26 โรงเรียน เพ่ือติดตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และผล
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของโรงเรียน พร้อมกับได้ร่วมประชุมวำงรูปแบบและแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดคุณภำพต่อผู้เรียนมำกท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ส านักงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษาสิ งห์ บุ รี  อ่ างทอง  ได้ด า เนินการแต่ งตั้ ง 
คณะอนุกรรมกำร อ.ก.ต.ป.น. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับด าเนินการนิเทศแบบบูรณำกำร นิเทศหนุนเสริม และนิเทศชั้นเรียน เพ่ือติดตามความพร้อมใน
การเปิดภาคเรียน การด าเนินงานตามนโยบาย การด าเนินงานในแต่ละฝ่าย/งาน ของสถานศึกษาในสังกัด 4 ด้าน 
(ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป) และนิเทศการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
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 4. การนิเทศแบบบูรณาการ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดทีมลงพ้ืนที่นิเทศแบบบูรณำกำร 
กำรเตรียมควำมพร้อมเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ระหว่ำงวันที่ 24 พฤษภำคม – 6 มิถุนำยน 2565 เพ่ือ
นิเทศและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ สพฐ.  โดยคณะกรรมกำรนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกร ได้ด ำเนินกำรนิเทศ โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
26 โรงเรียน ในประเด็น  
  1) ประเด็นควำมพร้อมในกำรเปิดภำคเรียน กำรดูแลครู บุคลำกร และนักเรียนด้ำนควำม
ปลอดภัยและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน  
  2) ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำสะท้อนให้กับสถำนศึกษำ เพ่ือน ำไปพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ  
  3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ โดยกำรแลกเปลี่ยน สะท้อนควำมคิดเห็นในกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกับคณะผู้บริหำร ครูและบุคลำกรของโรงเรียน 
  และมีผู้เข้ำรับกำรนิเทศ ได้แก่ 1) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 2) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 3) 
ผู้รับผิดชอบงำนวิชำกำร 4) หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 5) ครูผู้นิเทศ 
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 5. พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
และ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจกำรนิเทศหนุนเสริมบูรณำกำรร่วมกับมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ ของสถำนศึกษำในสังกัด วันที่ 22 มิถุนำยน 2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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 6. การนิเทศหนุนเสริม  
  ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ โดยครอบคลุมภำรกิจหลักทั้ง 4 
ด้ำน (ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป) ภำยใต้กำรมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (อ.ก.ต.ป.น.) กับคณะศึกษำนิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. การนิเทศชั้นเรียน 
  กำรนิเทศชั้นเรียน โดยคณะศึกษำนิเทศก์ร่วมกับคณะกรรมกำรนิเทศของโรงเรียนในสังกัด 
ด ำเนินกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระของโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
  
 8. กิจกรรมส่งเสริมระบบนิเทศภายในที่เข็มแข็ง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมคณะท ำงำนสรุปผลกำร
นิเทศบูรณำกำร และจัดท ำคู่มือนิเทศภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 โรงเรียน (รร.ท่ำช้ำงวิทยำคำร, รร.ศรีวินิตวิทยำคม, รร.โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 
และ รร.โพธิ์ทองพิทยำคม) เข้ำร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎำคม 2565 ณ ต้นซุงรีสอร์ท จังหวัดนครนำยก 
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 9. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรประชุมคณะท ำงำนสรุป
กำรจัดท ำนวัตกรรมกำรนิเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และให้ครูจัดท ำผลงำนนวัตกรรมกำรนิเทศ เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงส ำหรับกำรพัฒนำสถำนศึกษำ สู่กำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยมีคณะท ำงำนจำกผู้บริหำร และครู เข้ำร่วมประชุมจัดท ำนวัตกรรม เมื่อ 
วันที่ 24 กรกฎำคม 2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐำน 
 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรบูรณำกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐำน 
 3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรนิเทศภำยในที่
เข้มแข็งเชิงบริบท 
 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนได้รับกำรบูรณำกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน 
 2. โรงเรียนได้รับกำรนิเทศหนุนเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทรำบแนวนโยบำยในกำรท ำงำนจำก
คณะกรรมกำรนิเทศ 
 3. โรงเรียนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรนิเทศที่เข้มแข็งเชิงบริบทพ้ืนที ่
 4. มีข้อมูลสรุปผลกำรประเมิน กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล โดยรูปแบบกำรนิเทศหนุนเสริม รำยกลุ่มงำน  
 5. มขี้อมูลสรุปผลกำรประเมิน กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 4 ด้ำน  
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 โครงการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำค ำขอ
ตั้งงบประมำณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง วันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 โดยได้
ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำค ำของบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมแบบ ปร. 
4, 5, 6 เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัด 26 โรงเรียน สำมำรถจัดตั้งงบประมำณฯ ได้อย่ำงถูกต้อง และเป็นไปตำม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชุมคณะท างานตรวจรูปแบบค าของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมคณะท ำงำนตรวจรูปแบบค ำขอ
งบประมำณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง วันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เพ่ือกลั่นกรอง
กำรจัดท ำแบบค ำของบประมำณ ตำมแบบ ปร. 4, 5, 6 ของสถำนศึกษำในสังกัด ให้เกิดควำมถูกต้อง ก่อนน ำเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง ชั้น 2 
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 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้ง
งบประมำณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2564  เพ่ือพิจำรณำ
เรียงล ำดับ และจัดอันดับควำมส ำคัญ รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของโรงเรียนคุณภำพ และโรงเรียน
ทั่วไป จ ำนวน 26 โรงเรียน ก่อนน ำส่งข้อมูลให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำด ำเนินกำร
ต่อไป ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถจัดตั้งงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ถูกต้อง และเป็นไปตำมระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำในสังกัด มีอำคำรเรียน อำคำร
ประกอบ และมีครุภัณฑ์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรใช้งำน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่
ตอบสนองกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
       

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
1. การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของข้าราชการและบุคลากรในองค์กร 

  1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ผ่ำนกำรประชุมทีมบริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย เพ่ือรับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันทุกสัปดำห์ พร้อมทั้งก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนที่ยังไม่แล้วเสร็จเพ่ือให้ภำรกิจของแต่ละกลุ่ม
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธที ่5
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  1.2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ผ่ำนกำรประชุมบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง  เพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนักงำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 
 
 
 
 
  

2. การขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารจัดการศึกษา ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 26 โรงเรียน โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำง
น้อย ๒ เดือน/ครั้ง เพ่ือน ำนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
ขี้แจงให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับทรำบ และน ำสู่กำรขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน พร้อมทั้งก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัดอยู่เป็นระยะ  
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในสังกัด สำมำรถน ำนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำน ไปปฏิบัติงำนให้
เกิดควำมสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
 เชิงคุณภำพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดยทีมบริหารการศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  สามารถก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 โครงการตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
 1. ตรวจสอบการด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน  
  ช่วงเดือน ธันวำคม 2564 – สิงหำคม 2565 หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ท ำกำรออกตรวจสอบโครงกำรกำรเงิน บัญชี หลักฐำนกำรจ่ำย กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เงินรำยได้สถำนศึกษำ จ ำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม 2) โรงเรียนโพธิ์ทอง
“จินดำมณี” 3) โรงเรียนวิเศษชัยชำญวิทยำคม 4) โรงเรียนไผ่วงวิทยำ 5) โรงเรียนอินทร์บุรี 6) โรงเรียนสิงหพำหุ
(ประสำนมิตรอุปถัมภ์) 7) โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร 8) โรงเรียนวิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) 9) โรงเรียนสำมโก้
วิทยำคม และ 10) โรงเรียนทองเอนวิทยำ 
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 2 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรค    
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำในช่วงกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด 19) จ ำนวน 21 โรงเรียน  
   หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ท ำกำรออก
ตรวจสอบโครงกำรเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดย
เป็นกำรตรวจสอบแบบบูรณำกำรร่วมกับผู้ตรวจสอบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมถึง         
ให้ค ำแนะน ำและติดตำมเรื่องกำรรำยงำนข้อมูลกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของโรงเรียนในระบบ e-budget (ตำม
นโยบำยคณะรัฐมนตรี ) จ ำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนสิงห์บุรี 2) โรงเรียนปำโมกข์วิทยำภูมิ 3) โรงเรียน
โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 4) โรงเรียนบำงระจันวิทยำ 5) โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยำคม 6) โรงเรียนบ้ำนแป้งวิทยำ 7) 
โรงเรียนศรีศักดิ์วสุวรรณวิทยำ 8) โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม 9) โรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม 10) โรงเรียนริ้วหว้ำ
วิทยำคม 11) โรงเรียนสิงหพำหุ (ประสำนมิตรอุปถัมภ์) 12) โรงเรียนสำมโก้วิทยำคม 13) โรงเรียนท่ำช้ำงวิทยำคำร 
14) โรงเรียนวิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) 15) โรงเรียนทองเอนวิทยำ 16) โรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 17) 
โรงเรียนแสวงหำวิทยำคม 18) โรงเรียนรำชสถิตย์วิทยำ 19) โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก 20) โรงเรียนอ่ำงทอง
ปัทมโรจน์วิทยำคม และ 21) โรงเรียนสตรีอ่ำงทอง 
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 ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100  กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี หลักฐำนกำรจ่ำย 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และรำยได้สถำนศึกษำ  
 2. ร้อยละ 100 โรงเรียนได้รับกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและ
สังคม จำกกำรระบำดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนำ 2019 
 3. ร้อยละ 100 โรงเรียนใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำรเป็นไปตำมนโยบำย 
 เชิงคุณภำพ 
 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง ตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 วันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำและบริบทควำมต้องกำรในพ้ืนที่ ณ ห้อง
ประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 2. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  วันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2564 (ประชุมจัดท ำ Annaul Report) 
ตำมจุดเน้น 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนนักเรียนดัง 2) ด้ำนบุคลำกรดี 3) โรงเรียนเด่น และ 4) องค์กรคุณภำพ เพ่ือ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรและหน่วยงำน ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
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 3. ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบำย และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting เพ่ือชี้แจงถึงนโยบำย กรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  สู่กำรเชื่อมโยงกับกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน ตลอดจนร่วมรับฟังควำมคิดเห็น ประเด็น
ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมประทุมชำติ   
 
 
 
 
 
 
 4. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้เรียนเชิญคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. และคณะท ำงำน
ที่เกี่ยวข้อง ประชุมก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำแผนฯ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนฯ ตำมข้ันตอนดังนี้ 
  1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
  2. จัดท ำ Time line ห้วงระยะเวลำของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
  3. รวบรวม กฎหมำย ระเบียบ นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพ 
  4. จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี 2560-2564 ตำม
นโยบำย 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมปลอดภัย 2) ด้ำนโอกำส 3) ด้ำนคุณภำพ และ 4 ) ด้ำนประสิทธิภำพ 
  5. ประชุมพิจำรณำให้ช้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) โดยได้ด ำเนินกำรตำม Time Line ที่ก ำหนด 
  6. น ำเสนอ (ร่ำง) แผนฯ เข้ำที่ประชุม กศจ. สิงห์บุรี เพ่ือพิจำรณำอนุมัติใช้แผนตำมข้ันตอนต่อไป 
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 ผลการด าเนินงาน  
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ได้ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 2. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 จ ำนวน 30 เล่ม 
 3. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี จ ำนวน 30 เล่ม 
 4. จัดท ำรูปเล่มแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จ ำนวน 50 เล่ม 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบำย
ที่เก่ียวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบำยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
(XYZ) 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง สำมำรถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเห็นผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำและบริบทควำม
ต้องกำรในพื้นท่ี 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผล และกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำย ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ตรวจรำชกำร  
ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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 กำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรยีนคุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ ตำม
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้เป็นโรงเรียนหลักในกำรจัด
กำรศึกษำร่วมกับโรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ และเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้แก่คนไทยทุกคนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดังนี้ 
  1. สร้ำงกำรรับรู้เชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพ ในครำวกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำเป็นระยะ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และทิศทำงกำรขับเคลื่อนร่วมกัน 
  2. ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพน ำร่อง 2 โรงเรียน ร่วมกับ โรงเรียนอินทร์บุรี (น ำร่องระดับภำค) 
และโรงเรียนวิเศษไชยชำญ "ตันติวิทยำภูมิ" (น ำร่องระดับจังหวัด) โดยจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ในกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ และจัดท ำแผนกำรรองรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ำยที่จะมำเรียนรวม 
 
 
 
 
 
  3. ทบทวนและเพ่ิมจุดโรงเรียนคุณภำพ เป็น 12 โรงเรียน เพ่ือให้ครอบคลุมบริบทพื้นท่ีทุกอ ำเภอ 
และสอดรับกับกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
   - จังหวัดสิงห์บุรี มีกำรเพิ่มจุดโรงเรียนคุณภำพ ได้แก่ “โรงเรียนหัวไผ่วิทยำคม” 
   - จังหวัดอ่ำงทอง มีกำรเพิ่มจุดโรงเรียนคุณภำพ ได้แก่ “โรงเรียนรำชสถิตวิทยำ” 
  4. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลทำงกำยภำพ และสร้ำงควำมเข้ำใจนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ 
แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ณ จุดโรงเรียนคุณภำพ จ ำนวน 12 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. โรงเรียนคุณภำพน ำร่อง 2 โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 มีจ ำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี
กำรศึกษำ 2564 

ที ่ โรงเรียน นร. ปี 2564 นร. ปี 2565 ผลต่างเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
1 โรงเรียนอินทร์บุรี 1,330 1,377 + 47 +3.53% 
2 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 1,442 1,519 + 77 +5.34% 
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 2. มีกำรเพิ่มจุดโรงเรียนคุณภำพ จำก 10 โรงเรียน เป็น 12 โรงเรียน เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกอ ำเภอ 
 3. มีแผนกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพ ประกอบด้วย แผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร และล ำดับเวลำ (Time line) 
 เชิงคุณภำพ 
 โรงเรียนคุณภำพ 12 จุด ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ มีควำมพร้อมสำมำรถรองรับโรงเรียนประถมศึกษำ
ที่จะมำเรียน และรับนักเรียนขยำยโอกำสที่จะมำศึกษำต่อหรือมำเรียนรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสิงหบ์ุรี 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีแนวคิดที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษามีความคล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งสร้างกลไกการ
ท างานร่วมกันระหว่าง รัฐ ท้องถิ่น เอกชน และ ภาคประชาสังคม  ด้วยกำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
จังหวัดสิงห์บุรี โดยก ำหนดน ำร่องสถำนศึกษำในจังหวัดสิงห์บุรี 12 โรงเรียน โดยได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2565 เพ่ือหำรือกำรเสนอรำยชื่อคณะผู้เสนอ และคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร 
ด้ำนทักษะอำชีพ และด้ำนกำรด ำรงชีวิต ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวทำงกำรจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ ณ ห้องประชุมประทุมชำติ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
 
 
 
 
 
 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้น ำคณะผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 26 โรงเรียนในสังกัด ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำที่
เชื่อมโยงสู่โลกอำชีพในยุคปัจจุบัน และต่อยอ ดสู่กำรท ำโมเดลเขตฟ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
เป้ำหมำยเพ่ือยกระดับคุณภำพวิชำกำร สร้ำงทักษะอำชีพและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 
ณ สถำบันปัญญำภิวัฒน์ และ สถำบันเทคโนโลยีจิตรลดำ 
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 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้น ำเรื่อง กำรจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 1 
มิถุนำยน 2565 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบรำยชื่อคณะผู้เสนอค ำขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี 
จ ำนวน 21 คน ตำมที่เสนอ 
  
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. มีรำยชื่อคณะผู้เสนอ ค ำขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี และ คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 21 คน  
 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดสิงห์บุรี จ ำนวน 12 โรงเรียน สมัครเข้ำร่วมเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
 3. มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ แนวทำงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน แนวทำงกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ และแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือ  
 เชิงคุณภำพ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้ำใจโมเดลกำรจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำจังหวัดสิงห์บุรี และร่วมขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
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 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับครู
ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริตของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 26 โรงเรียน เพ่ือชี้แจงขั้นตอนในกำร
ด ำเนินงำนกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต กำรจัดท ำเว็บไซต์เตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำครัฐ 
(ITA Online) และพัฒนำศักยภำพครูในกำรบูรณำกำรหลักสูตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะ 5 ประกำร คือ มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ โดยมีกิจกรรมขับเคลื่อนสู่สถำนศึกษำ จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนบริษัทสร้ำงกำรดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้ำงกำรดี 4.0) 2) กิจกรรมสร้ำงส ำนึก
พลเมือง (Project Citizen) และ 3) กิจกรรมขับเคลื่อนกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสู่ห้องเรียน ในวันที่ 9 
กรกฎำคม 2565 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ชั้น 2 
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 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง น ำผู้แทนสถำนศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้ ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ระดับภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก ระหว่ำงวันที่ 26 - 28 กันยำยน 2565 ณ 
โรงแรมเอวำน่ำ กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ 1) กิจกรรมถอดบทเรียน "กำรพัฒนำคุณธรรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเป็นโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนกำร SPM Mode l" ของโรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม 2) 
กิจกรรมถอดบทเรียน "กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ STID MODLE วิทยำศำสตร์สร้ำงคนมีคุณธรรมต้ำนทุจริต" 
ของโรงเรียนศรีวินิตวิทยำคม และ 3) กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี "ตุ้งติ้งตุ้งใจ" จำกโรงเรียนสิงหพำหุ "ประสำนมิตรอุปถัมภ์" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 80 ของครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนโครงกำร
โรงเรียนสุจริตสู่สถำนศึกษำ 
 2. ร้อยละ 80 ของครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนสุจริต มีแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ใน
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
 3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
 4. มีผู้แทนสถำนศึกษำ น ำเสนอผลงำน กำรประกวดแข่งขันกิจกรรมกำรเรียนรู้โรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภำค 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมเข้ำใจ และเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน “โรงเรียน
สุจริต” ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน 
 2. สถำนศึกษำในสังกัด สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ในทุกกิจกรรม 
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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 
 1. การอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จัดอบรมเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (กิจกรรมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
วันที่ 18-19 มิถุนำยน 2565 โดยมีผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำร และบุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 80 คน เข้ำร่วม
อบรม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และวิธีปฏิบัติรำชกำรที่ดี ตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและ
วินัยตำมหลักธรรมำภิบำล ให้เกิดขึ้นในข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำย
และพัฒนำกระบวนงำนกำรป้องกันปรำบปรำมและต้ำนทุจริตในองค์กรร่วมกัน ณ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง 
ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดสิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรพัฒนำและยกระดับผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ( ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลกำรประเมินคะแนน ITA ดีขึ้น ที่ระดับ A มีคะแนนเฉลี่ย 94.50 เพ่ิมขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำ 13.77% 

ผลการประเมินของ สพม. สิงห์บรีุ อ่างทอง ปี 2564 ปี 2565 ผลต่างคะแนน 

ผลกำรประเมิน ITA (Integrity and Transparency 

Asscessment)  

ระดับ B  

คะแนนเฉลีย่ 80.73 

ระดับ A  

คะแนนเฉลี่ย 94.50 

เพ่ิมขึ้น 

13.77% 

 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรประชุมชี้แจง สร้ำงควำม
ตระหนัก และกำรรับรู้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีสถำนศึกษำเข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน 26 โรงเรียน คิดเป็น 100% โดยมีผลคะแนน
กำรประเมินดังนี ้
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 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ( ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง 

ที ่ โรงเรียน ระดับ ที ่ โรงเรียน ระดับ 
1 บ้ำนแป้งวิทยำ A 15 อินทร์บุรี B 
2 ริ้วหว้ำวิทยำคม A 16 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยำ B 
3 บำงระจันวิทยำ A 17 ไผ่วงวิทยำ B 
4 สตรีอ่ำงทอง A 18 ทองเอนวิทยำ B 
5 ปำโมกข์วิทยำภูมิ A 19 วิเศษชัยชำญวิทยำคม B 
6 ศรีวินิตวิทยำคม A 20 แสวงหำวิทยำคม B 
7 หัวไผ่วิทยำคม A 21 ท่ำช้ำงวิทยำคำร B 
8 พรหมบุรีรัชดำภิเษก A 22 บำงเสด็จวิทยำคม B 
9 ส้ำมโก้วิทยำคม A 23 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม B 
10 วิเศษไชยชำญ “ตันติวิทยำภูมิ” A 24 โพธิ์ทอง (จินดำมณี) C 
11 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง A 25 สิงห์บุรี C 
12 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม A 26 สิงหพำหุ (ประสำนมิตรอุปภัมภ์) C 
13 โพธิ์ทองพิทยำคม A    
14 รำชสถิตวิทยำ A    

 
 ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมำณ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด มีพฤติกรรมยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง มีผลกำรประเมินคะแนน ITA Online ดีขึ้น 
ที่ระดับ A มีคะแนนเฉลี่ย 94.50 เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ 13.77% 
 3. สถำนศึกษำเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส จ ำนวน 26 โรงเรียน คิดเป็น 100% 
 เชิงคุณภำพ 
 1. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด มีควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริต มีฐำนคิดใน
กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจอย่ำงโปร่งใส มีกลไกและกระบวนกำรป้องกันกำรทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง และสถำนศึกษำในสังกัด มีภำพลักษณ์ที่ดี
ต่อกำรเป็นองค์กรสุจริต 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ด ำเนินกำรขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร และ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำตำมบทบำท และอ ำนำจหน้ำที่  แต่ยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำรที่อำจส่งผลท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ดังนี้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ระลอกใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่ำง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ท ำให้ต้อง
ชะลอกำรด ำเนินกำร ออกไปก่อน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ 
 2. กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมกลยุทธ์ ที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติกำร 
ในช่วงไตรมำสที่ 1 ต้องรอกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท ำให้กำร
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ในไตรมำสที่ 1 ต้องชะลอหรือเลื่อนไปจัดกิจกรรมไตรมำสถัดไป 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ ในบำงโครงกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด ส่งผลให้กำรบริหำร
งบประมำณไม่มีประสิทธิภำพ และท ำให้กำรใช้จ่ำยเงินในภำพรวมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 4. ขำดกำรปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำรระหว่ำงกลุ่มงำน ส่งผลให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินงำนและเป็น
ภำระของสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 1. น ำเทคโนโลยี digital มำใช้ควบคู่กับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดย และเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ อำทิเช่น 
กำรประชุม/อบรม แบบ VDO Conference ผ่ำน Application กำรใช้ Line เพ่ือกำรติดต่อประสำนงำน กำรใข้ 
Facebook เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น โดยค ำนึงถึงคุณภำพของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 2. โครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยและภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำมำรถปรับปรุงโครงกำร/
กิจกรรม ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้สถำนกำรณ์หรือนโยบำยที่ปรับเปลี่ยน ในรอบของกำรขับเคลื่อนไตรมำส
ที่ 3 และไตรมำสที่ 4 
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดอบรมประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำรวำงแผนงบประมำณ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือเติมเต็มองค์ควำมรู้และทักษะในกำรด ำเนินงำน
ตำมกระบวนกำรบริหำรงบประมำณ และกำรใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5. ควรมีกำรประสำน ประชุม กับกลุ่มงำนอ่ืน ๆ เกี่ยวกับงำนที่มีควำมทับซ้อน หรือขอบข่ำยงำนที่
ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติงำนเชิงบูณำกำร และลดภำระงำนของโรงเรียน 



 94  
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ที่   165  /๒๕65 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  

……………………………………. 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จะด าเนินการจัดท าเอกสารรายงาน        
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือประมวลผลการด าเนินงานในรอบปีงประมาณ  พ.ศ. 2565  
ทั้งผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะเพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนา องค์กร รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และเผยแพร่ไปยังสาธารณชนได้รับทราบ  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลการด าเนินงานที่ครอบคลุม 
ภารกิจหน้าที่ สามารถสะท้อนภาพความส าเร็จหรือความก้าวหน้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภ าพ จึงแต่งตั้ง 
คณะท างาน ดังนี้ 

1. คณะที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
    1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
    2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
    3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย 
    4. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี 
    5. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง 

มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามการด าเนินการของคณะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์ และทันก าหนดเวลา 

2. คณะท ำงำนวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 -   2565 ประกอบด้วย 

    1. นายประธาน  ทวีผล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           หัวหน้าคณะท างาน 
     มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

    2. นายสมบัติ  ล้อจงเฮง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       คณะท างาน 
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

    3. นายชาญณรงค์  ปานเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       คณะท างาน 
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

    4. นายบ าเหน็จ  บุษบงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       คณะท างาน 

/5. นายวิทยา ... 
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    5. นายวิทยา  สีหบุตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล       คณะท างาน 
    6. นางวัฒนา  โคตรมี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา        คณะท างาน 
    7. นายเชาวลิต  บุญอิ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท างาน 
    8. ประธานสหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี           คณะท างาน 
    9. ประธานสหวิทยาเขตถิ่นวีรชน จังหวัดสิงห์บุร ี           คณะท างาน 
    10. ประธานสหวิทยาเขตอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง           คณะท างาน 
    11. ประธานสหวิทยาเขตเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง           คณะท างาน 
    12. นางสาวนุชนารถ  ยิ้มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก        คณะท างาน 
    13. นางนัฐวรรณ  ศรีทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทร์บุรี         คณะท างาน 
    14. นายประเสริฐ  ดิษกร  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา        คณะท างาน 
    15. นางหัทยา  เข็มเพ็ชร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล       คณะท างาน 

การจัดการศึกษา 
    16. นางอรุณี  กลับดี   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         คณะท างาน 
    17. นางกมลชนก  ศรีภักดี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ         คณะท างาน 
    18. นางสุรางค์  นกสี   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์       คณะท างาน 
    19. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน        คณะท างาน 
    20. นางบุณยนุช  ธรรมสอาด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   คณะท างาน 
    21. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    คณะท างาน 
    22. นายศรัณย์ฤทธิ์  กล่อมปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล       คณะท างาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    23. นางพรรณทิพา  ตรีธนะ ศรีหานาม ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         คณะท างาน 
    24. นางกุลยา  สอาดม่วง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         คณะท างาน 
    25. นางกัลยา  สุทธิสุข  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ        คณะท างาน 
    26. นางสาวนุชรี  ดว้งส ี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ        คณะท างาน 
    27. นางจตุพร  ยาค าบรรจงแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          คณะท างาน 
    28. นางสาวนภัทร์  สังขท์อง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ          คณะท างาน 
    29. นางแสงเดือน  ชุ่มใจรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         คณะท างาน 
    30. นางริญดา  สุวรรณอ่อน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ         คณะท างาน 
    31. นางบุญประกอบ  ชีวะธรรม นักวิชาการศึกษาช านาญการ         คณะท างาน 
    32. นางสาวชลิต์ญา  ทรพัย์พาลี นักวิชาการศึกษาช านาญการ         คณะท างาน 
    33. นางศรีสุคล  พรมโส  นักวิชาการศึกษาช านาญการ         คณะท างาน 
    34. นางสาวกิตญดา  ศิริมาตย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ         คณะท างาน 
    35. นางนัยนา  กันภัย   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         คณะท างาน 
    36. นายธีรภัทร  เฉยแสง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ         คณะท างาน 
    37. นางสาววรรณวนัช  พวงนัดดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ         คณะท างาน 
    38. นางสาวสุพัตรา  อวยชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ        คณะท างาน 
    39. นายสุชีพ  วันอังคาร  พนักงานราชการ           คณะท างาน 

/40. นางสาวชนิกานต์ ... 
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    40. นางสาวชนิกานต์  บญุเรือง พนักงานราชการ           คณะท างาน 
    41. นางสาวอุสา กลับหอม  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานตามตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวง   
ศึกษาธิการ นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 - 2565 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองข้อมูลและจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565   

3. คณะท ำงำนจัดท ำต้นฉบับและบรรณำธิกำรกิจ ประกอบด้วย 
    1. นางสาวอุสา กลับหอม            ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน          หวัหน้าคณะท างาน 
    2. นายสาทิตย์  จักรเทพวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        คณะท างาน 
    3. นางสาวขนิษฐา  อัศวพรไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        คณะท างาน 
    4. นางสาวสุวรรณณา  พวงลัดดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        คณะท างาน 
    5. นางสาวสุมนพัชร์  ป้องกัน  ครู คศ. 2 โรงเรียนสิงหพาหุ ประสานมิตรอุปถัมภ์       คณะท างาน 
    6. นางสาววิมลมาศ  เทียนศรี  ครู คศ. 1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก        คณะท างาน 
    7. นางสาวฐิติพร  ดวงจรสั  ครู โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร         คณะท างาน 
    8. นางสาววันวิสาข์  บุญพ่วง  ครู คศ. 2 โรงเรียนอินทร์บุรี         คณะท างาน 
    9. นางสาวศรีเพชร ฤกษ์การันต์ ลูกจ้างชั่วคราว           คณะท างาน 
    10. นางจิราภรณ์  บุญประกอบ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    คณะท างานและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 
1. รวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย และจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามที่คณะท างานวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน และพิจารณากลั่นกรองข้อมูลตามนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

2. จัดท ารูปเล่ม ต้นฉบับเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจัดพิมพ์ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ 

ให้คณะท างาน ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลดีเป็นไปตามเป้าหมายและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  4 สิงหาคม  พ.ศ.  2565 

สั่ง  ณ  วันที่  4 สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

(นายประธาน  ทวีผล) 
                                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 



กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
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