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ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งอยู่ เลขที่ 40 ซอยรามคำ�แหง 43/1 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02-514-1403 โทรสาร 02-539-8997 E-Mail : bodin52@gmail.com
Website : http : //www.bodin.ac.th, bodin@bodin.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตวังทองหลาง
ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ ขุนพลแก้วในพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ท่านได้สร้างเกียรติและวีรกรรมในการปราบปรามอริราชศัตรูของแผ่นดิน
เบื้องบูรพามาโดยตลอด แม้ว่าท่านจะเป็นนักรบผู้กรำ�ศึกน้อยใหญ่ แต่ท่านก็เล็งเห็นความสำ�คัญของการศึกษา
โดยเห็นว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ดักความชั่ว และเป็นสถานที่ที่สอนความเป็นคน แนวความคิดของท่านได้รับ
การสืบสานโดยทายาทชั้นเหลน
พ.ศ.2507 คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ได้บริจาคที่ดินเขตท้องทุ่งบางกะปิ จำ�นวน 39 ไร่      
3 งาน 86 ตารางวา อันเคยเป็นที่พักทัพของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อให้กระทรวง
ศึกษาธิการ  ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา
พ.ศ.2514 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้ประสานกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2514 โดยวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม พ.ศ.2514 และแต่งตั้งนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับนักเรียนรุ่นแรกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 6 ห้องเรียน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำ�นวน 12 ห้องเรียน จำ�นวนนักเรียนทั้งหมด 838 คน ครู จำ�นวน 43 คน โดยใช้
สถานที่เรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
พ.ศ.2515 โรงเรียนได้รบั พระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกีย้ ว” เป็นเครือ่ งหมายประจำ�โรงเรียน และ
โรงเรียนได้อัญเชิญตราพระเกี้ยวประดับอกเสื้อเหนืออักษรย่อ บ.ด. สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2516 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ย้ายมาเรียน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ในปัจจุบัน
พ.ศ.2521 สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น ทรงเปิ ด
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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พ.ศ.2529 สร้ า งพระพุ ท ธรู ป ประจำ � โรงเรี ย น โดยสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามว่า พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา
พ.ศ.2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดพิพธิ ภัณฑ์
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์   สิงหเสนี) ซึ่งสร้างเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเป็นปีที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมาครบ 25 ปี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2 สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่   
ที่หยั่งรากฝังลึก เจริญเติบโตอย่างสง่างาม ยืนหยัดอย่างมั่นคง และแผ่กิ่งก้านสาขาออกไป โดยมีโรงเรียนในเครือ
บดินทรเดชา 6 โรงเรียนด้วยกัน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์
สิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนา
การศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผลิตทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าออกสูส่ งั คมมากมาย ส่งผลให้ผปู้ กครองยอมรับ ศรัทธา
ส่งบุตรหลานมาเป็นลูกบดินทร เพราะ “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้”
แผนที่ตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Self Assessment Report : SAR 7

2. ข้อมูลผู้บริหาร
1. ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
			 นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
ภาควิชา
นโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำ�ทางการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำ�รงตำ�แหน่ง
25 พฤศจิกายน 2558  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 เดือน
2. รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน มีจำ�นวน 5 คน ประกอบด้วย
		
2.1 นาวาอากาศตรีหญิง พิมพร เทียนอุดม
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ตำ�แหน่ง
รองผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โทรศัพท์
086-486-7697
2.2 นางสาวพรพชร สุนทรนนท์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (รปม.)
ตำ�แหน่ง
รองผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์
081-959-1270
2.3 ว่าที่ร้อยโท อุดม ถุงทรัพย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ตำ�แหน่ง
รองผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์
081-842-3973
		
2.4 นายรื่น หมื่นโกตะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง
โทรศัพท์  

ปริญญาเอกการบริหารการศึกษาและผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง                
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศ.ษ.ด.)
รองผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
086-534-3435

2.5 นางวณิตา ประภัศร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
ตำ�แหน่ง
รองผูอ้ ำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  
081-924-8616
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากร
1.1 ครูประจาการ มีจานวนทั้งสิ้น 164 คน
จานวนครูในแต่ละตาแหน่ง/วิทยฐานะ
อายุ
อายุ
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ราชการ ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู
เฉลี่ย
เฉลี่ย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
1 ภาษาไทย
41
12
1
9
4
4
0
2 คณิตศาสตร์
40
15
2
13
6
9
0
3 วิทยาศาสตร์
38
13
9
11
7
4
2
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44
14
4
7
5
3
1
5 สุขศึกษาและพลศึกษา
46
21
2
2
2
4
0
6 ศิลปะ
42
16
0
5
2
2
0
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21
9
2
3
7
9
2
8 ภาษาต่างประเทศ
42
17
1
7
10
1
0
9 กิจกรรมแนะแนว
37
13
1
1
0
1
0
เฉลี่ย / รวม
42
16
22
58
42
37
5
รวมทั้งหมด
164
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (งานประกันคุณภาพการศึกษา; กลุ่มนโยบายและแผน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.2 ครูอัตราจ้าง มีจานวนทั้งสิ้น 36 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
เฉลี่ย / รวม

อายุเฉลี่ย
25
36
30
27
30
26
33
29
28
29

จานวน
2
2
5
5
7
5
2
4
4
36

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (งานประกันคุณภาพการศึกษา; กลุ่มนโยบายและแผน)
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รายละเอียดข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ครูประจาการ มีจานวนทั้งสิ้น 164 คน
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
นางดวงใจ
หนูจ้อย
2
น.ส.อิริยาภรณ์
นิโรรัมย์

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

57
36

37
7

ชานาญการพิเศษ กศ.บ.
ชานาญการ
ศษ.ม.

วุฒิ

3
4

นางแขวิมล
นายคมเดช

สุจริต
พรมนาค

59
31

37
6

ชานาญการพิเศษ
ครู

ศศ.บ.
ศษ.ม.

5
6

นางเกื้อกมล
นางศรีสมบูรณ์

พฤกษประมูล
อางนานนท์

58
54

39
29

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

อ.ม.
ศษ.ม.

7
8

น.ส.ปวีณา
นางจริญญา

ยอดยศ
แก้ววงษา

43
40

9
7

ชานาญการ
ชานาญการ

รป.ม.
ศษ.ม.

9

น.ส.มะลิสา

ศรีนอก

35

7

ชานาญการ

ศษ.ม.

10

นางมลิวรรณ์

มูลพรม

41

6

ครู

ศษ.ม.

11

น.ส.อรวรรณ

รุ่งเพ็ง

33

5

ครู

ศษ.ม.

12
13
14

นางประภา
น.ส.สุวดี
นายอนิรุทร์

ปักษี
นาสวัสดิ์
บุญเกื้อ

36
33
30

5
4
4

ครู
ครู
ครู

ศษ.บ.
อ.ม.
ศษ.ม.

15
16

น.ส.ชลกร
น.ส.อุษา

แสงแก้ว
เกตุหาร

37
40

3
3

ครู
ครู

ศศ.ม.
ศษ.ม.

39
44

3
1

ครู
ครูผู้ช่วย

ศศ.ม.
ศศ.บ.

54
53
41
28

31
30
6
5

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ครู
ครู

พบ.ม.
วท.บ.
ศษ.ม.
ศษ.บ.

60

38

ชานาญการพิเศษ

กศ.ม.

17
น.ส.โรสณีย์
วงศ์หมัดทอง
18
น.ส.พนารัตน์
แซ่โล้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
นายณภัทร
รัตนสุวรรณวุฒิ
2
นางวรารัตน์
เชษฐานนท์
3
นายโกรบ
มุทาพร
4
นายพรสิทธิ์
เลิศเสรีพัฒนกุล
5

น.ส.กัลยาณี

แคนยุกต์
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วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

ภาษาไทย
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย
หลักสูตรและ
การสอน
ภาษาไทย
หลักสูตรและ
การสอน
ภาษาไทย
หลักสูตรและ
การสอน
หลักสูตรและ
การสอน
หลักสูตรและ
การสอน
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาศาสตร์
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย
การบริหาร
การศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.6
ไทย ม.2,ม.5

108
102

ไทย ม.3,ม.4
ไทย ม.2,ม.4

12
72

ภาษาไทย ม.6
ภาษาไทย ม.5

18
60

ไทย ม.2,ม.3
ภาษาไทย ม.3

36
18

ภาษาไทย ม.1

6

ภาษาไทย ม.3

30

ภาษาไทย ม.2

18

ภาษาไทย ม.1
ไทย ม.2,6
ไทย ม.1,ม.6

18
96
48

ภาษาไทย ม.3
ไทย ม.2,ม.4

18
54

ภาษาไทย ม.4
ไทย ม.1,ม.5

24
54

สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

คณิตฯ ม.1,2
คณิตฯ ม.1,2
คณิตฯ ม.1,2
คณิตฯ ม.1,3,6

30
36
18
42

คณิตฯ ม.3

75

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ)
6
นายเดชา
ชื้อตระกูล
7
นางพรทิพย์
รุ่งรัตน์

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

60
60

37
37

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

กศ.บ.
ศษ.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์,
เคมี
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิจัยการศึกษา
การวัดและ
ประเมินผล
นวัตกรรมและ
หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้
การสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การบริหาร
การศึกษา
การสอน
คณิตศาสตร์
การสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร
ศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอน
คณิตศาสตร์

คณิตฯ ม.6
คณิตฯ ม.4,6

12
54

คณิตฯ ม.4
คณิตฯ ม.1
คณิตฯ ม.1,3
คณิตฯ ม.4,5
คณิตฯ ม.4,5
คณิตฯ ม.2,4
คณิตฯ ม.4,6
คณิตฯ ม.2

12
36
24
70
48
24
108
80

คณิตฯ ม.2,6

30

คณิตฯ ม.5

30

คณิตฯ ม.3,6
คณิตฯ ม.1,2

12
24

คณิตฯ ม.1,3

42

คณิตฯ ม.1,4

46

คณิตฯ ม.1,5,6
คณิตฯ ม.3

30
48

คณิตฯ ม.5
คณิตฯ ม.1,5

30
30

คณิตฯ ม.5,6

30

คณิตฯ ม.4
คณิตฯ ม.2
คณิตฯ ม.1,3
คณิตฯ ม.2,4

30
36
8

8
9
10
11
12
13
14
15

นางจันทร์เพ็ญ
นางศิริเพ็ญ
น.ส.ณัฏฐา
น.ส.พรทิพย์
น.ส.สมศรี
น.ส.ฐิติชญาณ์
นายบพิตร
นายนิธวิ ัฒน์

บุญสีหา
หนูนุ้ย
หลิวสุวรรณ
แก้วใจดี
แจ้งสุทิมล
วงศ์ทั้งน้อย
อิสระ
อินทสิทธิ์

59
60
56
56
49
37
36
39

37
34
32
28
25
14
13
9

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

วท.ม.
วท.บ.
กศ.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.ม.
ค.ม.
ศษ.ม.

16

น.ส.นิสา

บุญสง่า

32

9

ชานาญการ

ศษ.ม.

17

นางอังคณารัตน์

หวังดี

35

8

ชานาญการ

ศษ.บ.

18
19

น.ส.อัจฉรา
นายอภิชา

ดีเขว้า
นิลวัฒน์

32
32

7
6

ครู
ครู

ค.บ.
ศษ.ม.

20

นายชาคริต

แจ่มศรี

31

6

ครู

ศษ.บ.

21

นางทองกร

ศรีบุญเรือง

35

5

ครู

กศ.ม.

22
23

นายกฤชณ
น.ส.นวรัตน์

บัวดีบุญญสกุล
ซุ่นเจา

30
27

5
4

ครู
ครู

ศษ.บ.
ศษ.บ.

24
25

น.ส.สุนิสา
นายวรกร

เถาจาปา
เกตุสถิตย์

26
27

3
3

ครู
ครู

กศ.บ.
ศษ.บ.

26

น.ส.นาฎลัดดา

บุญสุทัศน์

27

3

ครู

ศษ.บ.

27
28
29
30

น.ส.วันรวี
น.ส.จรรยาลักษณ์
น.ส.นันทิภาคย์
น.ส.บงกช

ศักดิ์เมือง
โขงอ้อม
ผางาม
เหล็กผา

27
27
24
26

3
3
1
1

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ค.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1
น.ส.ขนิษฐา
ญาสิทธิ์
2
นางณัฐธยา
วิเศษวงษา

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

33
33

9
10

ชานาญการ
ชานาญการ

วท.บ.
กศ.ม.

เคมี
หลักสูตร
และการสอน
เคมี
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ชีววิทยา
การสอน
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
หลักสูตรและ
การสอน
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
หลักสูตรและ
การสอน
ฟิสิกส์

3
4

นายชยุตม์
นายพิทยา

พรายน้า
ทองเงิน

31
30

6
5

ครู
ครู

ศษ.ม.
ศษ.ม.

5
6

นางเพ็ชรรัตน์
นายสุรศักดิ์

ศรีวิลัย
อุไรพันธ์

59
60

39
38

เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.
วท.บ.

7
8

นายวิศาล
นางกุณฑรี

จิตต์วาริน
เพ็ชรทวีพรเดช

60
59

38
38

ชานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

กศ.ม.
ปร.ด.

9
10

นางสุกัญญา
นางเสาวลักษณ์

ก้อนสมบัติ
ยงวานิชจิต

59
52

37
30

ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

กศ.บ.
ศษ.ม.

11

น.ส.สุพัตรา

เฉลิมเผ่า

51

29

ชานาญการ

วท.ม.

12

นางมนวิภา

อ่อนศรี

51

27

ชานาญการพิเศษ

13

นางสุทิศา ทินกร

รุ่งเรือง

49

24

ชานาญการ

14
15
16
17
18
19
20

นายนิพนธ์
นางสุภาพร
น.ส.เอกอนงค์
นายรุ่งโรจน์
นายมงคล
น.ส.ณัฏฐณี
น.ส.นิสา

แก้วดารา
ขาวพิมพ์
แก้วดี
มิตรประทาน
คมไสย
ศิริโชติ
วิริยาสิตาภรณ์

42
33
31
30
35
32
33

19
9
7
6
6
6
5

ชานาญการ
ชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

21

น.ส.หฤทย์

อันไธสง

30

5

ครู

22
23

นายจักรพงศ์
น.ส.เพ็ญนภา

จันทวงศ์
ศรีโฉม

31
28

4
3

ครู
ครู
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สอนวิชา/ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

เคมี ม.6
ฟิสิกส์ ม.5

48
24

เคมี ม.4
วิทย์ฯ ม.ต้น

60
60

ชีววิทยา ม.5,6
วิทย์ฯ ม.ต้น

24
24

ฟิสิกส์ ม.6
ชีววิทยา ม.5,6

156
24

วิทย์ฯ ม.ต้น
วิทย์ฯ ม.1

42
24

ฟิสกิ ส์ ม.4
โลกฯ ม.4-5
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ วิทย์ฯ ม.1
ทั่วไป
ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ฯพื้นฐาน
ทั่วไป
ค.บ.
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ม.5,6
ศษ.ม.
เคมี
เคมี,วิทย์ฯ ม.2
กศ.บ.
เคมี
เคมี ม.5
ค.ม.
ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4,6
ค.บ.
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ ม.4
วท.บ.
เคมี
เคมี ม.6
ศษ.ม.
การสอน เคมี ม.4
มัธยมศึกษา
ศษ.ม. จุลชีววิทยา ชีววิทยา ม.5
วิทย์ฯ ม.1
ศษ.ม.
ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5
ค.ม.
เคมี
เคมี ม.5

42
54
28
18
60
72
90
132
24
72
84
72
60

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)
24 นายไพศาล
วงษ์ระหงษ์
25 นายวิวัฒน์
สุภพิทักษ์กุล
26 น.ส.สุดารัตน์
พุมนวล

อายุ

อายุ
ราชกา
ร

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

37
34
26

3
2
2

ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ค.บ.
วท.บ.
ค.บ.

เคมี
ชีววิทยา
วิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
ประยุกต์
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ฟิสิกส์

เคมี ม.4,5
ชีววิทยา ม.4,5
ฟิสิกส์ ม.4-6

42
20
66

ฟิสิกส์ ม.4,6
ดาราศาสตร์ ,
ฟิสิกส์ ม.5
วิทย์ฯ ม.1,3

42
60

ฟิสิกส์ ม.5,6

-

27
28

น.ส.ชนิดา
นางพนิดา

ลาอ่อน
โฉมศรี

30
33

2
1

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กศ.บ.
วท.บ.

29

นายภัคพล

อนุรักษ์เลขา

31

1

ครูผู้ช่วย

คอ.ม.

30

นายธนชาติ

เอียสกุล

23

1

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

60

ดาราศาสตร์ ม.4

31

นายธนกานต์

ภู่พงศ์ชนางกูร

24

1

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

ฟิสิกส์

32 น.ส.ปัณณิดา
ประสานสอน
26
33 น.ส.ชลิตตา
เจริญสุข
24
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1
นางครวญศิริ
ประยงค์
60
2
นางสมร
จันทนาคม
53

1
1

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

กศ.บ.
ศษ.บ.

เคมี
ชีววิทยา

38
24

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

ศษ.ม.
กศ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.,
ศษ.บ.
ศศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.

3
4
5
6

น.ส.รุจิรา
น.ส.นพรัตน์
น.ส.กนกพร
นางสุธาทิพย์

เวียงทับ
พิมพ์แสง
กระบวนศรี
อุดมกันต์

38
30
60
57

5
7
38
36

ครู
ครู
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ

7
8
9

น.ส.สุนิภรณ์
นางวีณา
น.ส.พัณนริตาภา

รุจิลาวัณย์
ซากิมูระ
สมมณี

56
60
53

34
31
27

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

ฟิสิกส์ ม.4,6
ดาราศาสตร์ ม.4
เคมี ม.6,ม.4
-

-

สังคมฯ ม.1
สังคมฯ,
พระพุทธฯ ม.1
สังคมฯ ม.4
สังคมฯ ม.3
สังคมฯ ม.5

30
30

บริหารรัฐกิจ ประวัติศาสตร์ ม.6

30
18
18

การเงิน
การธนาคาร
นวัตกรรม
สังคมศึกษา
ภูมิศาสตร์
สังคมศึกษา สังคมฯ ม.4,ม.5

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม.6

สังคม,
ประวัติศาสตร์ม.3

-

42
30
18
18
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

7
7
6
5
5
5
3
1
1

ชานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ค.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
วท.ม.
ศศ.บ.

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมวิทยา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
จิตวิทยา
รัฐศาสตร์

38
36

1
1

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ค.บ.
ศศ.ม.

53

31

ชานาญการพิเศษ

ศศ.ม.

พลศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
พลศึกษา

อายุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ)
10
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
46
11
น.ส.จันทรสุดา
สงประเสริฐ
40
12
น.ส.ลัดดาวัลย์
เปินขุนทด
39
13
น.ส.ปุญญพัฒน์
บุญเกิด
37
14
น.ส.อภิญญา
บุญแก้ว
33
15
นายจิรัชญ์กฤศ
มีวรรณภาค
32
16
น.ส.ษมาภรณ์
ศรีใสคา
28
17
นายพีรพันธ์
นิ่มลบ
41
18
นายคณาวุฒิ
อาษาชานาญ
39
19
ว่าที่ร.ต.ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง
20
น.ส.มณีรัตน์
โพธิ์สวัสดิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1
นายนิพน
แจ่มแจ้ง
2

นายนิยม

บุญญาเศวต

59

38

ชานาญการพิเศษ

ศศ.ม.

3
4

นายปรีชา
นางรัชนี

คงสุข
รัษฐปานะ

60
58

37
36

ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

กศ.บ.
พย.บ.

5

นายกิตติรัชต์

วรัญญานนท์

53

30

ชานาญการพิเศษ

ศศ.ม.

6

ว่าที่ ร.ต.มนตรี

โสภิสเขื่อนขันธ์

48

25

ชานาญการ

ศศ.ม.

7
8

นายสายันต์
น.ส.อุไรวรรณ

ชารี
สวัสดิ์

38
33

5
5

ครู
ครู

ค.บ.
กศ.ม.

ศุภรภิญโญภาพกุล
เทียมแสน

30
27

1
1

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ศษ.บ.
ศษ.บ.

จันทร์แพง
เทศน์ธรรม
ตันสกุล

58
29
32

39
5
5

ชานาญการพิเศษ
ครู
ครู

9
นายภูมพิ จน์
10
นายเกรียงไกร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1
นายกวีชาติย์
2
นายธัชชา
3
นายศรีธัญญา
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สอนวิชา/ชั้น

สังคมฯ ม.3
สังคมฯ ม.1
สังคมฯ ม.5
สังคมฯ ม.4
สังคมฯ ม.2
สังคมฯ ม.3
สังคมฯ ม.2
พระพุทธฯ ม.4
สังคมฯ ม.2
พระพุทธฯ ม.5
สังคมศึกษา สังคมฯ ม.3
สื่อสารมวลชน สังคมฯ ม.1

การพยาบาล
ศัลยศาสตร์

การบริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
พลศึกษา
จิตวิทยา
การศึกษา
พลศึกษา
สุขศึกษา

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี
36
78
24
18
54
18
30
30
-

พลศึกษา
ม.2,ม.6
พลศึกษา
ม.1,ม.4
พลศึกษา ม.4
สุขศึกษา ม.4
เลือกเสรี
ม.5,6
พลศึกษา
ม.1,3
พลศึกษา ม.3

54

พลศึกษา ม.5
สุขศึกษา ม.5

78
60

พลศึกษา ม.4
สุขศึกษา ม.2

42
42

ศศ.ม. ดนตรีศึกษา ดนตรี ม.5,6
กษ.บ. ทัศนศิลป์ศึกษา ทัศนศิลป์ม.1
ค.ม. ดนตรีสากล ดนตรีสากล ม.1

72
18
30

18
18

144
60

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ต่อ)
4
นายอิสรภาพ
แปูนรักษา
5
นายสุพจน์
เจนณะสมบัติ

อายุ

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

56
51

30
24

ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

ค.บ.
ค.ม.

ดนตรีสากล
บริหาร
การศึกษา
นิเทศการศึกษา
และพัฒนา
หลักสูตร
เทคโนโลยี
การศึกษา
นาฏศิลป์และ
การละคร
นาฏศิลป์
ไทยศึกษา

ดนตรีสากล ม.2
ดนตรีสากล ม.1

-

ศิลปะ ม.3

-

ทัศนศิลป์
ศึกษา ม.4
นาฏศิลป์และ
การละคร ม.5
นาฏศิลป์ ม.2

18

วิทยาการคอม คอมพิวเตอร์

66

6

น.ส.บุษราคัม

จรรย์นาฏย์

44

21

ชานาญการ

ค.ม.

7

นายพูนศักดิ์

รักษาพันธุ์

43

6

ครู

ค.ม.

8

นายชยพัทธ์

วงศ์ชาญโชคชัย

33

5

ครู

ศศ.บ.

9

น.ส.นัจกร

ผู้ทรงธรรม

29

5

ครู

ศษ.บ.

34

10

ชานาญการ

วท.บ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1
นายนันทวัฒน์
ทรัพย์เจริญ
2

น.ส.ชามาศ

ดิษฐเจริญ

29

5

ครู

ศษ.บ.

3

นายชาญยุทธ

นาวงษ์

54

29

ชานาญการ

ค.บ.

4

นายพิชญเมธี

แสงดี

32

6

ครู

วท.บ.

5

นายปัญญา

สังข์ภิรมย์

60

40

เชี่ยวชาญ

กศ.ม.

6
7

นางจิรฐา
นางจารุณี

จักษุดุลย์
มโนรัตน์

60
60

37
36

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

ค.บ.
ศษ.ม.

8

นายวิชยั

ตรีเล็ก

59

36

เชี่ยวชาญ

ศษ.ม.

9

นายสวัสดิ์

จันทร์พลงาม

56

35

ชานาญการ

นท.ศ.

10
11
12

นางดารณี
น.ส.อาภรณ์
น.ส.ดวงพร

แรงเขตวิทย์
รัตนวัฒน์กุล
จงสุขกิจพานิช

54
60
58

34
33
32

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ

ค.บ.
ศบ.
วท.บ.

13

นางวณิตา

ประภัศร

52

29

ชานาญการ

ศษ.ม.

คอมพิวเตอร์
ศึกษา
อุตสาหกรรม
ศิลป์
เทคโนโลยีฯ
อุตสาหกรรม
ศึกษา
คหกรรม
หลักสูตร
และการสอน
บริหาร
การศึกษา
โฆษณา

ม.6
คอมพิวเตอร์
ม.4-6
อุตสาหกรรม
ศิลป์ ม.3
คอมพิวเตอร์
ม.3
อุตสาหกรรม
ม.4
วิชาเลือก ม.3
พื้นฐานอาชีพ
ม.6
IS ม.4

ออกแบบเทคโน
การโฆษณา ม.6
เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์
การคลัง การงาน ม.1
ศึกษาศาสตร์ การงาน ม.2
เกษตร
ศึกษาศาสตร์ พื้นฐานอาชีพ
เกษตร
ม.6

6

96
30
60
12
24
18
42
12
24
18
18
18
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ต่อ)
14
นางจริยา
หวังเชิดชูเกียรติ
55

อายุ
ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

31

ชานาญการพิเศษ

ศษ.ม.

การงานฯ ม.1

54

ค.บ.
ศศ.บ.

หลักสูตรและ
การสอน
อุตสาหกรรม
ศิลป์
บรรณารักษ
ศาสตร์
คหกรรม
ศาสตร์
บัญชี/บริหาร
บริหาร
การศึกษา
การเงิน
การธนาคาร
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์

15

นายรังสิต

มีแสง

60

30

16

น.ส.ธนภรณ์

เอี่ยมพิชัยมงคล

59

28

ชานาญการ
พิเศษ
ชานาญการ

17

นางเพ็ญศรี

เกิดด้วยทอง

54

27

ชานาญการพิเศษ

ค.บ.

18
19

นางเตือนใจ
นางมารศรี

มลแก้ว
แสงสวัสดิ์

60
59

24
24

ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ

ศษ.บ.
ศษ.บ.

20

น.ส.ณัฐวดี

เพชรอาวุธ

43

5

ครู

บธ.บ.

21

นายพิสุทธิ์

แซ่อึ้ง

40

3

ครูผู้ช่วย

บธ.บ.

22

น.ส.พรรณี

สิมอุด

37

1

ครูผู้ช่วย

บธ.บ.

57
29
57

33
6
37

ชานาญการ
ครู
ชานาญการพิเศษ

กศ.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1
นางนงลักษณ์
สุริยะฉันทนานนท์
2
นายจักรพันธ์
หวังวิวัฒนา
3
นางเพ็ญแข
เมืองนก
4

นางจรินพรรณ

กลิ่นหอม

35

10

ชานาญการ

ศษ.ม.

5
6
7
8

นายวัชเรนทร์
นางจิรภา
น.ส.สุรีย์รัตน์
นางวรดา

วิเศษวงษา
ไหลสกุล
สวัสดี
บุญล้าเลิศ

33
60
56
56

7
38
33
32

ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ

ค.บ.
อ.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.

9
10
11
12
13

นางแววดาว
นางวันวิสา
น.ส.ธนาตา
นายโกศล
น.ส.จินดา

วรัญญานนท์
พริพล
พีรกันทรากร
มูลพรม
ไขตะขบ

54
52
42
42
45

29
29
12
11
10

ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญการ
ครู
ชานาญการ

ค.บ.
กศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
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อุตสาหกรรม
ม.2
บรรณารักษ์

12

คหกรรม
ม.1,6
การงานฯ ม.4
ออกแบบ ม.5

24

การตลาด ม.6

24

คอมพิวเตอร์
ม.2
คอมพิวเตอร์
ม.5

12

ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.4
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.2,5
ภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ ม.4
ฝรั่งเศส ม.4-6
หลักสูตรและ อังกฤษ ม.6
การสอน
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.1
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.5
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.2
หลักสูตรการสอน เยอรมัน ม.4-6
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.3
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.4
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.5,6
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.5,6
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.3,6

24

18
18

42

18
24
12
48
24
24
24
24
24
24

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ต่อ)
14 นายรชต
ทองสมบูรณ์
15 นายสาธิต
สมใจ
16 นายธนัทภัทร
จิรภัทรเขมกุล

อายุ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

34
32
28

5
6
6

ครู
ครู
ครู

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.ม.

จีนศึกษา จีน ม.4-6
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.4,6
ภาษาอังกฤษเพื่อ อังกฤษ ม.4

6
24

ภาษาญี่ปุน

-

17

น.ส.สุชาวดี

เทพกฤช

28

5

ครู

ศศ.บ.

18

น.ส.จันทมาศ

ทิมโต

31

5

ครู

ศศ.บ.

19

น.ส.ศรัญญา

หนูชัยแก้ว

30

1

ครูผู้ช่วย

ศษ.ม.

ประกิจเพชร์

54

34

ชานาญการพิเศษ

ศศ.ม.

พัดเอี่ยม

28

4

ครู

กศ.บ.

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ.

กิจกรรมแนะแนว
1
นางดรุณี
2

น.ส.ชุติภรณ์

3

น.ส.เมษา
แสงตรง
เฉลี่ย/รวม

29
1
41.99 15.71

วิชาเอก

สอนวิชา/
ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

อายุ
ราชการ

การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
ม.4-6
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.
4,6
หลักสูตรและ อังกฤษ ม.3,
การจัดการเรียนรู้ 6
จิตวิทยา แนะแนว ม.6
การศึกษาและ
การแนะแนว
จิตวิทยา แนะแนว ม.3
การศึกษาและ
การแนะแนว

จิตวิทยา

แนะแนว ม.4

6
12

64
56
34.99

1.2 ครูอัตราจ้าง มีจานวนทั้งสิ้น 36 คน
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1
น.ส.ปัทม์สรณ์
สุราวรรณ์
2
น.ส.ธัญดารินทร์ กุลบุตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3
น.ส.รัตนา
สารชาติ
4
น.ส.ศชล
มาตยานุมัติ

อายุ

อายุการ
ทางาน

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

25
25

1
1

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

ค.บ.
กศ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.2
ภาษาไทย ม.1

-

28
43

1
1

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

วท.บ.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

คณิตฯ ม.3,5
คณิตฯ ม.2,4

-
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ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุการ
ทางาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5
น.ส.เบญญาศิริ์
กุนที

38

4

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

ที่

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

ดาราศาสตร์
ม.4,5
ฟิสิกส์ ม.4,6
ชีววิทยา
วิทย์ฯพื้นฐาน

20

วิทย์ฯ ม.3
ชีววิทยา ม.4
วิทย์ฯ ม.2

-

6
7

นายอธิโชค
น.ส.บุศรินทร์

กองกาญจนาทิพย์
ศิโรโรตน์

30
27

4
1

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

วท.บ.
ค.บ.

8
9

น.ส.วชิรญาณ์
น.ส.ปานรวี

บุญราศี
สายกฤษณะ

27
24

1
1

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

ค.ม.
ค.บ.

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป,
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา

-

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

พระพุทธฯ ม.2
ประวัติศาสตร์
กฎหมาย ม.4
สังคมฯ ม.2
สังคมฯ ม.3

-

-

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

ศษ.บ.
พลศึกษา พลศึกษา ม.1
ศษ.บ.
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.2
กศ.บ. สุขศึกษาและ สุขศึกษา ม.1
พลศึกษา
ศษ.บ.
พลศึกษา พลศึกษา ม.2
กศ.บ.
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.6
ศษ.บ.
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.4
กศ.บ.
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.4

-

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 น.ส.อรชร
อาไพพิศ
31
11 น.ส.ขนิษฐา
เหลือสืบชาติ
32
12 น.ส.สุนิษา
ไพบูลย์
25
13 นายเอกชัย
รุ่งรัติศาสน
24
14 น.ส.จิรสุภรณ์
ทองคาดี
23
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15 ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ดาวเรือง
สอนธรรม
37
16 นางเบญญาพร
อินทร์แก้ว
37
17 นายทินกร
นันทะไสย
25
18 นายกัมปนาท
19 น.ส.จิตต์สุดา
20 น.ส.สุดชาดา
21 น.ส.ฐิติพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
22 นายภานุพงศ์
23 น.ส.พิชญ์สินี
24 นายชาคริต
25 น.ส.จันทรัตน์

สารองกิจ
ร่มใหญ่
สุราษฎร์
จามี

24
25
37
23

-

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

กระแสศัพท์
ไกรคงจิตต์
หว่างชูเชื้อ
เตชะรุ่งโรจน์

26
26
30
24

-

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

24

-

ครูอัตราจ้าง

ศษ.บ.
นาฏศิลป์
กศ.บ. ดนตรีศึกษา
ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย
กศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร์
ศึกษา
กศ.บ. การสอนศิลปะ

26

4

ครูอัตราจ้าง

วท.บ.

40

3

ครูอัตราจ้าง

ศศ.บ.

26 น.ส.ศิวาพร
วงษ์เรืองโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 น.ส.อภัสรา
หงษ์อาจ
28

น.ส.วิไลรัตน์

จันทร์หอม
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นาฏศิลป์ ม.3
ดนตรีไทย ม.3
นาฏศิลป์ ม.1
เขียนแบบ,ออกแบบ
ม.ปลาย

ทัศนศิลป์ ม.2

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ธุรกิจ
สารสนเทศ ม.1
บริหารการ ธุรกิจ ม.1
จัดการ

30
6

-

30

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 น.ส.สุพรพรรณ ธีรวัฒน์วรกุล
30 น.ส.วันวิสา
บรรจง
31 น.ส.จุรี
สามี
32 น.ส.สายพิณ
คลองผักแว่น
กลุ่มกิจกรรมแนะแนว
33 น.ส.อาภา
แสนโท

อายุ

อายุการ
ทางาน

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนชั่วโมง
ที่รับ
การพัฒนา/ปี

33
28
26
28

4
3
2
1

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ ม.2,3
อังกฤษ ม.2
อังกฤษ ม.2,3
อังกฤษ ม.1,2

-

33

1

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

จิตวิทยาและ
การแนะแนว
จิตวิทยาการ
ให้คาปรึกษา
จิตวิทยาและ
การแนะแนว
จิตวิทยาและ
การแนะแนว

แนะแนว ม.1

-

แนะแนว ม.2

24

แนะแนว ม.4

56

แนะแนว ม.5

48

34

น.ส.สกุณา

โสภา

27

1

ครูอัตราจ้าง

ศศ.บ.

35

น.ส.สิริวรรณ

หวานสนิท

26

1

ครูอัตราจ้าง

กศ.บ.

36

น.ส.ศิริขวัญ

แสงเพ็ชร

26

1

ครูอัตราจ้าง

กศ.บ.

เฉลี่ย / รวม

29.17
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2. ข้อมูลครูที่มีชั่วโมงสอน จาแนกรายภาคเรียน
2.1 ครูประจาการ
2.1.1 ภาคเรียนที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
รวมทั้งหมด

ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก
จานวนคน ร้อยละ
18
100
30
100
33
100
20
100
10
9
22
19
3
164

100
100
100
100
100
100

จานวนคน
-

ร้อยละ
-

รวมจานวนครู
ทั้งหมด
ในแต่ละกลุม่ ฯ
18
30
33
20

-

-

10
9
22
19
3
164

ครูที่สอนตามความถนัด

2.1.2 ภาคเรียนที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรมแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
รวมทั้งหมด

ครูทสี่ อนตรงตาม
วิชาเอก
จานวนคน ร้อยละ
18
100
30
100
33
100
20
100
10
9
22
19
3
164
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100
100
100
100
100
100

ครูที่สอนตามความถนัด
จานวนคน ร้อยละ
-

-

รวมจานวนครู
ทั้งหมด
ในแต่ละกลุม่ ฯ
18
30
33
20
10
9
22
19
3
164

2.2 ครูอัตราจ้าง
2.2.1 ภาคเรียนที่ 1
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมแนะแนว

1
2
3
4

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
รวมทั้งหมด

5
6
7
8
9

ครูที่สอนตรงตาม
รวมจานวนครูทั้งหมด
ครูที่สอนตามความถนัด
วิชาเอก
ในแต่ละกลุม่ ฯ
(ร้อยละ 100)
จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ
2
100
2
2
100
2
5
100
5
5
100
5
7
5
2
4
4
36

100
100
100
100
100
100

-

-

7
5
2
4
4
36

2.2.2 ภาคเรียนที่ 2
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมแนะแนว

1
2
3
4

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
รวมทั้งหมด

5
6
7
8
9

ครูที่สอนตรงตาม
รวมจานวนครูทั้งหมด
ครูที่สอนตามความถนัด
วิชาเอก
ในแต่ละกลุม่ ฯ
(ร้อยละ 100)
จานวนคน ร้อยละ จานวนคน ร้อยละ
2
100
2
2
100
2
5
100
5
5
100
5
7
5
2
4
4
36

100
100
100
100
100
100

-

-

7
5
2
4
4
36

จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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4. ข้อมูลนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1
1. ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
1.1 จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 1,100 คน
1.2 จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 4,244 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
ชาย หญิง
ต่อห้อง
ม.1
ม.2
ม.3
รวมระดับชั้น ม.1 – ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมระดับชั้น ม.4 – ม.6
รวม ม.1 – ม.6

16
16
16
48
16
16
17
49
97

320
387
340
376
350
384
1,010 1,147
275
388
298
360
370
396
943 1,144
1,953 2,291

707
716
734
2,157
663
658
766
2,087
4,244

44
45
46
41
41
45

1.3 จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4,244 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.4 จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยจานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ 4,219 คน คิดเป็นร้อยละ 99.41
1.5 จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16
1.6 จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 731 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22
1.8 จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46
1.9 จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68
1.10 สถิติการขาดเรียน - คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24
1.12 จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
- ม.3
จานวน 734 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ม.6
จานวน 766 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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1.13 อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน (แยกตามระดับชั้นข้อมูลภาคเรียนที่ 1)
ระดับชั้น

อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เฉลี่ย 6 ระดับชั้น

1 : 23
1 : 23
1 : 23
1 : 21
1 : 24
1 : 24
1 : 23

1.14 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 4,244 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
1.15 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 4,244 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.16 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4,228 คน คิดเป็นร้อยละ 99.62
1.17 จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 4,244 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
1.18 จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ 4,244 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.19 จ านวนนั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น ความสามารถด้ า นการคิ ด ตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 4,229 คน คิดเป็นร้อยละ 99.65
1.20 จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 4,244 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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ภาคเรียนที่ 2
2. ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
2.1 จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 1,100 คน
2.2 จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 4,225 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
ชาย หญิง
ต่อห้อง
ม.1
ม.2
ม.3
รวมระดับชั้น ม.1-ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมระดับชั้น ม.4-ม.6

16
16
16
48
16
16
17
44

320
384
340
374
349
383
1,009 1,141
275
388
296
359
366
391
937 1,138

704
714
732
2,150
663
655
757
2,075

รวมทั้งหมด

97

1,946 2,279

4,225

44
45
46
41
41
45

2.3 จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4,225 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.4 จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยจานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ 4,200 คน คิดเป็นร้อยละ 99.88
2.5 จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.17
2.6 จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 731 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30
2.8 จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48
2.9 จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21
2.10 สถิติการขาดเรียน - คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24
2.12 จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
- ม.3
จานวน 732 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ม.6
จานวน 757 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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2.13 อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน (แยกตามระดับชั้นข้อมูลภาคเรียนที่ 2)
ระดับชั้น
อัตราส่วนครูผู้สอน : นักเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เฉลี่ย 6 ระดับชั้น

1 : 23
1 : 23
1 : 23
1 : 21
1 : 24
1 : 24
1 : 23

2.14 จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 4,225 คน
คิดเปนรอยละ 100
2.15 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 4,225 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.16 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4,199 คน คิดเป็นร้อยละ 99.38
2.17 จานวนนั กเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสั งคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 4,225 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
2.18 จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ 4,225 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2.19 จ านวนนั ก เรี ย นที่ผ่ านการประเมิ นความสามารถด้ านการคิ ดตามที่ก าหนด ในหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 4,204 คน คิดเป็นร้อยละ 99.50
2.20 จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 4,225 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่
รายการ
อาคารเรียน
โรงฝึกงาน
ส้วม
สระว่ายน้า
สวนสุขภาพ
สนามฟุตบอล
สนามบาสเก็ตบอล
สนามเทนนิส
โรงยิม
หอประชุม
ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด
รวมทั้งหมด

จานวน (ห้อง/ อาคาร)
6
1
137
1
2
1
4
2
2
2
27
1
186

6. ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
รวมรายรับ

จานวน/บาท
50,131,584
5,570,176
55,701,760

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
16,710,528
34,534,014
51,244,542

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายรับ
อ้างอิง ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 (เอกสารหมายเลข 2/2557 - 2558)
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะการอพยพเคลื่อนย้ายประชากร มีอัตราเคลื่อนย้าย
ค่อนข้างสูงตามสภาพของสถานที่ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานและกิจการมีการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิ
พื้นที่บริการโดยที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง  ด้านความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือกัน
ด้วยดีมาตลอด   โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การระดมทรัพยากร
การช่วยเหลือสอดส่องความประพฤตินกั เรียน รวมทัง้ การเป็นวิทยากรบรรยายความรูเ้ ป็นปราชญ์ทอ้ งถิน่ มีจ�ำ นวน
ประชากรทั้งสิ้น 113,521 คน (สำ�นักงานเขตวังทองหลาง   ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) ชาย 52,118 คน
หญิง 61,403 คน บ้าน 59,136 หลัง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 1. วัดสามัคคีธรรม 2. มัสยิดฮีดายาตุ้ล
อิสลาม (ดอนสะแก) 3. คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าว 4. พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
5. สถานทูตลาว 6. กรมแผนทีท่ หาร 7. ทีท่ �ำ การไปรษณียโ์ ทรเลขลาดพร้าว 8. สำ�นักงานบริการโทรศัพท์ลาดพร้าว
9. เขตโทรศัพท์นครหลวงที่ 4.1 10. การประปาลาดพร้าว 11. องค์การค้า สกสค. 12. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
13. โบสถ์วัดพระแม่กุหลาบทิพย์ และ 14. สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง อาชีพหลักของชุมชน
คือ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย อาชีพเสริมของชุมชน คือ ทำ�การเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั โดยทัว่ ไป คือ ในเขตนีม้ ชี มุ ชนทีม่ คี วามหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่นแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สมานฉันท์ ดูแลซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา
สถานที่จัดได้ว่ามีความสำ�คัญและเป็นเสมือนแหล่งศึกษาความเป็นมาของเขตวังทองหลาง คือ พิพิธภัณฑ์
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีมัสยิดฮีดายาตุ้ลอิสลาม ซึ่งเป็นชุมชนอิสลามที่เก่าแก่ วัดสามัคคีธรรม
และคริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าว ที่สามารถศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้อีกแห่งหนึ่ง
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย           
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 400,000 – 700,000 บาท
จำ�นวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3. โอกาสและข้อจำ�กัดของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
		
โอกาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  เป็นโรงเรียนทีม่ อี ตั ราการแข่งขันสูง  นกั เรียนสามารถ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 99 ผู้ปกครองมีความศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
จนมีโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 6 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในเครือมีการช่วยเหลือด้านวิชาการ กิจกรรม และ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
		
ข้อจำ�กัด นักเรียนมีจ�ำ นวนมาก ครูมจี �ำ นวนไม่เพียงพอต่อจำ�นวนนักเรียน และในปีการศึกษา 2557
- 2559 โรงเรียนจะมีครูเกษียณอายุราชการ   33   คน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ย้ายทะเบียนบ้านของตนและเด็กเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน แต่ไม่ได้อาศัย
อยูจ่ ริง ทำ�ให้เกิดปัญหา นักเรียนอยูไ่ กลเดินทางลำ�บาก นักเรียนไม่ได้อาศัยอยูก่ บั บิดามารดาจึงเสีย่ งต่อพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์และความปลอดภัย นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่จริงขาดโอกาสในการเข้าเรียน
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระพื้นฐาน
ท 21101
ภาษาไทยพื้นฐาน
ค 21101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ว 21101
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ส 21101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส 21103
พระพุทธศาสนา
ส 21105
ประวัติศาสตร์
พ 21101
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ 21101
ศิลปะพื้นฐาน 1
ง 21101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
หรือ
ง 21102
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
อ 21101
ภาษาอังกฤษ

ท 21201
ท 21291
ค 21205
ค 21211
ค 20291
ว 21207
ส 21201
ส 21203
ส 21231
พ 21201
ง 21202
ง 21282
อ 21201

ก 21901
ก 21903
ก 21905
ก 21907
ก 21909
ก 21911

สาระเพิ่มเติม
ภาษาไทยเพิ่มเติม
เพิ่มพูนศักยภาพการอ่าน 1
คณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ค้นปัญหาความคิด ปริศนาคานวณ 1
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่สากล
เจ้าพระยาบดินทรเดชา
กฎหมายน้อย
หน้าที่พลเมือง 1
สวัสดิภาพและความปลอดภัยทางน้า
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
หรือ
สนุกกับงานพิมพ์
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น
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คาบ/สัปดาห์

หน่วยกิต

3
3
3
2
1
1
2
2
2

1.5
1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

3
22

1.5
11.0

1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1

0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5

1
16

0.5
8.0

1

0.5

2

1.0

41

19.0

หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระพื้นฐาน
ท 22101
ภาษาไทยพื้นฐาน
ค 22101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ว 22101
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ส 22101
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส 22103
พระพุทธศาสนา
ส 22105
ประวัติศาสตร์
พ 22101
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ 22101
ศิลปะพื้นฐาน 3
ง 22101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
หรือ
ง 22102
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
อ 22101
ภาษาอังกฤษ

ท 22201
ค 22201
ค 22205
ว 22207
ส 22233
อ 22201
I 20201

สาระเพิ่มเติม
ภาษาไทยเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
คณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 2.3
สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2
หน้าที่พลเมือง 3
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

ก 22902
ก 22904
ก 22906
ก 22908
ก 22910
ก 22912

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

คาบ/สัปดาห์

หน่วยกิต

3
3
3
2
1
1
2
2
2

1.5
1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

3
22

1.5
11.0

1
2
2
2
1
1
2
11

0.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
5.5

หมายเหตุ

1

2

36

16.5
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โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วย
กิต

หมาย
เหตุ

สาระพื้นฐาน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วย
กิต

สาระเพิ่มเติม

ท 23101

ภาษาไทยพื้นฐาน

3

1.5

ท 23201

ภาษาไทยเพิ่มเติม

1

0.5

ค 23101
ว 23101
ส 23101
ส 23103
ส 23105
พ 23101
ศ 23101
ง 23101
ง 23102
อ 23101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

3
3
2
1
1
2
2
2

1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 2.5

2
2
2
1

1.0
1.0
1.0
0.5

3
22

1.5
11.0

ค 23201
ค 23205
ว 23203
ส 23235
ว 23201
ว 23202
ว 23207
ว 23208
ว 23209
ว 23210
พ 23201
ศ 23203
ศ 23204
ศ 23208
ง 23201
ง 23202
ง 23224
ง 23222
ง 23223
ง 23241
ง 23243
ง 23261
ง 23262
ง 23263
ง 23280
ง 23284
อ 23206
ย 20232
ต 20202
ง 23283
อ 23202

2

1.0

1
11

0.5
5.5

สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง

พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1.5

หน้าที่พลเมือง
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ไฟฟูาและเครื่องกล
วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พืชสมุนไพร
เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
แบดมินตัน
จิตรกรรม 6
ดนตรีสากล
นาฏศิลป์ 6
การสร้างเว็บไซต์
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
อย.น้อย
งานถักโครเชท์เบื้องต้น
งานพับผ้าเช็ดหน้า
การจัดสวน
เศรษฐกิจพอเพียง
งานแกะสลักของแข็ง
งานหล่อหินทราย
งานตัดสติกเกอร์
การขายผลิตภัณฑ์
งานธนาคารโรงเรียน
อังกฤษน่ารู้
เยอรมันน่ารู้ 2
ภาษาเกาหลีน่ารู้ 2
การคุ้มครองผู้ครองผู้บริโภค
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 22902 แนะแนว
ก 22904 ลูกเสือ
ก 22906 เนตรนารี
ก 22908 ยุวกาชาด
ก 22910 ชุมนุมวิชาการ
ก 22912 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น
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1

2

36

16.5

หมาย
เหตุ

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วย
กิต

สาระพื้นฐาน
ท31101
ค31101
ว30105
ว30107
ว30108
ว30109
ว30110
ส31101
ส31103
พ31101
ศ31101
ง31101
ง31101
อ31101

หมาย
เหตุ

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/ หน่วย
สัปดาห์ กิต

หมาย
เหตุ

สาระเพิ่มเติม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์เ(คมี)
วิทยาศาสตร์(ชีวะ)
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์(เคมี)
วิทยาศาสตร์(โลกฯ)
สังคมศึกษา(หน้าที่พลเมือง)
พระพุทธศาสนา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
พื้นฐานการดารงชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
ภาษาอังกฤษ

2
2
2
3
3
3
3
2
1
1
1
1

1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

2

1.0

ท31201
ท31291
ส31201
พ31201
อ31201
ฝ31221
ย31231
ญ31271
จ31261
ค31201
ศ31201
ง30202
ง30264
ง30268
ง30262
ง30281
ง30201
ง30282
ง30283
ง30265

การเขียน 1
เพิ่มพูนศักยภาพการอ่าน1
ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย
นันทนาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาเยอรมัน 1
ภาษาญี่ปุน 1
ภาษาจีน 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วาดเส้น 1
ประมวลคาชั้นสูง
ถ่ายภาพเบื้องต้น
เครื่องหนัง
การเขียนแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจ

0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
3.0
3.0
3.0
3.0
1.5
1.0

2

1.0

2

1.0

สาระบันเทิงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การคุ้มครองผู้บริโภค
งานกระดาษสา

ง30242
การปลูกผักสวนครัว
พ30201 การดูแลสุขภาพเด็กวัยทารก
ญ30271 ภาษาญี่ปุนน่ารู้ 1
ย30231 ภาษาเยอรมันน่ารู้ 1
จ30261 ภาษาจีนน่ารู้ 1
ฝ30221 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1
ต30201 ภาษาเกาหลีน่ารู้ 1
ง30286
นิเทศศาสตร์ เบื้องต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 31902
ก 31904
ก 31906
ก 31908
ก 31910

1
2
1
1
1
6
6
6
6
3
2

แนะแนว
ชุมนุมวิชาการ

1
2

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาการ
รักษาดินแดน
รวมทั้งสิ้น

42

19.5
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โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วยกิต

หมาย
เหตุ

สาระพื้นฐาน
ท32101
ค32101
ว30101
ว30103
ส32101
ส32103
พ32101
ศ32101
ง32101
ง32102
ศ31101

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วย
กิต

1
1
1
1
2
6
6
6
6
3
2

0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.5
1.0

2

1.0

4
4
3
2
3
2

2.0
2.0
1.5
1.0
1.5
1.0

สาระเพิ่มเติม
ภาษาไทยพื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์(ชีวะ 1)
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์1)
สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)
พระพุทธศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
พื้นฐานออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ2
ศิลปะ

2
2
2
2
2
1
1
1
1
หรือ
1

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ท32205
ส32205
พ32201
อ32201
อ32203
ฝ32201
ย32231
ญ32271
จ32261
ค32201
ศ32203
ศ32207
ง30223
ง30221
ง30264
ง30268
ง30218
ง30216
ง30215
ง30204
อ30271
ญ30271
ย30231
จ30261
ฝ30221
ต30201
พ30203
ศ32202
ว32202
ว32222
ว32261
ว30213
ศ32213

การเขียน 3
อาเซียนศึกษา 1
ดาบสองมือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน
ภาษาฝรั่งเศส 3
ภาษาเยอรมัน 3
ภาษาญี่ปุน 3
ภาษาจีน 3
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ศิลปหัตถกรรม 3
ดนตรีไทย 3
บัญชี
ศิลปะการเพ้นท์
ช่างถ่ายเบื้องต้น
เครื่องหนัง
การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การสร้างการ์ตูนแอนิเนชั่น
การเขียนโปรแกรมพัฒนาหุม่ ยนต์ขั้นสูง

การเขียนโปรแกรม 1
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาญี่ปุนน่ารู้ 1
ภาษาเยอรมันน่ารู้ 1
ภาษาจีนน่ารู้ 1
ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1
ภาษาเกาหลีน่ารู้ 1
การดูแลสุขภาพวัยเรียน
ออกแบบ 1
ฟิสิกส์ 2
เคมี 2
พื้นฐานวิศวะ 1
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
การแสดง 1

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ก 32902
แนะแนว
ก 32904
ชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ก 32906
ก 32908
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาการ
ก 32910
รักษาดินแดน
รวมทั้งสิ้น
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1
2

58

27.5

หมาย
เหตุ

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วยกิต

สาระพื้นฐาน

หมาย
เหตุ

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วย
กิต

หมาย
เหตุ

สาระเพิ่มเติม

ท33101

ภาษาไทย

2

1.0

ท33205

การเขียน 5

1

0.5

ค33101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2

1.0

ส33201

เหตุการณ์ปัจจุบัน

1

0.5

ส33101

ประวัติศาสตร์สากล

2

1.0

พ33201

วอลเลย์บอล

1

0.5

ส33103

พระพุทธศาสนา

1

0.5

อ33201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1

0.5

พ33101

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

0.5

อ33203

การอ่านอังกฤษเชิงวิเคราะห์

2

1.0

ศ33101

ศิลปะดนตรีสากล

1

0.5

ฝ33221

ภาษาฝรั่งเศส 5

6

3.0

ง33101

พื้นฐานอาชีพ หรือ

1

0.5

ย33231

ภาษาเยอรมัน 5

6

3.0

ง33101

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 3

ญ33271

ภาษาญี่ปุน 5

6

3.0

อ33101

ภาษาอังกฤษ

จ33261

ภาษาจีน 5

6

3.0

3
2
2
4
2
3
3

1.5
1.0
1.0
2.0
1.0
1.5
1.5

2

1.0

2

1.0

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ศ33203 เขียนภาพระบายสี 1
ศ33201 เขียนแบบ 1
ศ33205 ออกแบบ 3
ว33204 ฟิสิกส์ 4
ว33224 เคมี 4
ว33244 ชีววิทยา 4
ศ33209 ดนตรีไทย 5
ง30206 คอมพิวเตอร์กราฟิก
ง30223 การปักผ้าด้วยมือ
ง30241 การปลูกไม้ประดับ
ง30284 การตลาด
ง30266 งานโฆษณา
ง30209 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี
ง30217 การเขียนโปรแกรมพัฒนาหุ่นยนต์ประยุกต์
ง30208 การสร้างเว็บไซต์
อ33205 ภาษาอังกฤษน่ารู้
ญ30271 ภาษาญี่ปุนน่ารู้ 1
ย30231 ภาษาเยอรมันน่ารู้ 1
จ30261 ภาษาจีนน่ารู้ 1
ฝ30221 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1
ต30201 ภาษาเกาหลีน่ารู้ 1
พ30205 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ง30214 ศิลปะการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 32902 แนะแนว
ก 32904 ชุมนุมวิชาการ
ก 32908 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาการ
I 30203 การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการ
สังคม (IS3)
ก 32910 รักษาดินแดน
รวมทั้งสิ้น

1
2

54

25.5
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โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระพื้นฐาน
ท 21102
ภาษาไทยพื้นฐาน
ค 21102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ว 21102
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ส 21102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส 21104
พระพุทธศาสนา
ส 21106
ประวัติศาสตร์
พ 21102
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ 21102
ศิลปะพื้นฐาน 2
ง 21101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
หรือ
ง 21102
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
อ 21102
ภาษาอังกฤษ

ท 21202
ท 21292
ค 21206
ค 21212
ค 20292
ว 21208
ส 21202
ส 21204
ส 21232
พ 21202
ง 21201
ง 21281
อ 21202

ก 21902
ก 21904
ก 21906
ก 21908
ก 21910
ก 21912

สาระเพิ่มเติม
ภาษาไทยเพิ่มเติม
เพิ่มพูนศักยภาพการอ่าน 2
คณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ค้นปัญหาความคิด ปริศนาคานวณ 2
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่สากล
ขุนพลแก้วพระนั่งเกล้า 1
กฎหมายน้อย
หน้าที่พลเมือง 2
การช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นทางน้า
ห้องสมุดและแหลางเรียนรู้
หรือ
สนุกกับงานพิมพ์
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น
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คาบ/สัปดาห์

หน่วยกิต

3
3
3
2
1
1
2
2
2

1.5
1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

3
22

1.5
11.0

1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1

0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5

1
18

0.5
9.0

1

2

42

20.0

หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระพื้นฐาน
ท 22102
ภาษาไทยพื้นฐาน
ค 22102
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ว 22102
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ส 22102
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส 22104
พระพุทธศาสนา
ส 22106
ประวัติศาสตร์
พ 22102
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ 22102
ศิลปะพื้นฐาน 4
ง 22101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
หรือ
ง 22102
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
อ 22102
ภาษาอังกฤษ

ท 22202
ท 22292
ค 22202
ค 22206
ว 22208
ส 22234
อ 22202
I 20202

ก 22902
ก 22904
ก 22906
ก 22908
ก 22910
ก 22912

สาระเพิ่มเติม
ภาษาไทยเพิ่มเติม
เพิ่มพูนศักยภาพการเขียน 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
คณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 2.4
สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 2
หน้าที่พลเมือง 4
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การสื่อสารและการนาเสนอ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น

คาบ/สัปดาห์

หน่วยกิต

3
3
3
2
1
1
2
2
2

1.5
1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

3
22

1.5
11.0

1
2
2
2
2
1
1
2
11

0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
5.5

หมายเหตุ

1

2

38

18.5
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โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วย
กิต

หมาย
เหตุ

สาระพื้นฐาน

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วย
กิต

สาระเพิ่มเติม

ท 23102

ภาษาไทยพื้นฐาน

3

1.5

ท 23202

ภาษาไทยเพิ่มเติม

1

0.5

ค 23102
ว 23102
ส 23102
ส 23104
ส 23106
พ 23102
ศ 23102
ง 23101
ง 23102
อ 23102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน 6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3
ภาษาอังกฤษ

3
3
2
1
1
2
2
2

1.5
1.5
1.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0

เพิ่มพูนศักยภาพการพูด2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 2.6

2
2
2
2
1

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5

3
22

1.5
11.0

ท23292
ค 23202
ค 23206
ว 23204
ส 23236
ว 23201
ว 23202
ว 23207
ว 23208
ว 23209
ว 23210
พ 23202
ศ 23203
ศ 23204
ศ 23208
ง 23201
ง 23202
ง 23224
ง 23222
ง 23223
ง 23241
ง 23243
ง 23261
ง 23262
ง 23263
ง 23280
ง 23284
อ 23206
ย 20232
ต 20202
ง 23283
อ 23202

2

1.0

1
11

0.5
5.5

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ1.6

หน้าที่พลเมือง
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ไฟฟูาและเครื่องกล
วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พืชสมุนไพร
เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
เทนนิส
จิตรกรรม 6
ดนตรีสากล
นาฏศิลป์ 6
การสร้างเว็บไซต์
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
อย.น้อย
งานถักโครเชท์เบื้องต้น
งานพับผ้าเช็ดหน้า
การจัดสวน
เศรษฐกิจพอเพียง
งานแกะสลักของแข็ง
งานหล่อหินทราย
งานตัดสติกเกอร์
การขายผลิตภัณฑ์
งานธนาคารโรงเรียน
อังกฤษน่ารู้
เยอรมันน่ารู้ 2
ภาษาเกาหลีน่ารู้ 2
การคุ้มครองผู้ครองผู้บริโภค
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 22902 แนะแนว
ก 22904 ลูกเสือ
ก 22906 เนตรนารี
ก 22908 ยุวกาชาด
ก 22910 ชุมนุมวิชาการ
ก 22912 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมทั้งสิ้น
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1

2

36

16.5

หมาย
เหตุ

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระพื้นฐาน
ท 31102
ค 31102
ว 31106
ส 31102
ส 31104
พ 31102
ศ 31102
ง 31101
ง 31102
อ 31102

ก 31902
ก 31904
ก 31906
ก 31908
ก 31910

ภาษาไทยพื้นฐาน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (โลก)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน 2
พื้นฐานการดารงชีวิต
หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
แนะแนว
ชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาการ
รักษาดินแดน
รวมทั้งสิ้น

คาบ/
สัปดาห์

หน่วยกิต

2
2
2
2
1
1
1
1

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

2

1.0

1
2
73

35.0

หมาย
เหตุ

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วยกิต

สาระเพิ่มเติม
ท 31206
ส 31204
ส 30232
พ 31202
อ 31202
อ 31204
ฝ 31222
ย 31232
ญ 31272
จ 31262
ค 31202
ศ 31202
ง 30241
ง 30221
ง 30261
ง 30262
ง 30281
ง 30201
ง 30282
ง 30283
ง 30265
ง 30242
ง 30202
ง 30264
ง 30281
ง 30268
พ 30202
ญ 30202
ย 30202
จ 30202
ฝ 30202
ต 30202
ว 31201
ว 31221
ว 31241
ท 30203
I 30202
ท 31292
ว 30211
ค 31204
ว 30295
ส 31292
ค 30292
ว 30282

การเขียน 2
กฎหมายทางธุรกิจเบื้องต้น
หน้าที่พลเมือง 2
เกมและการละเล่นไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน
ภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาเยอรมัน 2
ภาษาญี่ปุน 2
ภาษาจีน 2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
วาดเส้น 2
การปลูกไม้ประดับ
ศิลปะการเพ้นท์
ช่างไม้เครื่องเรือน
การเขียนแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจ
สาระบันเทิงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การคุ้มครองผู้บริโภค
งานกระดาษสา
งานปลูกผักสวนครัว
ประมวลคาชั้นสูง
ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น
บริหารจัดการธุรกิจ
เครื่องหนัง
การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน
ภาษาญี่ปุนน่ารู้ 2
ภาษาเยอรมันน่ารู้ 2
ภาษาจีนน่ารู้ 2
ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2
ภาษาเกาหลีน่ารู้ 2
ฟิสิกส์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
การสื่อสารและการนาเสนอ (IS2)
เพิ่มพูนศักยภาพการอ่าน 2
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนศักยภาพ 2
วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนศักยภาพ 2
ภูมิศาสตร์พัฒนาศักยภาพ 2
คณิตศาสตร์ พสวท.
เทคนิคพื้นฐาน 2

1
1
1
1
1
2
6
6
6
6
6
2

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.0

2

1.0

4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2

2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0

หมายเหตุ
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โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
สาระพื้นฐาน
ท 32102
ค 32102
ว 30106
ว 30104
ส 32102
ส 32104
พ 32102
ศ 32102
ง 32101
ง 32102
อ 32102

ชื่อรายวิชา

คาบ/
สัปดาห์

หน่วยกิต

ภาษาไทยพื้นฐาน

2

1.0

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ชีวะ 2)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์ 2)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ภูมิศาสตร์)
พระพุทธศาสนา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน 4
พื้นฐานออกแบบและเทคโนโลยี หรือ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 2
ภาษาอังกฤษ

2
2
2
2
1
1
1
1

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5

2

1.0

หมายเหตุ

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

สาระเพิ่มเติม
ท 32206
การเขียน 4
ท32292
เพิ่มพูนศักยภาพการเขียน2
ส 32206
อาเซียนศึกษา 2
ส 30233
หน้าที่พลเมือง 3
พ 32202
ศิลปะการปูองกันตัว
อ 32202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ 32204
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน
ฝ 32222
ภาษาฝรั่งเศส 4
ย 32232
ภาษาเยอรมัน 4
ญ 32272
ภาษาญี่ปุน 4
จ 32262
ภาษาจีน 4
ค 32202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ศ 32204
ศิลปหัตถกรรม 4
ศ 32208
ดนตรีไทย
ศ 32214
การแสดง 2
ง 30284
บัญชี
ง 30221
ศิลปะการเพ้นท์
ง 30264
ช่างถ่ายภาพเบื้องต้น
ง 30202
การประมวลคาชั้นสูง
ง 30203
การสร้างสรรค์งานหนังสือ
ง 30205
การเขียนโปรแกรม 2
ง 30217
การเขียนโปรแกรมพัฒนาหุ่นยนต์ประยุกต์
ง 30216
การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น
ง 30218
การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ง 30225
ดอกไม้ผ้าใยบัว
ง 30262
การเขียนแบบ
ง 30284
การตลาด
ง 30269
ผลิตภัณฑ์งานปูน
ง 30201
สาระบันเทิงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ศ 32206
ดนตรีสากล
อ 32208
ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2
ญ 30272
ภาษาญี่ปุนน่ารู้ 2
ย 30202
ภาษาเยอรมันน่ารู้ 2
จ 30262
ภาษาจีนน่ารู้ 2
ฝ 30222
ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2
ต 30202
ภาษาเกาหลีน่ารู้ 2
พ 30204
การดูแลสุขภาพวัยรุ่น
ศ 32204
ออกแบบ 1
ศ 32212
การละคร 2
ว 32203
ฟิสิกส์ 3
ว 32223
เคมี 3
ว 32243
ชีววิทยา 3
ว 30212
ดาราศาสตร์ 2
ง 30210
การโปรแกรมและการประยุกต์
ค 32204
คณิตศาสตร์เพิ่มพูน
ว 30297
วิทยาศาสตร์เพิม่ พูนศักยภาพ 4
ค 30293
คณิตศาสตร์ พสวท.
ว 30290
โครงงาน 1
ว 32262
พื้นฐานวิศวะ 2
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ก 32902
แนะแนว
ก 32904
ชุมนุมวิชาการ
ก 32906
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ก 32908
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาการ
ก 32910
รักษาดินแดน
รวมทั้งสิ้น
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คาบ/
สัปดาห์

หน่วยกิต

1
2
1
1
1
1
2
6
6
6
6
6
2
4
2

0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.0
2.0
1.0

2

1.0

4
2
4
3
3
3
2
2
2
1
2
2

2.0
1.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0
1.0

1
2

82

39.5

หมายเหตุ

โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
สาระพื้นฐาน
ท 33102
ค 33102
ส 33102
ส 33104
พ 33102
ศ 33102
ง 33101
ง 33102
อ 33102

ภาษาไทยพื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ประวัติศาสตร์ไทย)
พระพุทธศาสนา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน 6
พื้นฐานอาชีพ
หรือ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 3
ภาษาอังกฤษ

คาบ/
สัปดาห์

หน่วยกิต

2
2
2

1.0
1.0
1.0

1
1
1
1

0.5
0.5
0.5
0.5

2

1.0

หมาย
เหตุ

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

สาระเพิ่มเติม
ท 33206
การเขียน 6
ท32292
เพิ่มพูนศักยภาพการพูด2
ส 30234
หน้าที่พลเมือง 4
ส 33202
ศาสนาสากล
พ 33202
ลีลาศ
อ 33202
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ 33204
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ฝ 33222
ภาษาฝรั่งเศส 6
ย 33232
ภาษาเยอรมัน 6
ญ 33272
ภาษาญี่ปุน 6
จ 33262
ภาษาจีน 6
ค 33202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ศ 33202
เขียนภาพระบายสี 4
ศ 33202
เขียนแบบ 2
ศ 33202
ออกแบบ 4
ว 33205
ฟิสิกส์ 5
ว 33225
เคมี 5
ว 33245
ชีววิทยา 5
ศ 33208
ดนตรีสากล
ศ 33210
ดนตรีไทย 6
พ 30207
การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ง 30206
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ง 30284
การตลาด
ง 30266
งานโฆษณา
ง 3.207
การจัดการฐานข้อมูล
ง 30208
การสร้างเว็บไซต์
ง 30223
การปักผ้าด้วยมือ
ง 30220
โครงงานหุ่นยนต์
ง 30244
การถนอมอาหาร
อ 33206
ภาษาอังกฤษน่ารู้ 2
ญ 30272
ภาษาญี่ปุนน่ารู้ 2
ย 30202
ภาษาเยอรมันน่ารู้ 2
จ 30262
ภาษาจีนน่ารู้ 2
ฝ 30222
ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 2
ต 30202
ภาษาเกาหลีน่ารู้ 2
ท 30204
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ค 33291
คณิตศาสตร์เพิ่มพูนศักยภาพ
ว 30299
วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนศักยภาพ 6
ง 30213
การสร้างผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ก 32902
แนะแนว
ก 32904
ชุมนุมวิชาการ
ก 32906
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
ก 32908
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาการ
ก 32910
รักษาดินแดน
รวมทั้งสิ้น

คาบ/
สัปดาห์

หน่วย
กิต

1
2
1

0.5
1.0
0.5

1
1
1
2
6
6
6
6
3
2
2
4
4
3
3

0.5
0.5
0.5
1.0
3.0
3.0
3.0
3.0
1.5
1.0
1.0
2.0
2.0
1.5
1.5

2

1.0

2
2
2
2

1.0
1.0
1.0
1.0

หมายเหตุ

1
3

68

32
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9. แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ห้องสมุด
- มีขนาด 1,136 ตารางเมตร จำ�นวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 58,475 เล่ม
- การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ CDS / ISIS / คน / วัน
- จำ�นวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย 1,665 คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 26.76 ของนักเรียนทั้งหมด
(อ้างอิง : ข้อมูลงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  ปี 2558)
2. ห้องปฏิบัติการ
		
มัธยมศึกษาตอนต้น
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
		
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ฟิสิกส์
- ชีววิทยา
- เคมี
- ห้องศูนย์เคมี
- ห้องเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
- ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ

จำ�นวน

6 ห้อง

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

3
4
2
1
1
1
5
2
2

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

3. คอมพิวเตอร์และการให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด
จำ�นวน 320 เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จำ�นวน 220 เครื่อง
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จำ�นวน 40 เครื่อง
- จำ�นวนนักเรียนทีส่ บื ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาทีร่ ายงานเฉลีย่ 1,800 คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 37.70 ของนักเรียนทั้งหมด
- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
จำ�นวน 102 เครื่อง
- พื้นที่ให้บริการ Wifi แก่ครู
ทั้งบริเวณโรงเรียน
- พื้นที่ให้บริการ Wifi แก่นักเรียน
ทั้งบริเวณโรงเรียน

40 Self Assessment Report : SAR

4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
1. พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2. ห้องเรียนสีเขียว
3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
5. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6. สหกรณ์โรงเรียน
7. ศูนย์หนังสือบดินทรเดชา (CU & BODIN Book network Center)
8. ธนาคารโรงเรียน
9. ห้องศูนย์วิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
10. สระน้าวรรณคดี
11. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
12. ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
130
50
140
130
119
70
119
60
140
150
60
120

5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
1. TK Park
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
5. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
6. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
7. คลองเจ้าคุณสิงห์
8. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
9. วัดเทพลีลา
10. พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
1
1
1
1
1
1
5
2
6
1
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
11. ค่ายเสือปุาแคมป์ จังหวัดสระบุรี
12. ค่ายอู่ทองสักทองแคมป์ จังหวัดสุพรรณบุรี
13. วัดปาเลไลยกวรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี
14. ตลาดน้าดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
15. ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
16. มหาวิทยาลัยบูรพา

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
1
1
1
1
1
1

6. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน             
ในปีการศึกษาที่รายงาน
6.1 รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ�  ให้ความรู้ในเรื่อง ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ
ประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดนิทรรศการเยือนพิพิธภัณฑ์ 1/2558 สถิติการให้
ความรู้จำ�นวน 1 ครั้ง/ปี
6.2 อาจารย์ ช าตรี สิ ง หเสนี ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งการจั ด สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ย น เพื่ อ ให้ ส วน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป สถิติการให้ความรู้จำ�นวน 1 ครั้ง/ปี
6.3 คุณศศิธร อหิงสโก ให้ความรู้เรื่อง ระบบการศึกษาต่อในปัจจุบัน สถิติการให้ความรู้จำ�นวน
1 ครั้ง/ปี
6.4 คุณนัทยา อหิงสโก ให้ความรู้เรื่อง ระบบการศึกษาต่อในปัจจุบัน สถิติการให้ความรู้จำ�นวน
1 ครั้ง/ปี
6.5 คุณณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) ให้ความรู้เรื่อง GAT คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง สถิติการให้ความรู้
จำ�นวน 1 ครั้ง/ปี
6.6 คุณภราดร เทพสุภา ให้ความรู้เรื่อง รู้ลึก รู้จริง การเตรียมตัวสู่มหาวิทยาลัย สถิติการให้ความรู้
จำ�นวน 1 ครั้ง/ปี
6.7 คุณวลีรัตน์ หาญเมธีคุณา ให้ความรู้เรื่อง หลักสูตรอินเตอร์ ทางเลือกสู่คนรุ่นใหม่ สถิติการให้
ความรู้จำ�นวน 1 ครั้ง/ปี
6.8 คุณจันจิรา เล็กศรีสกุล ให้ความรู้เรื่อง เล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์ดีๆ จากผู้ปกครอง สถิติ
การให้ความรู้จำ�นวน 1 ครั้ง/ปี
6.9 คุณสัณห์ชาย โมสิกรัตน์ ให้ความรู้เรื่อง ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สถิติการให้ความรู้จำ�นวน
1 ครั้ง/ปี
6.10 คุณปานชนก เวียงนาค ให้ความรู้เรื่อง ทักษะในชีวิตในศตวรรษที่ 21 สถิติการให้ความรู้จำ�นวน
1 ครั้ง/ปี
6.11 คุณธนพงศ์ อุทยารัตน์ ให้ความรู้เรื่อง ทักษะในชีวิตศตวรรษที่ 21 สถิติการให้ความรู้จำ�นวน
1 ครั้ง/ปี
6.12 คุณอติชาต ตันติโสภณวนิช ให้ความรูเ้ รือ่ ง ทักษะในชีวติ ศตวรรษที่ 21 สถิตกิ ารให้ความรูจ้ �ำ นวน
1 ครั้ง/ปี
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
1. รางวัลที่ได้รับ
		 1.1 สถานศึกษา
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอส โคลา”
รุ่นไม่เกิน 16 ปี   ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ประจำ�ปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ 1-7 ธันวาคม 2558 ณ สนาม อบจ.ชลบุรี

สถานศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัท เอส โคล่า

งานสวนพฤกษศาสตร์ได้ผ่านการประเมินรับเกียรติบัตรขั้นที่ 2                    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
“เกียรติบตั รการเข้าสูส่ ถานภาพ สถานศึกษาอบรมสัง่ สอนเบ็ดเสร็จ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
บนพื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ของโครงการอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารี
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำ�ผลงานทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน” ในระดับประเทศ ระหว่าง วันที่ 20 - 29
มี น าคม 2559 ณ หอประชุ ม เอนกประสงค์ ก าญจนาภิ เ ษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 8 คน น้ำ�หนักรวม 480 กก. รุ่น
จูเนียร์หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล
(TUG OF WAR) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

สมาคมชักกะเย่อ
แห่งประเทศไทย

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 4 คน น้ำ�หนักรวม 280 กก. รุ่น
จูเนียร์ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล
(TUG OF WAR)  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

สมาคมชักกะเย่อ
แห่งประเทศไทย

รางวัลคุณภาพแห่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
(OBEC Quality Awards : OBECQA)

สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การลงนามบันทึกข้อตกลงโรงเรียนคู่พัฒนา (MOU)
ระหว่างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กับโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

-
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		 1.3 เกียรติประวัติครู
ที่

รายชื่อครู

1
2
3
4
5
6
7

น.ส.จันทรสุดา
น.ส.นพรัตน์
นางมลิวรรณ์
นางสิรินทร์ทิพย์
น.ส.อิริยาภรณ์
น.ส.รุจิรา
น.ส.นัจกร

สงประเสริฐ
พิมพ์แสง
มูลพรม
คชรินทร์
นิโรรัมย์
เวียงทับ
ผู้ทรงธรรม

8

นายนิยม

บุญญาเศวต

9

น.ส.หฤทย์

อันไธสง

10 น.ส.ชามาศ

ดิษฐเจริญ

11 ว่าที่ ร.ต. มนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์  

12 นายพิทยา

ทองเงิน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำ�ปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำ�ปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำ�ปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำ�ปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำ�ปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำ�ปี 2558
- ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 13                 
พ.ศ. 2559
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครู                 
ในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”
ประจำ�ปี 2559 (ปีที่ 5)
- ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM
Education ประเทศไทย ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเป็น
ตัวแทนเขตเข้าแข่งขันครูดีเด่น STEM
Education ประเทศไทย ระดับประเทศ
- ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM
Education ประเทศไทย ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อเป็น
ตัวแทนเขตเข้าแข่งขันครูดีเด่น STEM
Education ประเทศไทย ระดับประเทศ
- รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน
วอลเลย์บอลยุวชน “เอส โคลา” รุ่นอายุ              
ไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 26 ประจำ�ปี 2558
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครู                 
ในโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข”
ประจำ�ปี 2559 (ปีที่ 5)
- ได้รับคัดเลือกจากสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อส่งเข้า
ร่วมการพิจารณารับทุนฝึกอบรมศูนย์ซีมี
โอคีเท็ป ประจำ�ปีการศึกษา 2558/2559
ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย หลักสูตร
RC-SS-140-1 : Inquiry Based Learning
in Secondary Science Education.

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สำ�นักงานเขตพื้นที่     
การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 2
สำ�นักงานเขตพื้นที่     
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 2
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัท เอส โคล่า
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2

ที่

รายชื่อครู

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

13 น.ส.กัลยาณี
นายสุรศักดิ์
นางครวญศิริ
นายปรีชา
นายปัญญา
นางจิรภา
นางวีณา
น.ส.อาภรณ์
นางศิริเพ็ญ
น.ส.กนกพร
นายเดชา
นายวิศาล
นางพรทิพย์
นางจิรฐา
นางจารุณี
นางแขวิมล

แคนยุกต์
อุไรพันธ์
ประยงค์
คงสุข
สังข์ภิรมย์
ไหลสกุล
ซากิมูระ
รัตนวัฒน์กุล
หนูนุ้ย
กระบวนศรี
ชื้อตระกูล
จิตต์วาริน
รุ่งรัตน์
จักษุดุลย์
มโนรัตน์
สุจริต

- ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ                                          
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559
รางวัล “ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ” เนื่องในวันครู วันเสาร์ที่ 16
มกราคม 2559

สหวิทยาเขต
วังทองหลาง

14 นายคมเดช
นายพรสิทธิ์
นายจักรพงศ์
นางครวญศิริ
นางนงลักษณ์
น.ส.นัจกร
น.ส.ชามาศ
นายปรีชา
นางดรุณี
นางจริญญา

พรมนาค
เลิศเสรีพัฒนกุล
จันทวงศ์
ประยงค์
สุริยะฉันทนานนท์
ผู้ทรงธรรม
ดิษฐเจริญ
คงสุข
ประกิจเพชร์
แก้ววงษา

- ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” เนื่องในวันครู  
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559

สหวิทยาเขต
วังทองหลาง

15 น.ส.มะลิสา
นายศรีธัญญา
นางแขวิมล
นางจันทร์เพ็ญ
นางจิรภา
นางพรทิพย์

ศรีนอก
ตันสกุล
สุจริต
บุญสีหา
ไหลสกุล
รุ่งรัตน์

- ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ                                                 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ปี 2559  รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”
เนื่องในวันครู วันเสาร์ที่ 16 มกราคม
2559

สหวิทยาเขต
วังทองหลาง
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ที่

รายชื่อครู

16 น.ส.จันทรสุดา สงประเสริฐ
น.ส.อรวรรณ รุ่งเพ็ง
นายชาคริต
แจ่มศรี
น.ส.ปุญญพัฒน์ บุญเกิด
นายสายันต์
ชารี
นายคธา
นุแรมรัมย์
17 นายสายันต์         ชารี

18 นายนิพน            แจ่มแจ้ง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559  รางวัล                               
“ครูดีที่หนูรัก” ในโครงการครูดีมีทุกวัน
เนื่องในวันครู วันเสาร์ที่ 16 มกราคม
2559

สหวิทยาเขต
วังทองหลาง

- ได้รับใบประกาศนียบัตร
“ชมเชยผู้กำ�กับนักศึกษาวิชาทหาร”
ตำ�แหน่งผู้บังคับ กองพันที่ 6 ในการ
เข้าร่วมพิธีกระทำ�สัตย์ปฏิญาณตนและ
สวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมกีฬา
วอลเลย์บอลหญิงในร่ม รายการกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559
จังหวัดสุพรรณบุรี

กองพันที่ 6

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 32
“สุพรรณบุรีเกมส์”

		 1.3 เกียรติประวัตินักเรียน
ที่
1

ชื่อ - สกุล
ด.ช.ธีระชัย          แซ่ตั้ง

รางวัลที่ได้

ผลงาน

หน่วยงาน

- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ เอเชีย
(Asian Inter-city Teenagers
Mathematics Olympiad :
AITMO)  ณ ประเทศมาเลเซีย
- ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคคล
และรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(International Teenager
Mathematic Olimpiod 2015)
ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2558
ณ รัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

นานาชาติ

Olympiad : AITMO
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การแข่งแข่งขัน
คณิตศาสตร์
โอลิมปิก

ประเทศ

โรงเรียน                           
วัดสุทธิวราราม

ที่
2

3

4

ชื่อ - สกุล
น.ส.ฐิราวรรณ
น.ส.ธนัชชา
น.ส.ขวัญรดา
น.ส.วิภาวี
น.ส.นภัสสร

แสงอบ
สุขสด
สีดอกบวบ
ศรีทอง
อัมรินทร์รัตน์

รางวัลที่ได้

- ได้อันดับที่ 18 ของโลกในการเข้าร่วม
เดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอล
ยุวชนหญิงชิงแชมป์โลก
(2015 FIVE Volleyball Girls U
18 World Championship)
ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู ระหว่าง
วันที่ 7-16 สิงหาคม 2558
นายนิชกานต์    คุ่ยจาด
- ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมคัดเลือก
ครั้งที่ 1 วิชาเคมี โครงการจัดส่ง
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจำ�ปี 2559
นายสันติ         สันติชัยเวคิน - ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมคัดเลือก
ครั้งที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โครงการ
จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจำ�ปี 2559
- ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม
ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิก (สอวน.คอมพิวเตอร์ระดับ
ชาติ) ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม11 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
- ได้รับรางวัล Best Software
Innovation Design การสร้างสรรค์
และออกแบบนวัตกรรมซอฟต์แวร์
Jammies 2015 ระหว่างวันที่ 26 -27
ธันวาคม  2558  ณ ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลงาน

หน่วยงาน

นานาชาติ

FIVE Volleyball
Girls U 18 World
Championship

นานาชาติ

โครงการโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ

นานาชาติ

โครงการคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ประเทศ

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สสวท.)

จังหวัด

มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
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ที่

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้

ผลงาน

หน่วยงาน

น.ส.วิภาวี
น.ส.นภัสสร
น.ส.อรอนงค์
น.ส.ขวัญรดา
น.ส.นาดิยา
น.ส.ภควดี
น.ส.ธนัชชา
น.ส.ชลลดา
น.ส.ณัฐธิดา
ด.ญ.ญานิน
ด.ญ.อมรรัตน์
ด.ญ.ชุลีพร

ศรีทอง
อัมรินทร์รัตน์
บุญศิริ
ศรีดอกบวบ
บินต่วน
ไชยยะ
สุขสด
เกษรินทร์
ไสกล้วย
ดวงจันทร์
สีจันทร์
ฤทธิ์วิเศษ

- รางวัลชนะเลิศ รอบประเทศไทย                            
ในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน
เอสโคล่า อายุไม่เกิน 16 ปี
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ประจำ�ปี 2558 วันที่ 1-7 ธันวาคม
2558 ณ ยิมเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
จังหวัดชลบุรี
- รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล
หญิงในร่ม เอส โคล่า  ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ภาคนครหลวง                                    

ประเทศ

6

ด.ญ.สุรางคนา
ด.ญ.อมรรัตน์
ด.ญ.ชุลีพร
ด.ญ.วลีรัตน์
ด.ญ.ญาณิน
น.ส.นาดิยา
ด.ญ.สุลัยดา
ด.ญ.กิ่งแก้ว
ด.ญ.สุภาวิตา
ด.ญ.ณัฐธิดา

ขุนทุม
สีจันทร์
ฤทธิ์วิเศษ
ชินินทร์
ดวงจันทร์
บินต่วน
แสงศรี
คงธีรนิล
สุขวงศ์
ใสกล้วย

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 8 คน
น้ำ�หนักรวม 480 กก. รุ่นจูเนียร์หญิง                 
อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬา                   
ชักกะเย่อสากล (TUG OF WAR)                                    
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3                  
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ประเทศ

สมาคมชักกะเย่อ                  
แห่งประเทศไทย

7

ด.ญ.ธยานี        ศรีพิบูลย์

- รางวัลชมเชยและผ่านเกณฑ์                        
รอบเพชรยอดมงกุฎ
ด.ช.อนันยช      อาจณรงค์ฤทธิ์ - รางวัลชมเชยและผ่านเกณฑ์                            
รอบเพชรยอดมงกุฎ
นายนิชกานต์    คุ่ยจาด
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเคมี
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
(The eleventh Thailand
Chemistry Olympiad,
11th TChO) ณ คณะวิทยาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1-5 มิ.ย.
2558

ประเทศ

โรงเรียน                            
วัดสุทธิวราราม
โรงเรียน                              
วัดสุทธิวราราม
ม.เกษตรศาสตร์

5

8
9
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สมาคมกีฬา
วอลเลย์บอล             
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับบริษัท
เอสโคล่า

ภาค

ประเทศ
ประเทศ

ที่

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้

ผลงาน

ศิลประเสริฐ
10 นายสวิตต์
นายธนพัฒน์ ประภัศร
นายธกรกฤษ บุญจันทร์
นายธนัตถ์ภัทร เพ็ชรปราณี
ด.ช.รัชชัย
รัตนนุกรม
นายพงศ์สยาม พิกุลงาม
นายศราวุธ
ก้อนทอง
นายไธ
โกศลสกุล
นายอานุภาพ อินทรวงศ์
11 นายเจตริน        เอี่ยมตระกูล

- รองชนะเลิศ อันดับ 2
ประเภท 4 คน น้ำ�หนักรวม 280 กก.
รุ่นจูเนียร์ชาย  อายุไม่เกิน 18 ปี
ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล
(TUG OF WAR) ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3                    
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

ประเทศ

สมาคมชักกะเย่อ                  
แห่งประเทศไทย

- รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร

ประเทศ

ประวีณเมธ
12 นายภูดิส
นายกฤตินัย นัยวัฒนกุล
น.ส.พิมพ์ลภัส จงศิริ
13 นายศรัณยพงศ์  พรหมชัย

- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง                                  
โจทย์สะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ ชื่อโปสเตอร์ เห็ดหอม
อายุวัฒนะ การประกวดสื่อ
โปสเตอร์จุลชีววิทยา ระดับชั้น
ม.ปลาย หัวข้อเรื่อง สุขภาพดีด้วย
ฟังไจ
- ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ พัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.) สาขาคณิตศาสตร์
รุ่นที่ 16  ค่าย 1 (พ.ศ. 2558)
- รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง
ผลงานด้านสะเต็ม เทคโนโลยี
สำ�หรับช่วยการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
ระดับชั้น ม.ปลาย
- รางวัลชมเชย ผลงานด้านสะเต็ม                        
เทคโนโลยีสำ�หรับช่วยการดำ�รงชีวิต
ประจำ�วัน ระดับชั้น ม.ต้น

ประเทศ

โรงเรียน                               
วัดสุทธิวราราม
สสวท.

14 ด.ญ.ธยานี
ด.ช.ทฤฆนนท์
ด.ญ.ณัฐวรา  
ด.ญ.ธนารีย์  
ด.ช.พรรณวร
ด.ช.พัชรพล
ด.ช.อายุวัต  
ด.ญ.ณัฐพิมล
15 นายณภัทร  
นายสันติ
น.ส.ภัชราภา  

ศรีพิบูลย์
สุมนะเศรษฐกุล
กิจธรรมรัตน์
ประภานิรันธน์
คำ�เพ็ง
เจียรนัยประยุกต์
ปิณฑวิรุจน์
จันทาโท
จันทรประสิทธิ์
สันติชัยเวคิน
หาญมุ่งธรรม

16 ด.ญ.ชัยวณิช หมัดละ
ด.ญ.พลอยฤทัย กนกวิรุฬห์
ด.ญ.ณิชมนวศินี สุวรรณนภาศรี

หน่วยงาน

ประเทศ

สสวท.

ประเทศ

สอวน.

ประเทศ

สสวท.

ประเทศ

สสวท.
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ที่

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้

17 ด.ญ.สุดารัตน์ นาคไพจิตร   - รางวัลพร้อมโล่รองชนะเลิศ
เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหา
เพชรยอดมงกุฎสาขาเศรษฐศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
18 นายสันติ
สันติชัยเวคิน   - เหรียญเงิน ระดับชาติ โครงการ
สอวน. เพื่อร่วมการคัดเลือกเข้า
แข่งขันโอลิมปิก ระดับนานาชาติ
19 น.ส.โยษิตา เฉิน  
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมกับ
14 ประเทศ ในกิจกรรม The 4th
Asia Youth Summit ภายใต้
โครงการ AYS (Asia Youth
Summit) จัดโดย JAFS  (Japan
Asian Association and Asian
Friendship Society) และองค์กร
ภาคีเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2558
20 ด.ช.ปกป้อง ปิติวรรณ
- ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริม
ด.ช.กษิดิศ
แสวงพรรค โอลิมปิกวิชาการ พัฒนามาตรฐาน
ด.ญ.นันทภัค ศักดิ์ชลาธร วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ด.ช.ธนธรณ์ บัวเจริญ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ด.ช.ศุภวิชญ์ กะการดี
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นายกีรติชา อนุชา
(สอวน.)  สาขาคณิตศาสตร์
ด.ช.พสิษฐ์
ดวงศศิธร
นายศุภากร บุญชเสริมแท้ รุ่นที่ 16 ค่าย 1 (พ.ศ. 2558)
นายนวภัทร มันตาวิจักษณ์
ด.ช.กฤตภาส ธนภาสวัฒน์
ด.ช.จิรัฏฐ์
ธนเรืองอมร
ด.ช.ณพวีร์
ธีระรัชชานนท์
นายนราวิชญ์ เลิศประเสริฐกุล
ด.ญ.สิริกร
กิตกำ�ธร
ด.ช.เดช
ติวัฒนาสุข
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ผลงาน

หน่วยงาน

ประเทศ

โรงเรียน
สตรีวิทยา 2

ประเทศ

สอวน.

ประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศ

สอวน.

ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อเจริญสกุล
21 นายวิชญะ
น.ส.วรัญชิดา แสงโชติกุล
น.ส.จิลาวัลย์ บุญเกิด
น.ส.สุชาลิณี การดี
22 ด.ช.ธัชวินทร์   ลีละวัฒน์
ด.ญ.ณวรรณ   พรอนันต์รัตน์
ด.ญ.ธยานี   ศรีพิบูลย์
23 ด.ช.อิสิทัต       พันธ์พงศ์พิพัฒน์

รางวัลที่ได้

- รางวัลชมเชย ชื่อโปสเตอร์ เห็ดเผาะ
มหัศจรรย์พันธุ์เล็ก การประกวดสื่อ
โปสเตอร์จุลชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย
หัวข้อเรื่อง สุขภาพดีด้วยฟังไจ
รางวัลชมเชย เพชรยอดมงกุฎ
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม. ต้น
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันดนตรีไทย (เดี่ยวขลุ่ย
เพียงออ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 30 มกราคม 2559
24 นายชินพัฒน์   รัตนภิรมย์ - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน IPST
นายสันติ  
สันติชัยเวคิน Challenge งาน STEM FESTIVAL
นายภูดิท  
บุญนำ�เสถียร   2015
นายสกณฑ์   ฮะมงคล  
นายสสัย
เกษมสุข  
นายลัทธิเดช   ศรีหมื่น  
นายศรัณย์    ตติยานุพันธ์วงศ์
นายนบุญ    บุญจร  
นายกฤตชัย   เวชชากุล
นายณัฐนันท์   อนันตโย
นายณัฐพล   ชินะรังสี  
นายอภิวิชญ์   วรชาติศิรินนท์
25 ด.ช.ธนโชติ       ถาวรมงคล - ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 2
ของการตอบปัญหาทางเคมีระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ครั้งที่ 36
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
- รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน
ทักษะอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA
ระดับชั้น ม.ต้น

ผลงาน

หน่วยงาน

ประเทศ

สอวน.

ประเทศ

มูลนิธิร่มฉัตร

ประเทศ

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 65

ประเทศ

โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย

ประเทศ

ระดับเขต

สพม. เขต 2
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ที่

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้

26 นายทยากร

ปัญญาวรวุฒิ - ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 2
การตอบปัญหาทางเคมี
ระดับชั้น ม.ปลาย ชิงโล่
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ครั้งที่ 36
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
27 ด.ญ.พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์ - ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำ�ปี 2558
28 ด.ญ.ธยานี
ศรีพิบูลย์   - ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ
ด.ญ.ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์ ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ พัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน       
ด.ช.พรรณวรรธ คำ�เพ็ง
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ด.ช.ธนธรณ์ บัวเจริญ
ด.ช.ณพวีร์
ธีระรัชชานนท์ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)     
สาขาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 16 ค่าย 2   
(พ.ศ.2558)
โสมาทิตย์
29 น.ส.ณภัทร
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
น.ส.ณภัทร
ลออเสถียรกุล ในการแข่งขันตอบปัญหาความรู้
ทางอักษรศาสตร์ ยุทธจักรอักษรา
(ไร้พรมแดน)
30 ด.ช.ธัชวินทร์
ด.ญ.ณวรรณ

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ลีละวัฒน์
พรอนันต์รัตน์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ม.ต้น  กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ�หรับ
เยาวชน  ศูนย์ภาคกลาง ปี 2558  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
31 น.ส.มิญญาณี    เลิศทรัพย์อนันต์ - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย
การอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.ปลาย
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ
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ผลงาน

หน่วยงาน

ประเทศ

ประเทศ

โครงการ TEDET

ประเทศ

สอวน.

จังหวัด

คณะอักษรศาสตร์               
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์
มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์                     
ศูนย์รังสิต

ภาค

จังหวัด

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ระดับเขต

สพม.เขต 2

ที่

ชื่อ - สกุล

ผลงาน

หน่วยงาน

32 นายบูรณิณ สุพรรณราช - รางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบ
น.ส.ณาฐภาณี พสุนธราธรรม ปัญหาภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

จังหวัด

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

33 ด.ช.ศุภกฤษ
ด.ญ.นิดา
ด.ญ.ศรุตา
34 น.ส.ณัฐกฤตา
น.ส.จิลาวัลย์

- ติดอันดับ 1 ใน 5 เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ในการแข่งขันสารานุกรม

จังหวัด

สโมสรไลออนส์

- ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล                  
8,000 บาท ในการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิชาการ
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558
- ได้รับรางวัล Best Software
Innovation Design การสร้างสรรค์
และออกแบบนวัตกรรมซอฟต์แวร์
Jammies 2015 ระหว่างวันที่ 26-27
ธันวาคม 2558  ณ ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน
ทักษะอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA
ระดับชั้น ม.ปลาย
- รางวัลชมเชยและเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ในการแข่งขันอ่านฟังเสียง
ระดับชั้น ม.ต้น
- โล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
การตอบปัญหากฎหมายของ
ศาลแขวงพระนครเหนือ
- รางวัลชมเชย  การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ม.ปลาย

จังหวัด

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
วัดพระเชตุพน                   
วิมลมังคลาราม

จังหวัด

มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

ระดับเขต

สพม. เขต 2

จังหวัด

ธนาคารธนชาต

จังหวัด

ศาลแขวง
พระนครเหนือ

จังหวัด

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

จิรธรรมประดับ
เหรียญตะวัน
ชำ�นาญชานันท์
นอบไทย
บุญเกิด

35 น.ส.รติรัตน์     เมฆศรีวรวรรณ

36 นายพีรทัศน์    พิทักษ์ธนากุล

37 ด.ญ.ขวัญข้าว   สนธิกนก

38 นายศรัณย์พงศ์ พรหมชัย
นายวงศกร จันทรเติม
น.ส.จิลาวัลย์ บุญเกิด  
39 นายศุภากร สุวรรณพิพรรธ
นายวรเมธ พรธารักษ์เจริญ

รางวัลที่ได้
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2. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จดีเด่น
จาแนกตามกลยุทธ์และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 15 มาตรฐาน
งาน/โครงการ/
กิจกรรม
กลยุทธ์ที่1
1. โครงการพัฒนา
บริหารจัดการตาม งานเพื่อการบริหาร
หลักธรรมาภิบาล จัดการอย่างมี
ด้วยการกระจาย ประสิทธิภาพ
อานาจและการมี
ส่วนร่วม
กลยุทธ์

2. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
ในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานอย่างมี
ความพอใจ และมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

1. เพื่อให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2. เพื่อให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ใช้
ทรัพยากรและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ระบบควบคุมภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. ประชุมคณะกรรมการ
การจัดทาแผนฯ แต่งตั้ง
ผู้ดาเนินการ แบ่งงาน/
หน้าที่ให้แก่ผรู้ ับผิดชอบ
2. สารวจความต้องการ
การอบรม จัดทาคาสั่ง
ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
3. ติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อให้โครงการ
ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย รายงานผล
การดาเนินงาน
4. สรุปผลการดาเนินงาน
พัฒนา/ปรับปรุง

1. เพื่อมีระบบข้อมูลและ
สารสนเทศพื้นฐานของ
โรงเรียน
2. เพื่อมีระบบข้อมูลและ
สารสนเทศที่ดีเกีย่ วกับ
ผู้เรียน
3. เพื่อมีระบบข้อมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับครู
และการจัดการเรียน
การสอน
4. เพื่อมีระบบข้อมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ

1. ประชุมครู แต่งตั้ง ร้อยละ 80 มีความสาเร็จ
คณะกรรมการ
ของการเก็บรวบรวม
2. จัดทาคาสั่ง
ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ
3. ติดตามตรวจสอบ
การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ
4. สรุปผลการ
ดาเนินงาน พัฒนา
ปรับปรุงจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
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ตอบสนอง
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้
8.3

ตัวบ่งชี้
12.3

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่1
(ต่อ)

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
3. โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

1. เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียน
ให้ได้คณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานของ สพฐ.และ
สมศ.
2. เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้ ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา
สถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน

1. ประชุมบุคลากร
แบ่งงาน มอบหมาย
หน้าที่
2. จัดทาคาสั่ง
กาหนดมาตรฐาน
กรอบการประเมิน
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ
3. ติดตามตรวจสอบ
การจัดเก็บข้อมูล
จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน รายงาน
ประจาปี
4. สรุปผลการดาเนินงาน คณะกรรมการ
ปรึกษา โดยนาผลการ
ประเมินภายในมา
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

4. โครงการขยาย 1. เพื่อให้ประชากร
โอกาสทางการศึกษา วัยเรียนมีสถานที่เรียนตาม
ศักยภาพของตน
2. เพื่อเป็นแบบอย่างใน
ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ การรับนักเรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตอบสนอง
(จานวน/ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 88 ของการบริหาร ตัวบ่งชี้
บรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ 12.4
กาหนด

1. ประชุมครูเพื่อแต่งตั้ง ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่
คณะกรรมการ แบ่งงาน สมัครเข้าเรียน
มอบหมายหน้าที่
2. จัดทาคาสั่งโรงเรียน
มอบหมายหน้าที่ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง
3. ประชุมคณะกรรมการ 4. ดาเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
5.ติดตามตรวจสอบการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง
6. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการ
ดาเนินงานรับนักเรียน

ตัวบ่งชี้ 6.1
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
5. โครงการ Best
Curriculum to
Best Innovation

6. โครงการ 5 E &
3 Skills

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้เรียน
3. เพื่อจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญเพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานสากล

วิธีดาเนินการ

1. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
2. ดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว้
3. ติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อให้โครงการ
ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย
4. พัฒนา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1. เพื่อให้ครูได้จดั ทา
1. ประชุมแต่งตั้ง
แผนการเรียนรู้ให้ครบ
คณะกรรมการ
วงจรและมีประสิทธิภาพ 2. จัดทาคาสั่ง และ
2. เพื่อให้ครูได้นาแผนการ ดาเนินงานตาม
เรียนรูไ้ ปปฏิบัติการสอน ขั้นตอนที่วางไว้
ได้จริง
3. ติดตาม ตรวจสอบ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการ จากบันทึกหลัง
คิด วิเคราะห์ การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การแสดงนิทรรศการ
4. เพื่อให้ครูนา
ของนักเรียน การ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจ
เข้าสู่การเรียนการสอน
4. พัฒนา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 60 ของนักเรียน
มีคะแนนประเมิน
ระดับชาติสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย

ตอบสนอง
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้
7.1, 7.5,
10.1, 10.2

1. ร้อยละ 75 ของครู มี ตัวบ่งชี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4.3, 7.1,
เน้นกระบวนการคิด
8.6
2. ร้อยละ 75 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนผ่านการแข่งขัน
จากสถาบันต่างๆ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
(ต่อ)

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
7. โครงการ
พัฒนาการวัดผล
และประเมินผลสู่
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

1. เพื่อใหการดําเนินการ
เกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลการเรียน
ทุกรายวิชาที่เปดสอนใน
หลักสูตรสถานศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหบริการดานเอกสาร
และขอมูลตางๆ แกผูขอรับ
บริการ
3. เพื่อสนับสนุนงานดาน
การเรียนการสอนของ
คณะครู,กลุมสาระการเรียนรู
และฝ่ายตางๆ
4. เพื่อจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
และแจกเกียรติบัตร
แกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.80
ตลอด 6 ปการศึกษา
5. เพื่อจัดกิจกรรมมอบ
เกียรติบัตรแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่มี
ผลการเรียนยอดเยี่ยม
6. เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอมหองทะเบียน
ใหเอื้อตอการปฏิบัติงานและ
อํานวยความสะดวกแก
ผูปฏิบัติงานและผูขอรับ
บริการ
7. เพื่อจัดทําบัตรประจําตัว
นักเรียน (Proxy) รองรับ
ระบบ RFID และสามารถนํา
บัตรไปใชกับ ระบบบริหาร
ของกลุมบริหารอื่นๆ

1. ประชุมแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
2. จัดทําคําสั่ง และ
ดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงานของ
แตละงาน
4. พัฒนา ปรับปรุง
จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจและ
ขอเสนอแนะ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. รอยละ 80 ของเอกสาร
ถูกตองและเสร็จทันกําหนด
2. รอยละ 80 ของ
ความสําเร็จจากการตรวจ
กระดาษคําตอบ
3. รอยละ 80 ของผูรับ
บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก
4. รอยละ 100 สามารถ
สงขอมูลให สพฐ. และ
ศูนย GPA ไดตามเวลา
ที่กําหนด

ตอบสนอง
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้
2.1, 5.1,
5.2, 5.3,
5.4

Self Assessment Report : SAR 57

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
(ต่อ)

งาน/โครงการ/
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
กิจกรรม
8. โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่
ผู้เรียนที่มี
มีความสามารถพิเศษทาง
ความสามารถพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และศิลปะ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
ในระดับสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และศิลปะให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากล
9. โครงการ
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
บดินทรเดชา
ความรู้ และประสบการณ์
สู่สากล
ตรงกับเจ้าของภาษา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับชาว
ต่างประเทศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้นา
ความรู้ และประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตอบสนอง
(จานวน/ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
1. ประชุมแต่งตั้ง
ร้อยละ 82 ของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
คณะกรรมการ
สามารถสื่อสารได้อย่าง
15.1
ดาเนินงาน
น้อย 2 ภาษา
2. จัดทาคาสั่ง และ
ร้อยละ 80 ของการ
ดาเนินงานตาม
ประเมินผู้เรียนในระดับชาติ
ขั้นตอนที่วางไว้
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
3. ติดตาม ตรวจสอบ ร้อยละ 75 ของผู้เรียน
การดาเนินงาน
ที่ประสบความสาเร็จใน
4. ประชุมสรุปผลการ การเข้าร่วมแข่งขันทาง
ดาเนินงาน พัฒนา
วิชาการในระดับเขต
ปรับปรุงจากการ
จังหวัด ประเทศ และ
ประเมิน-ข้อเสนอแนะ ระดับนานาชาติ
5. จัดทาแฟูมสรุป
ผลงาน
ร้อยละ 86 ผู้เข้าร่วม
1. ประชุมแตงตั้ง
ตัวบ่งชี้
คณะกรรมการ
กิจกรรมมีความพึงพอใจใน 15.1
ดําเนินงาน
กิจกรรมและได้ประโยชน์
2. จัดทําคําสั่ง และ
จากกิจกรรมนั้นๆ
ดําเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงาน
4. ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงาน พัฒนา
ปรับปรุงจากการ
ประเมิน-ขอเสนอแนะ
5. จัดทําแฟมสรุป
ผลงาน
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ของครูและ
บุคลากร

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
10. โครงการสื่อ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน

11. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตอบสนอง
(จานวน/ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
1. รอยละ 80 ของครู
1. ครูสร้างสื่อนวัตกรรมใน 1. เขียนโครงการ
ตัวบ่งชี้ 7.4
การจัดการเรียนการสอน แต่งตั้งคณะกรรมการ มีการใชสื่อในการจัด
มากขึ้น
2. จัดอบรมการผลิต การเรียนการสอน
2. ครูสร้างสื่อนวัตกรรม สื่อให้กับบุคลากรครู 2. รอยละ 80 ของครูมีการ
ใชสื่อที่มีคุณภาพ
การสอนอย่างมีคณ
ุ ภาพ และผูส้ นใจ
มากขึ้น
3. จัดทาแบบประเมิน 3. รอยละ 80 ของความ
พึงพอใจของครูการจัดอบรม
3. นักเรียนได้เรียนรู้จาก โครงการ
สื่อการสอนที่มคี ุณภาพ
4.วางแผนพัฒนางาน สื่อนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น
ในอนาคตจากผลจาก 4. รอยละ 80 ของนักเรียน
มีความพึงพอใจตอการใช
การประเมิน
สื่อนวัตกรรมจัดการเรียน
การสอนของครู
1. รอยละ 90 ของผูเรียน ตัวบ่งชี้ 5.4
1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน 1. ประชุมครูเพื่อ
แตงตั้งคณะกรรมการ มีทักษะภาษาอังกฤษ
มีความรู และมีทักษะ
ดําเนินงาน
ในระดับดี
ภาษาอังกฤษดาน
2. แบงงานมอบหมาย 2. รอยละ 80 ของผูเรียน
วิชาคณิตศาสตร
หนาที่ใหผูรับผิดชอบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร และ
สูงขึ้น
วิชาภาษาอังกฤษ จากการ ในดานตางๆ
3. สํารวจสื่อ วัสดุ
3. รอยละ 85 ของผูเรียน
สอนโดยครูชาวตางชาติ
อุปกรณในการจัดซื้อ- มีความรูดานภาษาไทยมี
เจาของภาษา
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน จัดจาง
มีความรู และมีทักษะทั้ง 4. คัดสรรวิทยากรให ในระดับดี
ความรู /ครูจากกลุม 4. รอยละ 95 ของผูเรียน
ดานการอาน ฟง เขียน
สาระตางๆ
มีความรูและทักษะดาน
อยางมีประสิทธิภาพ
การใชคอมพิวเตอร
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียน 5. กําหนดวันเวลา
มีความรูทักษะดานการใช ในการจัดกิจกรรม
6. กําหนดหลักสูตร
คอมพิวเตอรและสืบคน
เนื้อหาสาระที่นํามา
ขอมูล
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
(ต่อ)

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
12. โครงการ
มาตรฐาน
การสอนยอด
สะท้อนนวัตกรรม
เป็นเลิศ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
สอนให้ได้มาตรฐานของ
สพฐ.และ สมศ.
2. เพื่อให้ครูมีงานวิจัยใน
ชั้นเรียนและวิจัยเต็ม
รูปแบบ (วิจัย 5 บท)
3. ส่งเสริมให้นักเรียนและ
ครู มีนวัตกรรมการสอน
เพื่อพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ มีงานวิจยั
และสื่อนวัตกรรมที่ดี

1. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. จัดทาคาสั่ง และ
ดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว้
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
4. พัฒนาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้ทันสมัย
5. จัดทาแฟูมสรุป
ผลงาน
13. โครงการนิเทศ 1. เพื่อให้ครูได้รับการ
1. ประชุมแต่งตั้ง
ร้อยละ 80 ครูมีแผนการ
ภายใน ตรวจ
นิเทศในรูปแบบที่
คณะกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิควิธี
ติดตาม กากับ
หลากหลายแบบ
ดาเนินงาน
ที่หลากหลาย
คุณภาพมาตรฐาน กัลยาณมิตร
2. จัดทาคาสั่ง และ
การจัดการเรียน
2. เพื่อให้ครูค้นหาปัญหา ดาเนินงานตาม
การสอน
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ขั้นตอนที่วางไว้
และดาเนินการแก้ปญ
ั หาได้ 3. ติดตาม ตรวจสอบ
3. เพื่อให้ครูพัฒนาวิธีการ การดาเนินงาน
สอนและนวัตกรรม โดยใช้ 4. ประชุมสรุปผล
กิจกรรมการสอนที่
การดาเนินงาน พัฒนา
หลากหลาย สามารถผลิต ปรับปรุงจากการ
สื่อเพื่อแก้ปัญหาการ
ประเมิน-ข้อเสนอแนะ
จัดการเรียนการสอนได้
5. จัดทาแฟูมสรุป
ผลงาน
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ตอบสนอง
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ 7

ตัวบ่งชี้
10.5

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
(ต่อ)

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
14. โครงการวิจัย
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อให้ครูทาวิจัยและ
แก้ปัญหาการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดทาผลงานและ
เผยแพรผลงานในระดับ
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
สหวิทยาเขต สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 70 ของครูมี
งานวิจัยชั้นเรียนและวิจัย
เต็มรูปแบบที่ถูกต้องและมี
คุณภาพ

ตอบสนอง
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ 7.7

1. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. จัดทาคาสั่ง และ
ดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว้
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
4. ประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงาน พัฒนา
ปรับปรุงจากการ
ประเมิน-ข้อเสนอแนะ
5. จัดทาแฟูมสรุป
ผลงาน
15. โครงการพัฒนา 1. เพื่อกาหนดให้บุคลากร 1. ประชุมแต่งตั้ง
ร้อยละ 92 ของบุคลากร
ตัวบ่งชี้ 8.3
ศักยภาพครูและ
มีความรู้ ความสามารถ
คณะกรรมการ
ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
บุคลากรทางการ
และนาไปใช้ในการพัฒนา ดาเนินงาน
ศึกษา
ตนและพัฒนาองค์กร
2. จัดทาคาสั่ง และ
2. เพื่อให้ดาเนินงาน
ดาเนินงานตาม
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขั้นตอนที่วางไว้
อย่างมีคุณภาพและ
3. ติดตาม ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
3. เพื่อสร้างวิธีปฏิบัติทั้ง 4. ประชุมสรุปผลการ
ทรัพยากรด้านบุคลากร
ดาเนินงาน
งบประมาณที่เป็นเลิศ
5. จัดทาแฟูมสรุป
(Best Practices)
ผลงาน
4. สร้างขวัญและกาลังใจ
ให้แก่บุคลากร
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งาน/โครงการ/
กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4
16. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมดีเด่น
ผู้เรียนให้มีระเบียบ เน้นผลสัมฤทธิ์
วินัย คุณธรรม ดีเยี่ยม
จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์

17. โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
เกิดประสบการณตรงใน
การเรียนรู
2. เพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงคใหแกนักเรียน
3. เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

1. เพื่อจัดการเรียนการ
สอนให้บรรลุจุดประสงค์
ของหลักสูตร
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
อาชีพและมีรายได้ระหว่าง
เรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง และ
แสดงผลงานที่นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติ
4. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ด้านความรับผิดชอบ
มีวินัยตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ตอบสนอง
(จานวน/ร้อยละ)
ตัวชี้วัด
1. รอยละ 100 ของ
1. ประชุมแตงตั้ง
ตัวบ่งชี้ 2.1
นักเรียนระดับชั้น
คณะกรรมการ
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6
ดําเนินงาน คัดสรร
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยากรที่มาสอน
สูงขึ้น
2. จัดทําคําสั่ง และ
ดําเนินงานตามขั้นตอน 2. รอยละ 60 ของนักเรียน
ที่เขาสอบธรรมศึกษา
ที่วางไว
3. ติดตามผลการ
เรียนรู จากผลการ
สอบธรรมศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. จัดทําแฟมสรุป
ผลงาน
วิธีดาเนินการ

1. สํารวจความตองการ
และความจําเปนเรงดวน
แตงตั้งคณะกรรมการ
2. จัดทําคําสั่ง และ
ดําเนินงานตามขั้นตอน
ที่วางไว
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงาน
4. ประชุมสรุปผล
การดําเนินงาน
5. จัดทําแฟมสรุป
ผลงาน

รอยละ 95 ของผูเรียน
ตัวบ่งชี้
6.1, 6.2,
ผานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 6.3, 6.4
ดานความรับผิดชอบและ
มีวินัยตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
(ต่อ)

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
18. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
นักเรียน

19. โครงการ
พัฒนาผู้เรียนด้าน
สุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะดนตรีและ
กีฬา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมี
ภาวะความเปนผูนําที่ดีตาม
วิถีประชาธิปไตย
2. เพื่อใหนักเรียนมี
คุณลักษะอันพึงประสงค
ดานความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อสรางเสริม
ประสบการณในการดูแล
ตนเองและชวยเหลือผูอื่น

วิธีดาเนินการ

1. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
2. จัดทาคาสั่ง และ
ดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว้
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
4. ประชุมสรุปผลการ
ดาเนินงาน
5. จัดทารายงานผล
การดาเนินงาน (SSR)
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา 1. ประชุมแตงตั้ง
ความรัก ความสามัคคี
คณะกรรมการ
รูแพ รูชนะ รูอภัย และ
2. จัดทําคําสั่ง และ
ทํางานเปนหมูคณะ
ดําเนินงานตาม
2. เพื่อดํารงไวซึ่งดนตรี
ขั้นตอนที่วางไว
ศิลปะและวัฒนธรรมของ 3. ติดตาม ตรวจสอบ
ความเปนลูกบดินทร
การดําเนินงาน
3. เพื่อใหนักเรียนไดแสดง 4. ประชุม นําผลการ
ศักยภาพของตนเองอยาง ประเมินความพึงพอใจ
เต็มความสามารถ
มาปรับปรุง แกไข
4. เพื่อสงเสริมทักษะการคิด ตามขอเสนอแนะ
วิเคราะหอยางบูรณาการ 5. จัดทําแฟูมสรุป
จนเปนอัตลักษณ
รายละเอียดทั้งหมด
5. เพื่อใหนักเรียนมี
ของการดําเนินงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 85 ของนักเรียน มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม

ตอบสนอง
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้
2.1, 2.3

ร้อยละ 84 ของนักเรียนมี ตัวบ่งชี้
คุณลักษณะอันพึง
1.4
ประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ
มีคุณธรรมจริยธรรม
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาอาคาร
สถานที่
สภาพแวดล้อม
วัสดุอุปกรณ์

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
20. โครงการ
พัฒนาหองสมุด
และแหลงเรียนรู

21. โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มีแหล่งเรียนรู้แหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ วิทยากร
และสร้างเสริม
ประสบการณ์ที่กว้างขวาง
หลากหลาย และเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์แบบ เป็น
ห้องสมุดทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
ความสานึกความเป็นไทย
1. เพื่อจัดซื้อ ซ่อมแซม
วัสดุ และครุภัณฑ์ ให้มี
ประสิทธิภาพและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
2. เพื่อดูแลและ
บารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปโภคให้พร้อม
สาหรับการบริการ
3. เพื่อให้บริการวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ และยานพาหนะ
กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ตาม
ต้องการ
4. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค

1. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
2. จัดทาคาสั่ง และ
ดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว้
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
4. ประชุม นาผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุง แก้ไข
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1. สารวจความ
ต้องการในการพัฒนา
งานสาธารณูปโภค
2. จัดทาคาสั่ง และ
ดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว้
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
4. ประชุม และเสนอ
ให้โรงเรียนรับทราบ
ผลการดาเนินงานเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนางาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
แสวงหาความรู้และข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

ตอบสนอง
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ 4.1

1. ร้อยละ 100 ของ
ตัวบ่งชี้ 4.2
โรงเรียน ปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่ จัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ มากขึ้น มี
ระบบสาธารณูปโภคที่
เพียงพอ
2. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรและนักเรียนมี
ความตระหนักในการใช้
พลังงาน รู้คุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
กิจกรรม โครงการอนุรักษ์
และพัฒนา สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
(ต่อ)

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
22. โครงการ
พัฒนาห้องสมุด
และ แหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให
เปนสังคมแหงการเรียนรู
มีแหลงเรียนรูแหลงขอมูล
ขาวสาร ความรู วิทยากร
และสรางเสริมประสบการณ
ที่กวางขวาง หลากหลาย
และเนน ผูเรียนเปนสําคัญ
2. เพื่อพัฒนาหองสมุดให
เปนแหลงการเรียนรูที่
สมบูรณแบบ เปนหองสมุด
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะการอาน คิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ
4. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
ความสํานึกความเปนไทย

1. ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
2. จัดทาคาสั่ง และ
ดาเนินงานตาม
ขั้นตอนที่วางไว้
3. ติดตาม ตรวจสอบ
การดาเนินงาน
4. ประชุม นาผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุง แก้ไข

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
แสวงหาความรู้และข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน

ตอบสนอง
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้ 4.1
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 มาตรฐาน)
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
สรุปคุณภาพของสถานศึกษา
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การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของ
ผลการติดตาม ตรวจสอบ
สถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
2555 2556 2557 2555 2556 2557
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5
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5

5

5

5

5

5

5
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5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

12. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ
โดยต้นสังกัด ในรอบ 3 ปีล่าสุด
องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 1
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องคประกอบที่ 2
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 3
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 5
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 6
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ 7
จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน
องค์ประกอบที่ 8
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการติดตามตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ รายปีการศึกษา
2555
2556
2557
คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ
5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
รับการประเมินระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(มัธยมศึกษา)

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
5.00
5.00

9.84
9.94
9.85
10.00
15.69
10.00
5.00
4.93

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

95.25

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (รายตัวบ่งชี้)
คะแนน
ที่ได้

ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนมีการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6

ปรับปรุง

คุณภาพ
พอใช้
ดี

ดีมาก

9.84



4.84



5.00
9.94
3.94
4.00
2.00
9.85








4.85



5.00



10.00
5.00
5.00
15.69






2.21
1.45




2.05



2.21



1.48



2.01



2.15
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการดาเนินการของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ที่ 9 - 10
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริมตัวที่บ่งชี้ที่ 11 - 12
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 คะแนนเชิงคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 คะแนนพัฒนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม/คุณภาพ

คะแนน
ที่ได้

ปรับปรุง

คุณภาพ
พอใช้
ดี

ดีมาก

2.13



10.00



5.00
5.00




5.00



2.00
1.00
2.00
4.93



2.43
2.50
5.00



5.00



5.00



2.00
3.00
5.00



95.25



ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) มีผลการรับรอง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
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14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
14.1 จากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา
ประเมินตนเองในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
- ผู้เรียนใฝุรู้ ใฝุเรียน มีจิตสาธารณะ มีโครงการเด่น คือ
โครงการพี่ช่วยน้อง
- ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น รู้จักการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดตัดสินใจ
- ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ มีการบริหาร
จัดการที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์
- มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ดีและ
เหมาะสม

จุดควรพัฒนา
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอีก
- พัฒนาครูด้านการใช้สื่อประกอบการสอนและ
การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

14.2 จากการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นผู้ประเมิน ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
- คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่ายให้ความสนใจและช่วยเหลือ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ
- ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ชุมชน อยู่ในระดับดี
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ชุมชน มีการศึกษาสูง
- สถานศึกษาได้รับความนิยมจากสังคมสูง เพื่อต้องการเข้า
เรียนในสถานศึกษา และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง
และชุมชนมาก

อุปสรรค
- สภาพการจราจรด้านหน้าสถานศึกษาติดขัด
โดยเฉพาะในช่วงก่อนและเลิกเรียนทาให้ผู้เรียน
ส่วนหนึ่งมาเรียนสาย
- นโยบายของรัฐในเรื่องเรียนฟรี 15 ปี ทาให้
เกิดปัญหากับสถานศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างของการเรียน
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14.3 จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
		 14.3.1 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
			 1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
พัฒนาเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนโดยเฉพาะในกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
และสุขศึกษาและพลศึกษา   โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ชัดเจน มีการเพิ่ม
เป้าหมายทุกปีจนกว่าผลสัมฤทธิ์จะอยู่ในระดับดีมาก   
			 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
--------			 3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
จัดอบรมพัฒนาครูด้านการใช้สื่อประกอบการสอน   การผลิตสื่อ   มีการนิเทศการสอน
ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี   การประกวดสื่อ   ให้ครูได้ใช้สื่อทุกคนและให้ครูใช้การประเมินผลตามสภาพจริง
อย่างเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและด้วยวิธีการที่หลากหลายเพิ่มขึ้น   พร้อมทั้งการจัดทำ�บันทึกหลังสอน
บันทึกการสอนซ่อมเสริมเพิ่มขึ้น
			 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน
--------		
ต่อสังคม

14.3.2 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ ป็นประโยชน์

1. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  และ  English  Program (EP)
2. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. โครงการ Enrichment  and  Extension  Program  (E.E.P)
14.4 จากการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องค์ประกอบ)
โดยต้นสังกัดปีล่าสุด
		 - จุดเด่น
การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยการกระจายอำ � นาจ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ทุกภาคส่วน มีการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report : SAR) และเผยแพร่
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและต้นสังกัดทราบ
		 - จุดที่ควรพัฒนา
		 - ข้อแสนอแนะ
-
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15. สรุปปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จากต้นสังกัด (สพม.2) : ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรจัดทำ�โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยเน้นการนำ�ผลการประเมิน
สารสนเทศผลสัมฤทธิท์ างการเรียน  มาวิเคราะห์วางแผนเพือ่ ให้ครูทกุ คนมุง่ พัฒนางานของตนเอง เช่น จัดทำ�วิจยั
ในชั้นเรียน การออกแบบการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การนิเทศติดตาม
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การประเมินผลคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน สนองตอบ
วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2. สถานศึกษาควรจัดทำ�โครงการพัฒนากรอบการประเมินคุณภาพภายใน และพัฒนาเครื่องมือให้
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึ ก ษาควรพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ตามระบบ PDCA                
(Plan Do Check Action) ตามองค์ประกอบระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553  เช่น หลักสูตรการเรียน
การสอน การออกแบบการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ    และเผยแพร่
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถานศึกษาในสังกัด สพม.2
จากสถานศึกษาประเมินตนเอง :  ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการประเมินภายใน
1. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาครบทุกด้าน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
2. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการบริหารจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน
สนองตอบวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. มีการกำ�กับ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
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หน้าว่าง
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ตอนที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปี
ของสถานศึกษา

ตอนที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำ�ปี
ของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) แบ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานเป็ น 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่                                                
กลุม่ บริหารวิชาการ กลุม่ บริหารงบประมาณ กลุม่ บริหารงานบุคคล กลุม่ บริหารทัว่ ไป และกลุม่ นโยบายและแผน
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม SBM และเทคนิคการบริหารแบบการพัฒนา
ตามกระบวนการ PDCA
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ผู้อานวยการ

73

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

งานสานักงาน
งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานอาคารสถานทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม
งานสวัสดิการโรงเรียน
งานโภชนาการ
งานโสตทัศนศึกษา
งานอนามัยโรงเรียน
งานสาธารณูปโภค

มูลนิธิ
ส่งเสริมการศึกษา

งานสํานักงานผูอํานวยการ
งานวางแผนและพัฒนาองคกร
งานสารสนเทศ
งานการรับนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานจัดทําแผนปฏิบัติการและ
การใชงบประมาณ

แผนงาน

คณะกรรมการนโยบายและแผน

500 กลุ่มนโยบายและแผน

501.
502.
503.
504.
505.
506.

คณะกรรมการบริหารทั่วไป

400 กลุ่มบริหารทั่วไป

มูลนิธิ
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท และบุตร

300 กลุ่มบริหารงานบุคคล

สมาคมนักเรียนเก่า
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมผู้ปกครอง
และครูบดินทรเดชา

200 กลุ่มบริหารงบประมาณ

401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

301. งานสานักงาน
302. งานวางแผนอัตรากาลังและการ
กาหนดตาแหน่ง
303. งานทะเบียนประวัติบุคลากร
304. งานพัฒนาบุคลากร
305. งานระดับชัน้ และครูที่ปรึกษา
306 . งานวินัย และความประพฤตินกั เรียน
307. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
308. งานส่งเสริมกิจการนักเรียนและคณะสี
309. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
310. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
311. งานปูองกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
312. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
313. งานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการ
พัฒนาการศึกษา

คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
201. งานสํานักงาน
202. งานบริหารการเงิน
203. งานบริหารบัญชี
204. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย
205. งานควบคุมภายใน
206. งานตรวจสอบภายใน
207. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
208. งานยานพาหนะ

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ

งานสํานักงาน
งานกลุมสาระการเรียนรูและ
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
งานจัดและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอน
งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
งานหองสมุด และพัฒนาแหลงเรียนรู
งานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กํากับ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอน
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานโครงการพิเศษ
งานแนะแนวการศึกษา
งานวิเทศสัมพันธ

คณะกรรมการบริหารวิชาการ

100 กลุ่มบริหารวิชาการ

คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้
ผู้เรียน เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำ�รงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ เป็นพลโลก
บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
เป้าประสงค์ (Goals)
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วม
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ              
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเป็นผู้นำ�ในทุกด้าน  
มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งทำ�งานเพื่อสังคม และน้อมนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำ�รงชีวิต
5. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
6. โรงเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรม สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
     

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ลูกบดินทร  ประพฤติดี  มีความรู้

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การกำ�หนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตจะต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน (Based - Line : BL) ของ
สารสนเทศ วิสัยทัศน์ ผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว
การเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาที่กำ�หนด ตลอดจนการแก้ปัญหาตามสภาวการณ์ บริบทของโรงเรียน
และการเที ย บเคี ย งมาตรฐานดั ง กล่ า วนั้ น นำ � มาบู ร ณาการเป็ น ความคาดหวั ง ในอนาคตให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่กำ�หนดไว้และเพื่อการนำ�ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ในอนาคตจึงมีดังต่อไปนี้
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1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมที่เป็น
นามธรรมจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ โดยผ่านกิจกรรมประการแรก คือ การให้ความรู้ความกระจ่างในค่านิยม
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีระเบียบวินัย ทำ�งานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ของลูกบดินทร การมีจิตสาธารณะ                 
ด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในทุกระดับทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยครูและบุคลากรของโรงเรียน
ทุกระดับและทุกคน  อีกประการหนึง่ คือการมีตน้ แบบทีด่ เี ป็นตัวอย่างอันเหมาะสม จัดกิจกรรมยกย่องส่งเสริมให้
ขวัญและกำ�ลังใจคนดี
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน  ด้วยการกำ�หนดเป้าหมายพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4 เพื่อให้ครูอาจารย์วางแผนจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนสู่ความเป็นเลิศ   เพิ่มอันดับผลของการวัดประเมินผลระดับชาติ O-NET นอกจากนั้นจะต้องดูแล
พัฒนายกระดับผลการเรียนไม่สมบูรณ์ของนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาไม่เกินร้อยละ 4 ของจำ�นวนนักเรียน
ในแต่ละระดับ
3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   กำ�หนดภาระงานด้วยการนิเทศภายในของกลุ่มบริหาร
วิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสู่ความเป็นเลิศด้วยการออกแบบการจัดการเรียนการสอน   ใช้ทรัพยากร
แหล่งเรียนรู้และผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้และสร้างสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น วัดประเมินผลอย่าง
หลากหลาย และนอกจากนั้นการจัดสอนเสริมจากหลักสูตรปกติ เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองต่อความสามารถของ
นักเรียนด้วยโครงการพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ และการจัดสอนเสริมพิเศษในทุกระดับ
4. การพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมสำ�คัญประการหนึ่ง โรงเรียนดำ�เนินการด้วยการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอื่นๆ ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ  ยกเว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ
เป็นภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับแนวทางการดำ�เนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และการพัฒนาครูประจำ�การ
ทุกคนตามห้วงเวลา กิจกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่จัด ประการสำ�คัญคือการพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้ม การพัฒนา
ครูรนุ่ ใหม่เพือ่ พัฒนาเจตคติ  ปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นบดินทรเดชาและการเป็นครูทดี่ ใี นอนาคต เตรียมรองรับ
การปรับเปลี่ยนบุคลากรหลักของโรงเรียนในอนาคต
    
5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน
ด้วยการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ดนตรี   ศิลปะ เป็นกิจกรรม “มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กีฬาวอลเลย์บอลหญิงของ
กรมสามัญศึกษาเดิม ประกอบกับด้านดนตรีและศิลปะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออก                  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น   อีกทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
วันลอยกระทง กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมการสอนดนตรีไทย นาฏศิลป์ กิจกรรม
ไหว้ครูช่าง กิจกรรมโขนบดินทร ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทย เน้นกระบวนการ
ทำ�งานเป็นทีม ความสามัคคี ความมีวินัย ความรับผิดชอบ เป็นการรวมนักเรียนทุกระดับชั้นและให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
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6. การพัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สารสนเทศและศูนย์
วิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์  สงั เคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งการเขียนสื่อความ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเริ่มจากการอ่าน ตาดู หูฟัง เพื่อเป็นปัจจัย
พื้นฐานไปสู่การพัฒนาระบบการคิด
7. การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมด้วยการปรับภูมิทัศน์ในจุดต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้               
จัดระเบียบเพื่อความสะดวกและการบริการที่สร้างความพึงพอใจ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
ความต้องการและสนใจ
8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการกระจายอำ�นาจให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียนในทุกระดับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้บทบาทหน้าที่ในการให้คำ�ปรึกษา
ข้อเสนอแนะ เห็นชอบอนุมัติในงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคม ชมรม
ร่วมกันระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทผู้นำ�ทางวิชาการ
และการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากแนวทางการพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในอนาคตตามแนวทางดังกล่าวนั้น
จุดเน้นการพัฒนาที่สำ�คัญเป็นการยกระดับปฏิบัติวาระแห่งปี คือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่วิชาการ การพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้ม การพัฒนาครูรุ่นใหม่
การพัฒนาครูอาจารย์เตรียมความพร้อมด้านทักษะการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
การสอนเสริมสำ�หรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพื่อสนองตอบแนวพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคารสถานที่และการบริการ และกิจกรรมที่สำ�คัญ
อีกประการหนึ่งเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย จากกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นดังกล่าวจะตอบสนองต่ออัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ จุดมุ่งหมาย ตลอดทั้งปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  วัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ
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5. การดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนางาน 1. เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน
เพื่อการบริหารจัดการ มีสว่ นร่วมในการบริหารงานอย่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
2. เพื่อให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้ใช้ทรัพยากร และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีระบบควบคุมภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการพัฒนา
1. เพื่อมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศของ พื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียน
2. เพื่อมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ดีเกี่ยวกับผู้เรียน
3. เพื่อมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับครูและการจัดการเรียน
การสอน
4. เพื่อมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
3. โครงการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนให้ได้
การศึกษา
คุณภาพตามมาตรฐานของ สพฐ.
และ สมศ.
2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้  ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานที่ สิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
4. โครงการขยายโอกาส 1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนมีสถานที่
ทางการศึกษา
เรียนตามศักยภาพของตน
2. เพื่อเป็นแบบอย่างในด้านรูปแบบ
การบริหารจัดการ การรับนักเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 8
- นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ตัวบ่งชี้ 8.3
ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนเป็นผู้นำ�ในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เชิงปริมาณ
- นักเรียน 4,244 คน
- ครูและบุคลากร 199 คน
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน มีคุณภาพในการพัฒนา
องค์กรให้เกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 12
ตัวบ่งชี้ 12.3

เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 12
- โรงเรียนผ่านการประเมินการ
ตัวบ่งชี้ 12.1 - 6
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกทุกมาตรฐานและทุก
ตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่
- นักเรียน ม.1 ประมาณ 16 ห้องเรียน 1,2,3,4,5,6
- นักเรียน ม.4 ประมาณ 16 ห้องเรียน ตัวบ่งชี้ 6.1
เชิงคุณภาพ
- วิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนเป็น
รูปแบบการรับแบบหลักธรรมาภิบาล

Self Assessment Report : SAR 81

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการ
1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Best Curriculum to ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Best Innovation
2. เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
3. เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญเพื่อ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. โครงการ 5 E & 3
Skill

3. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให้ครูได้จัดทำ�แผนการเรียนรู้
ให้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ครูได้นำ�แผนการเรียนรู้
ไปปฏิบัติการสอนได้จริง
3. เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์  การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ครูนำ�กระบวนการคิด
วิเคราะห์เข้าสู่การเรียนการสอน
1.เพื่อจัดทำ�และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามแนวหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้
ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อ
ความถนัด และศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าระดับ 2.5
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการ
ประเมินระดับชาติอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

เชิงปริมาณ
- นักเรียนจำ�นวน 4,244 คน
เชิงคุณภาพ
- ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
อันได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาสำ�หรับ
นักเรียน  กลุ่มปกติ (Average)
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และความ
สามารถพิเศษสำ�หรับนักเรียนกลุ่มเก่ง
(Above Average) และหลักสูตร
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น สำ�หรับ
กลุ่มอ่อนด้วย (Below Average)
- ผู้เรียนมีคะแนนการประเมินระดับ
ชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยและมี
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล
เชิงปริมาณ
- ครูจำ�นวน 199 คน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
ในแต่ละรายวิชา
- นักเรียน 4,244 คน มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในแต่ละรายวิชา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้มีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบในทุกรายวิชา
เชิงปริมาณ
- สถานศึกษามีหลักสูตร 4 หลักสูตร
- ครูทุกคน ในโรงเรียนได้มีหลักสูตร
เป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
การจัดการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
- หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ช่วยให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 7,10
ตัวบ่งชี้
7.1,7.5,10.1,10.2

มาตรฐานที่ 4,7,8
ตัวบ่งชี้ 4.3,7.1,8.6

มาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้
10.1,10.2,10.3

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. โครงการพัฒนาการ 1. เพื่อให้การดำ�เนินการเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล วัดผลประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา
สู่มาตรฐานสากล
ที่เปิดสอนในหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการให้
บริการด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ
แก่ผู้ขอรับบริการ
3. เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียน
การสอนของคณะครู, กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และฝ่ายต่างๆ
4. เพื่อจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและ
แจกเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.80 ตลอด 6 ปีการศึกษา
5. โครงการพัฒนา
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ศักยภาพผู้เรียน
และมีทักษะภาษาอังกฤษด้านวิชา
คณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ และ
วิชาภาษาอังกฤษ จากการสอนโดย
ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และ
มีทักษะทั้งด้านการอ่าน ฟัง เขียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้
ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
สืบค้นข้อมูล
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2,5
- นักเรียน 4,244 คน
ตัวบ่งชี้ 2.1,5.1,5.2,
- ครู 199 คน (ครูประจำ� 164 คน 5.3,5.4
และครูอัตราจ้าง 36 คน)
เชิงคุณภาพ
- สามารถตรวจผลการสอบและ
วิเคราะห์แบบทดสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
- สามารถให้บริการด้านเอกสาร ข้อมูล
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียน วัดผลและเทียบโอนผล
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว
เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 5
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตัวบ่งชี้ 5.4
จำ�นวน 100 คน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,
2 และ 3 จำ�นวน 1,200 คน เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษ
- นักเรียนระดับชั้น ม.2, 3, 5 และ
ม.6 จำ�นวน 3,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรมสอนเสริมทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน
- นักเรียนจำ�นวน 4,244 คน
เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมและสืบค้น
ทางอินเทอร์เน็ต
- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู้และทักษะภาษา
อังกฤษ ด้านวิชาคณิตศาสตร์  
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติอยู่ในระดับดี
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6. โครงการรักการอ่าน 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัย
นักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) และนักเรียน
ในโรงเรียนเขตวังทองหลาง
- นักเรียนและครูจากโรงเรียน
ในเครือ 6 บดินทร จำ�นวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์
สิงหเสนี) ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาไทย
สามารถจัดกิจกรรมและนำ�ความรู้
สู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนที่เข้าค่ายรักการอ่าน
6 บดินทร ได้พัฒนาทักษะทางด้าน
การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง
7. โครงการพัฒนาผู้เรียน 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี
เชิงปริมาณ
ที่มีความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ - นักเรียน ม.1 - ม.6 มีความสามารถ
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
พิเศษ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
และศิลปะ จำ�นวน 200 คน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทาง
เชิงคุณภาพ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ - นักเรียนมีความสามารถพิเศษ       
ในระดับสูงขึ้น
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
ศิลปะ มีทักษะกระบวนการคิด
การเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์อย่างมีคุณภาพ และ
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
มุ่งสู่มาตรฐานสากล
8. โครงการ
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และ เชิงปริมาณ
บดินทรเดชาสู่สากล ประสบการณ์ตรงกับเจ้าของภาษา - นักเรียนจำ�นวน 4,244 คน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และ มีทักษะการใช้ภาษาและสามารถ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
สื่อสารได้
ชาวต่างประเทศ
เชิงคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำ�ความรู้ และ - นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา
ประจำ�วัน
ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำ�วัน ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่ผู้เรียนอีกทั้งจะทำ�ให้นักเรียนมี
โอกาสเปิดโลกทัศน์ของตนเองเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ดำ�เนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในยุค
โลกาภิวัตน์

84 Self Assessment Report : SAR

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1 - 3.4

มาตรฐานที่ 15
ตัวบ่งชี้ 15.1

มาตรฐานที่ 15
ตัวบ่งชี้ 15.1

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการมาตรฐาน 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนให้ได้
การสอนยอดสะท้อน มาตรฐานของสพฐ.และ สมศ.
นวัตกรรมเป็นเลิศ
2. เพื่อให้การสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ
3. ครูมีนวัตกรรมการสอนที่เป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
2. โครงการนิเทศ
ภายใน ตรวจ ติดตาม
กำ�กับคุณภาพมาตรฐาน
การเรียนการสอน

1. เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศในรูปแบบ
ที่หลากหลายแบบกัลยาณมิตร
2. เพื่อให้ครูค้นหาปัญหาในการเรียนรู้
ของผู้เรียนและดำ�เนินการแก้ปัญหาได้
3. เพื่อให้ครูพัฒนาวิธีการสอนและ
นวัตกรรม โดยใช้กิจกรรมการสอน
ที่หลากหลาย สามารถผลิตสื่อ เพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้
3. โครงการวิจัยพัฒนา 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนให้ได้
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานของสพฐ.และ สมศ.
2. เพื่อให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพ
3. ครูมีนวัตกรรมการสอนที่เป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
- ครู 200 คน จัดการเรียนการสอน
ตรงตามหลักสูตร มีนวัตกรรมที่
ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
- ครูพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละวิชามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น
เชิงปริมาณ
- ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับ
การนิเทศทั้งนิเทศภายในและภายนอก
เชิงคุณภาพ
-  ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
- ครู 200 คน จัดการเรียนการสอน  
ได้ดี มีนวัตกรรมใช้ในการจัดการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
- ครูพัฒนาการเรียนการสอน เป็นผล
ทำ�ให้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาสูงขึ้น
4. โครงการพัฒนา
1. เพื่อกำ�หนดให้บุคลากรมีความรู้ เชิงปริมาณ
ศักยภาพครูและ
ความสามารถและนำ�ไปใช้ในการ
- พัฒนาครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนและพัฒนาองค์กร
จำ�นวน 200 คน
2. เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปใน เชิงคุณภาพ
ทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพและ - ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพและมีคุณค่าต่อการปฏิบัติ
3. เพื่อสร้างวิธีปฏิบัติทั้งทรัพยากร หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิด
ด้านบุคลากร งบประมาณที่เป็นเลิศ ประสิทธิผล
(Best Practices)
- โรงเรียนจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
4. เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่ มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของ
บุคลากร
หน่วยงานภายในและภายนอก
5. โครงการสื่อนวัตกรรม 1. ครูสร้างสื่อนวัตกรรมในการ
เชิงปริมาณ
และเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น
- ครูมีการสร้างสื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอน 2. ครูสร้างสื่อนวัตกรรมการสอน
อย่างน้อย คนละ 1 ชิ้นงานต่อปี
อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
3. นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการสอน - ครูมีการผลิตสื่อนวัตกรรมอย่าง
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี)้

มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ 7.1

มาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้ 10.5

มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ 7.7

มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ 8.3

มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ 7.4
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญา
			 ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1. โครงการคุณธรรมดีเด่น 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
เน้นผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยม ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
2. เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตัวบ่งชี้ 2.1
ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา
จำ�นวน 4,244 คน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ที่สมัครสอบธรรมศึกษา 2,000 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สามารถเพิ่มประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ และเสริมสร้างคุณธรรม
ให้เกิดแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพและ
เป็นคนดีของสังคม

2. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 6
- นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพฯ ตัวบ่งชี้
ทุกระดับชั้น จำ�นวน 4,244 คน
6.1,6.2,6.3,6.4
ได้รับความรู้และฝึกทักษะ
การประกอบอาชีพ
เชิงคุณภาพ
-  นักเรียนมีองค์ความรู้ในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการปฏิบัติงานด้วย

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหลักสูตร
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้าน
การปฏิบัติงานอาชีพและมีรายได้
ระหว่างเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง และแสดงผลงานที่
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ
มีวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีภาวะ
ความเป็นผู้นำ�ที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
ในการดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น

เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 2
- นักเรียนประมาณ  4,244  คน
ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.3
ครูประมาณ 200 คน
ผู้ปกครองประมาณ 500 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ  
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
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เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

4. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรัก  
ความสามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  
และทำ�งานเป็นหมู่คณะ
2. เพื่อดำ�รงไว้ซึ่งดนตรี  ศิลปะและ
วัฒนธรรมของความเป็น
ลูกบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
4. เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิด วิเคราะห์
อย่างบูรณาการจนเป็นอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
5. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ  
มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ
มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตัวบ่งชี้ 1.4
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
จำ�นวน 4,244 คน  ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 200 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านความรับผิดชอบ  มีวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรมระดับดี  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนา
1. เพื่อจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุและ
อาคารสถานที่ พลังงาน ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและ
และสิ่งแวดล้อม
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. เพื่อดูแลและบำ�รุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคให้พร้อมสำ�หรับ
การบริการ
3. เพื่อให้บริการวัสดุ ครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
ตามต้องการ
4. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค

2. โครงการพัฒนาห้องสมุด 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคม
และแหล่งเรียนรู้
แห่งการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ แหล่ง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยากร และ
สร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวาง
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ เป็นห้องสมุด
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความสำ�นึก
ความเป็นไทย

เชิงปริมาณ
- นักเรียน 4,244 คน ครู 200 คน
ผู้ปกครอง  4,244 คน และชุมชน
500 คน
- ส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนร้อยละ
100 มีความพึงพอใจระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนางาน
สาธารณูปโภคให้มีคุณภาพมาก และ
มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
- บุคลากรและนักเรียนมีความ
ตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
- สถานศึกษามีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว อุปกรณ์ที่ทันสมัย
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกเพียงพอ
- สถานศึกษามีห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
และศูนย์การการเรียน (Resource
Center) ที่มีการบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบทุกกลุ่มสาระฯ
- ครู/นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการใช้ห้องสมุด ศูนย์การเรียน
เชิงปริมาณ
- นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาก
ห้องสมุด จำ�นวน 4,244 คน
เชิงคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการที่จะ
ส่งเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวาง
หลากหลาย แก่นักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
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สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ 11
ตัวบ่งชี้
11.1,11.2,11.3

มาตรฐานที่ 13
ตัวบ่งชี้ 13.1,13.2

ตอนที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตอนที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาจาแนกตามรายภาคเรียน
1.1 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1. โครงการพัฒนางาน เชิงปริมาณ
เพื่อการบริหารจัดการ - นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนเป็นผู้นาในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน บุคลากรมีความ
พึงพอใจและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ 8.3

2. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน

ร้อยละ 80 มีความสาเร็จในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานที่ 12
ตัวบ่งชี้ 12.3

เชิงปริมาณ
- นักเรียน 4,244 คน
ครูและบุคลากร 200 คน
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันมีคณ
ุ ภาพในการพัฒนาองค์กร
ให้เกิดประสิทธิผล
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

3. โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 88 ของการบริหาร บรรลุ มาตรฐานที่ 12
- โรงเรียนผ่านการประเมินการประกัน มาตรฐานการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.4
ทีก่ าหนด
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนผ่านการประเมินการประกัน
คุ ณ ภ า พกา ร ศึ กษา ทั้ ง ภ า ย ใน แ ล ะ
ภายนอกระดับดีมาก
ทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้

4. โครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สมัคร
- นักเรียน ม.1 ประมาณ 16 ห้องเรียน เข้าเรียน
- นักเรียน ม.4 ประมาณ 16 ห้องเรียน
เชิงคุณภาพ
- วิ ธี ก ารรั บ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นเป็ น
รูปแบบการรับแบบหลักธรรมาภิบาล

มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ 6.1
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กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ

Best Curriculum to
Best Innovation

2. โครงการ 5 E & 3 skill

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ
-ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่มี
- นักเรียนจํานวน 4,244 คน
คะแนนประเมินระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
- ไดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ไดแก
หลักสูตรสถานศึกษาสําหรับนักเรียน
กลุมปกติหลักสูตร หองเรียนพิเศษ
และความสามารถพิเศษสําหรับนักเรียน
กลุมเกง และหลักสูตรบูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับกลุมออนดวย
- ผูเรียนมีคะแนนการประเมิน
ระดับชาติสูงกวาคะแนนเฉลี่ยและมี
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
ศักยภาพผูเรียนมุงสูมาตรฐานสากล

มาตรฐานที่ 7,10
ตัวบงชี้ 7.1,7.5,10.1,10.2

เชิงปริมาณ
- ครูจานวน 200 คน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
ในแต่ละรายวิชา
- นักเรียน 4,244 คน มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในแต่ละรายวิชา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้มีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบในทุกรายวิชา

มาตรฐานที่ 4, 7, 8
ตัวบ่งชี้ 4.3,7.1,8.6
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-ร้อยละ 75 ของครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวน
การคิด
- ร้อยละ 75 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่าน
การแข่งขันจากสถาบันต่าง ๆ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร เชิงปริมาณ
สถานศึกษา
- สถานศึกษามีหลักสูตร 4 หลักสูตร
- ครูทุกคน ในโรงเรียนได้มหี ลักสูตร
เป็นแนวทางในการดาเนินงานการ
จัดการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
- หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ความสามารถพิเศษ หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ช่วยให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่ 10
แนวหลักสูตรแกนกลาง
ตัวบ่งชี้ 10.1, 10.2, 10.3
หลักสูตรความสามารถพิเศษ
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และ
หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

4. โครงการพัฒนาการ
วัดผล และประเมินผลสู่
มาตรฐานสากล

- ร้อยละ 80 ของเอกสาร
ปพ.1 - 7 ถูกต้องทันตาม
กาหนด
- ร้อยละ 80 ของความสาเร็จ
จากการตรวจกระดาษคาตอบ

เชิงปริมาณ
- นักเรียน 4,244 คน
- ครู 199 คน (ครู ป ระจ า 163 คน
และครูอัตราจ้าง 36 คน)
เชิงคุณภาพ
- สามารถตรวจผลการสอบและ
วิเคราะห์แบบทดสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้อง
- สามารถให้บริการด้านเอกสาร
ข้อมูล และงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
งานทะเบียน วัดผลและเทียบ
โอนผลการเรียนรูไ้ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว

มาตรฐานที่ 2, 5
ตัวบ่งชี้ 2.1, 5.1, 5.2
5.3, 5.4
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผู้เรียน
จํานวน 100 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษโดย
ครูชาวตางชาติเจาของภาษา
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2
และ 3 จํานวน 1,200 คน
เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน
- เสริมพิเศษ
- นักเรียนระดับชั้น ม.2, 3, 5 และ
ม.6 จํานวน 3,000 คน เขารวม
กิจกรรมสอนเสริมทักษะการฟง พูด
อาน เขียน
- นักเรียนจํานวน 4,244 คน เขารวม
กิจกรรมสอนเสริมและสืบคนทาง
อินเทอรเน็ต
- นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษดานวิชาคณิตศาสตร
วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติอยูในระดับดี
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ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

- ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมี
มาตรฐานที่ 5
ความรู้และทักษะด้านการใช้
ตัวบ่งชี้ 5.4
คอมพิวเตอร์
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
ความรู้ด้านภาษาไทยมี
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติในระดับดี

โครงการ/กิจกรรม

6. โครงการรักการอ่าน

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
- นักเรียนจานวน 4,244 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีนิสยั รักการอ่านหนังสือ
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาทักษะด้าน
การอ่านและเขียนนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

7. โครงการพัฒนาผูเ้ รียน เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6
ที่มีความสามารถพิเศษ
ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และศิลปะ จํานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และศิลปะ
มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห
อยาง มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น มุงสูมาตรฐานสากล

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) และนักเรียนใน
โรงเรียนเขตวังทองหลาง
- นักเรียนและครูจากโรงเรียนใน
เครือ 6 บดินทร จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ได้พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาไทย สามารถจัด
กิจกรรมและนาความรูส้ ู่ชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักเรียนที่เข้าค่ายรักการอ่าน 6
บดินทร ได้พัฒนาทักษะทางด้าน
การอ่านและมีนิสยั รักการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1 - 3.4

- ร้อยละ 82 ของผู้เรียนสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
- ร้อยละ 80 ของการประเมิน
ผู้เรียนในระดับชาติสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ย
- ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่ประสบ
ความสาเร็จในการเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการในระดับเขต จังหวัด
ประเทศ และระดับนานาชาติ

มาตรฐานที่ 15
ตัวบ่งชี้ 15.1
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

8. โครงการบดินทรเดชา
สู่สากล

เชิงปริมาณ
- นักเรียนจํานวน 4,244 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนไดรับความรู และ
ประสบการณตรงจากเจาของภาษา
ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูและ
ประสบการณไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งเกิดประโยชนอยาง
ยิ่งแกผูเรียนอีกทั้งจะทําใหนักเรียน
มีโอกาสเปดโลกทัศนของตนเอง
เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมที่
หลากหลายดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
ในยุคโลกาภิวัตน
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ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
-ร้อยละ 82 ของผู้เรียนสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
- ร้อยละ 80 ของการประเมิน
ระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
- ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่ประสบ
ความสาเร็จในการเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการ ในระดับเขต จังหวัด
ประเทศ และนานาชาติ

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 15
ตัวบ่งชี้ 15.1

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1. โครงการมาตรฐานการ เชิงปริมาณ
สอนยอดสะท้อน
- ครู 200 คน จัดการเรียนการสอนตรง
นวัตกรรมเป็นเลิศ
ตามหลักสูตร มีนวัตกรรมที่ทันสมัยใช้
ในการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
- ครูพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่
ละวิชามีค่าเฉลี่ยทีส่ ูงขึ้น

- ความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ มาตรฐานที่ 7
ในระดับค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.75
ตัวบ่งชี้ 7.1
- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละรายวิชามีค่าสูงขึ้น

2. โครงการนิเทศภายใน
ตรวจ ติดตาม กากับ
คุณภาพมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน

เชิงปริมาณ
- ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รบั
การนิเทศทั้งนิเทศภายในและ
ภายนอก
เชิงคุณภาพ
- ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ร้อยละ 80 ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ทมี่ ีเทคนิควิธีที่หลากหลาย

3. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 25 ของครูมีงานวิจัย
- ครูทุกคนจัดทาวิจัยปฏิบัติการใน
ในชัน้ เรียน และงานวิจัยเต็ม
ชั้นเรียนอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
รูปแบบที่ถูกต้องและมีคุณภาพ
- ครูจัดทาวิจัยเต็มรูปแบบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 10
ของจานวนครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ
- ครูทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้
ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนด
- ครูทาวิจัยตามรูปแบบได้ถูกต้อง
สามารถเป็นตัวอย่างและเผยแพร่
ผลงานได้

มาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้ 10.5

มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ 7.7
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 92 บุคลากรได้รับการ
- พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากร
อบรมเพื่อพัฒนางาน
ทางการศึกษา จานวน 199 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและมีคุณค่าต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล
- โรงเรียนจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตรงความต้องการของ
หน่วยงานภายในและภายนอก

มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ 8.3

5. โครงการสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการ
เรียนการสอน

เชิงปริมาณ
- ครูมีการสร้างสื่อนวัตกรรมอย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้นงานต่อปี
เชิงคุณภาพ
- ครูมีการผลิตสื่อนวัตกรรมอย่าง
มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้

มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ 7.4
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- ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

1. โครงการคุณธรรมดีเด่น เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนคุณมี
เน้นผลสัมฤทธิ์ดเี ยี่ยม
- นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ลักษณะอันพึงประสงค์
1 - 6 ที่ เ รี ย นรายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา
จานวน 4,244 คน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 6 ที่สมัครสอบธรรมศึกษา จานวน
2,000 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สามารถเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้
และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมให้ เ กิ ด แก่
นั ก เรี ย นอย่ า งมี คุ ณ ภาพและเป็ น คนดี
ของสังคม

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1

2. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ 6.1,6.2,6.3 6.4

เชิงปริมาณ
- นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพฯทุก
ระดับชั้น จานวน 4,244 คน ได้รับ
ความรู้และฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีองค์ความรู้ในการพัฒนา
ทักษะกระบวนการปฏิบัติงานด้วย
3. โครงการพัฒนาคุณภาพ เชิงปริมาณ
นักเรียน
- นักเรียนประมาณ 4,244 คน
ครูประมาณ 200 คน
ผู้ปกครองประมาณ 500 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ วินัย
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ร้อยละ 85 ของนักเรียนมี
มาตรฐานที่ 2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน ตัวบ่งชี้ 2.1,2.3
ความรับผิดชอบ วินัย
คุณธรรมจริยธรรม
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โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการพัฒนาผูเ้ รียน
ด้านสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 84 นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะ มาตรฐานที่ 1
- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 1.4
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม
4,244 คน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 200 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ดานความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมระดับดี
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 92 อาคารสถานที่มี
- นักเรียน 4,244 คน ครู 200 คน
ความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
ผู้ปกครอง 4,244 คน และชุมชน
และมีความสวยงาม
500 คน
- ส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนร้อยละ
100 มีความพึงพอใจระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนางาน
สาธารณูปโภคให้มีคณ
ุ ภาพมาก และ
มีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
- บุคลากรและนักเรียนมีความ
ตระหนักในการใช้พลังงาน รู้คุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
- สถานศึกษามีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว
อุปกรณ์ที่ทันสมัย และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพียงพอ
- สถานศึกษามีห้องสมุดกลุ่มสาระฯ
และศูนย์การการเรียน (Resource
Center) ที่มีการบริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบทุกกลุม่
สาระฯ
- ครู/นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การใช้ห้องสมุด ศูนย์การเรียน

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 11
ตัวบ่งชี้ 11.1,11.2,11.3
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

เชิงปริมาณ
2. โครงการพัฒนา
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่แสวงหา มาตรฐานที่ 13
ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ - นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาก
ความรู้ และข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ 13.1,13.2
ห้องสมุด จานวน 4,244 คน
ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ วิทยาการที่จะ
ส่งเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวาง
หลากหลาย แก่นักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
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1.2 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
- นักเรียนประมาณ 4,244 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. โครงการ
เชิงปริมาณ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - นักเรียนประมาณ 4,244 คน
- ครูและเจ้าหน้าที่ 200 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนเกิดการเรียนรู้บรู ณาการ
- บุคลากรของโรงเรียนเกิดจิตสานึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ผลสาเร็จ
( เชิงปริมาณและคุณภาพ )

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1-2.4

-ร้อยละ 90 ของนักเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนมีจิตสานึก
และร่วมมือกันในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.4
มาตรฐานที่ 15
ตัวบ่งชี้ 15.1,15.2
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2. ผลการดำ�เนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ใน 1 รอบปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำ�หนด จำ�นวน 15 มาตรฐาน โดยการดำ�เนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ที่กำ�หนดในแผนปฏิบัติการประจำ�ปี ซึ่งมีผลสำ�เร็จตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งโรงเรียนมีการสนับสนุน
การดำ�เนินงานประจำ�ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่างๆ และมีการจัดระบบการบริหารจัดการ
ที่ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จากการดำ�เนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ ในระดับทีน่ า่ พึงพอใจ โดยมีผทู้ รงคุณวุฒติ ามทีต่ น้ สังกัดประกาศแต่งตัง้ ร่วมประเมินด้วย ดังมีรายละเอียด
ของผลการประเมินตนเอง ดังนี้
2.1 สรุประดับคุณภาพและร่องรอยความพยายามในการดำ�เนินงานพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ที่

ตัวบ่งชี้

1
2
3

มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลัง - กายสม่าเสมอ
มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัตเิ หตุและปัญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ

4
5
6

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1
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ระดับ
คุณภาพ
5
5
5

ร่องรอยความพยายาม

โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
นักเรียนทุกระดับชั้น
-กิจกรรมมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และ
5
วัฒนธรรม
5
-โครงการศูนย์กีฬาวอลเลย์บอล
5
-โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
4.91 -โครงการจัดการเรียนการสอนสาระ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
5
-โครงการจัดการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ และวงโยธวาทิต
ดีเยี่ยม
-โครงการบดินทรสัมพันธ์
-กิจกรรมไหว้ครูช่าง 6 บดินทร

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้กำ�หนดนโยบายในแผนปฏิบัติการประจำ�ปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงาน
ประจำ�ปี ตลอดทั้งรายงานผลการดำ�เนินงานจัดการเรียนการสอน ด้านการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 5 ด้าน   จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์
สิง่ เสพติด ปัญหาทางเพศและความรุนแรง โรคภัย และอุบตั เิ หตุ รวมทัง้ จัดกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รายวิ ช าสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา และรายวิ ช าศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น
มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกอย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยเข้าร่วมแข่งขัน
วงโยธวาทิต การแสดงดนตรีไทย เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีจิตอาสาบริการ
ชุมชนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครู เพื่อนและผู้อื่น มีความสุภาพอ่อนโยน มีความรับผิดชอบ เสียสละ
รวมทั้งเห็นคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรี กีฬา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีความสุข และต้องมีการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ทำ�ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกกำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอ ผู้เรียนมีน้ำ�หนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น มีสมรรถภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ ผูเ้ รียนเห็นคุณค่าของการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ เช่น การแข่งขันภายในและภายนอก
สถานศึกษา กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม ชมรม ตามความถนัดของผู้เรียน
2. สถานศึกษาส่งเสริมการรณรงค์ ตามสุขบัญญัติ 10 ประการและส่งเสริมสุขภาพอนามัย                         
ของผู้เรียน
3. สถานศึกษาจัดอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจากสิ่งเสพติด และความรุนแรง
4. สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา จัดกิจกรรม                         
ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถ
5. จัดกิจกรรมบูรณาการด้านสุขภาพ กีฬา ศิลปะ และดนตรี  กับกลุ่มสาระฯ อื่น เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและผลงานของตนได้อย่างภาคภูมิใจ
6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนบูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ
สถานศึกษาควรศึกษารูปแบบการแสดง การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

Self Assessment Report : SAR 105

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ที่
1
2
3
4

ตัวบ่งชี้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่
ผู้มีพระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ระดับ
คุณภาพ
5
5
5
5

คะแนนที่ได้

4.96

เทียบระดับคุณภาพ

5

สรุปคุณภาพมาตรฐาน

ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันพอแหงชาติ
และวันแมแหงชาติ
- คายผูนํานักเรียนในเครือบดินทรเดชา
- คายใฝุรูใฝุเรียน 8 กลุมสาระฯ
- โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
- โครงการหองเรียนสีเขียว
- ผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมของสโมสรอินเตอรแร็ค

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดโครงการกิจกรรมที่หลากหลาย มอบหมายความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน พัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสม มีการกำ�กับติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนำ�ผล
มาปรับปรุงแก้ไข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกภาคเรียน โดยปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทร กตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตระหนักและรู้คุณค่าในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. ผลการพัฒนา
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนแสดงถึงความมีน้ำ�ใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ
3. ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม มีการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
4. ผูเ้ รียนตระหนัก รูค้ ณ
ุ ค่าของสิง่ แวดล้อม มีจติ สำ�นึกในการร่วมกันอนุรกั ษ์พฒ
ั นาสิง่ แวดล้อมให้ยงั่ ยืน
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3. แนวทางพัฒนา
จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์เพิม่ ขึ้น เพือ่ ปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมสำ�นึกรักโรงเรียนโดยศึกษาฐานทรัพยากรท้องถิน่ และพิพธิ ภัณฑ์
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และมีการส่งเสริมความร่วมมือจากโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง และประสาน
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อีกทั้งสรุปผลโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ที่
1
2
3
4

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้
มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูร้ ะหว่างกัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ
สรุปคุณภาพมาตรฐาน

5
4
4
5
4.94
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาทักษะรักการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนสื่อความ
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและพิพิธภัณฑ
- โครงการคายรักการอาน 6 บดินทร
- กิจกรรมคายใฝุรูใฝุเรียน (ทัศนศึกษา)
- กิจกรรมภาษาไทยสูชุมชน

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญของการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และค้นคว้าหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ เพือ่ การพัฒนาตนเอง สามารถสืบค้น
หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต รู้จักจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การฟัง ดู พูด และ
เขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจับประเด็นสำ�คัญของสิ่งที่ได้ฟัง ดู และอ่าน สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้และ
ตั้งประเด็นการซักถามได้ ตลอดจนเขียนถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ต่างๆ สู่ผู้อื่นได้ โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญมีการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  
สามารถติดต่อสือ่ สารทางอินเทอร์เน็ต และนำ�เสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี  ทัง้ นีเ้ พือ่ ฝึกให้ผเู้ รียนรูจ้ กั แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างกัน  เคารพความคิดเห็นและให้เกียรติผู้อื่น
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2. ผลการพัฒนา
1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้เรียนพัฒนาทั้งทักษะการอ่าน การฟัง ดู พูด และการเขียน สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นได้
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม รู้จักแลกเปลี่ยนความเห็นและอธิบายความรู้ได้อย่างชัดเจน
             ตลอดจนมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้สอื่ เทคโนโลยี สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
และนำ�เสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3. แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะด้านการอ่าน
การฟัง ดู พูด และเขียน  
3. สถานศึกษานำ�ผลจากการประเมินภายในสถานศึกษา และผลจากการติดตามตรวจสอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด มาจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และให้ความสำ�คัญการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง โดยนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างต่อเนื่อง
เหมาะสม
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
ที่
1
2
3
4

ตัวบ่งชี้
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ
สรุปคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5

โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
- ค่ายบูรณาการกลุม่ สาระการเรียนรู้
- กิจกรรมแนะแนว
- โครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสารวจตนเองเพื่ออาชีพ
- โครงการค่ายร่วมฝันเลือกเส้นทางเข้าศึกษา
ต่อในระดับมหาวิยาลัย

5
5
5
4.92
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง    
ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผน กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินงานอย่างชัดเจนและจัดให้มีกิจกรรมอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ อย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำ�เสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเอง
ในรายวิชาต่างๆ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานนักเรียนความสามารถพิเศษภาษาไทย ฯลฯ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการนำ�เสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ และใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการกำ�หนดทางเลือก
ตัดสินใจแก้ปัญหา มีการส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่ได้ดำ�เนินการอยู่อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และมีหลักฐาน ร่องรอย แสดงผลการประเมินที่มีความสอดคล้องกันและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ที่แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละวิชาได้เป็นอย่างดี และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
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3. แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด เกี่ยวกับการแก้ปัญหา              
ในทุกกลุม่ สาระฯ โดยเน้นชิน้ งาน ตามทีผ่ เู้ รียนสนใจและสามารถบูรณาการกับวิชาอืน่ ได้ เพือ่ เป็นการ
ลดภาระงานของผู้เรียน โดยเน้นทักษะด้านการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
3. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้ต่อยอดความคิดของตนเอง และเผยแพร่ผลงาน
ต่อสาธารณชนตามโอกาสที่เหมาะสม
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ที่

ตัวบ่งชี้

1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการอ่านประเมิน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ

2
3
4

สรุปคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5

โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระฯ ทุกระดับชั้น ( ม.1-ม.6)
- โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลสู่
มาตรฐานสากล
- สรุปผลการเรียนประจาภาคเรียน
- แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน
- รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา (สทศ.) ม.3, ม.6
- รายงานผลการเปรียบเทียบผลการสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ม.3,ม.6
- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

5
5
5
5.00
5

ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยจัด
ให้มีกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ในทุกด้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทัง้ 5 ด้าน รวมทัง้ สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก
12 ประการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างพอเพียงและทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี
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2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นตามหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินสมรรถนะสำ�คัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ และผูเ้ รียนรู้จกั วางแผน
ดำ � เนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบ และสามารถใช้ ภ าษาสื่ อ ความคิ ด ผ่ า นการพู ด หรื อ การเขี ย นนำ � เสนอผลงาน
ได้อย่างสร้างสรรค์
3. แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาได้กำ�หนดแผนพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
    
ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. สถานศึกษาจัดสอนเสริมความรู้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ในระดับ ม.3, ม.6
3. สถานศึกษาควรตั้งเกณฑ์ค่าเป้าหมายระดับสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ที่

ตัวบ่งชี้

1

วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความรูส้ ึกที่ดี ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ
สรุปคุณภาพมาตรฐาน

2
3
4

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5

โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการตลาดนัด B.D.Point
- โครงการแฟชั่นโชว
- โครงการธนาคารโรงเรียน
- กิจกรรมโขนบดินทร
- กิจกรรม อย. นอย

5
5
5
4.92
5
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการทำ�งาน สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งจัดกิจกรรม
การเรีย นรู้ ทุก รายวิชา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ �งานกลุ่ม มากขึ้ น โดยเน้ นวิ ธีการเรีย นแบบโครงงาน
จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�เสนอผลงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำ�งานตามกระบวนการ รู้จัก
การวางแผนในการทำ�งาน   สามารถประสานการทำ�งานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต จัดให้มีการประเมินผล
การทำ�งานและประเมินชิ้นงาน จากหลายภาคส่วน เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยจัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ทีเ่ น้นกระบวนการกลุม่ อาทิ โครงการตลาดนัด B.D.Point โครงการแฟชัน่ โชว์ โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
โครงการธนาคารโรงเรียน และกิจกรรมโขนบดินทร เป็นต้น
2. ผลการพัฒนา
1. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการทำ�งานได้ตามศักยภาพของตนเอง
3. ผู้เรียนสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผูเ้ รียนสามารถนำ�ทักษะการทำ�งานไปใช้ โดยผ่านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมบนพืน้ ฐานของการมี
              เจตคติที่ดีในการทำ�งาน
3. แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมโครงงาน/กิจกรรมต่างๆ ทุกระดับชั้น ที่มีความหลากหลาย เพิ่มเติมจากกิจกรรม โครงการ
ที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว เช่น เพิ่มเติมให้กับผู้เรียนได้ทำ�งานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. จัดกิจกรรมแข่งขันภายในและภายนอก ในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่ และระดับประเทศ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมมากขึ้น
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะในการทำ�งาน
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
ให้กับนักเรียน ส่งเสริมการทำ�งานกิจกรรมในรูปแบบโครงงานตามความสนใจ
5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นให้นกั เรียนได้มโี อกาส พัฒนางานของตนเอง อย่างเต็มศักยภาพ
ตามความสนใจทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
6. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้วางแผน
การทำ�งาน ทำ�งานอย่างเป็นระบบ ผู้จัดการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
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ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ระดับ
คุณภาพ

ที่

ตัวบ่งชี้

1

ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผน
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติ ปฏิบัตติ นเป็นอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ
สรุปคุณภาพมาตรฐาน

2
3
4
5
6
7
8
9

5
5
5
5
5
5
5
5
5
9.70
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- เรียนรูอยางไรใหมีความสุข
- หลักสูตรสถานศึกษา
- ตัวอยางหลักสูตรความสามารถพิเศษฯ
และหองเรียนพิเศษ
- แผนการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
- ทะเบียนนักเรียนรายหอง
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน
- แผนการจัดการเรียนรูของครูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู
- ตัวอยางการประเมินผลการเรียนรู
- บันทึกการสอนเสริม
- ตัวอยางงานวิจัยที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลและพัฒนาการสติปญญา
ของผูเรียน
- เอกสารประกอบการสัมมนาครูที่ปรึกษา
- วิจัยในชั้นเรียนในการแกไขปญหาใหแกผูเรียน
- ตัวอยางสมุดบันทึกความดีของบุคลากรทาง
การศึกษา
- ตัวอยางบันทึกการโฮมรูมของครู

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศภายในแก่ครูใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ   ครูอัตราจ้าง  
ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ จัดทำ�แฟ้มประวัตนิ กั เรียน และมีการเยีย่ มบ้านนักเรียน การทำ�วิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ นำ�ผล
มาพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมตามความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้มกี ารจัดทำ�แผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำ�สื่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ชัดเจน มีการจัดการสอนเสริม และมีการนิเทศ การสอน มีการส่งเสริม
สนับสนุนครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยี มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ ส่งเสริมให้ครูประเมินตามสภาพจริง ศึกษาแฟ้มประวัตนิ กั เรียนเพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาและหาทางแก้ไข
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จัดการอบรมการทำ�วิจัยในชั้นเรียนแก่ครูและส่งเสริมให้ครูทุกคนทำ�วิจัยในชั้นเรียน   จัดการเรียนการสอน
เต็มความสามารถ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม  และการทำ�วิจัยในชั้นเรียน แบบครูมืออาชีพ
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรม ครูที่ได้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพนักเรียน
ตามหลักสูตร เชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา
กับแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการกำ�หนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน  ครอบคลุม
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะสำ�คัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
1. แก้ไขพฤติกรรมและคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้ เช่น การไม่ส่งงาน หรือส่งงานล่าช้า
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการหลากหลาย และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และนำ�ไปใช้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการหลากหลาย และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
5. ครูสามารถผลิตสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
6. ครูนำ�บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7. นักเรียนได้รับการประเมินผลโดยมีคะแนนสูงขึ้นกว่าการสอบเพียงอย่างเดียว
8. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการหลากหลาย
9. ครูเข้าใจสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลและสามารถช่วยให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และแก้ไข
ช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคนมากขึ้น
10. ครูได้รับการยอมรับจากนักเรียน เพื่อนครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน
11. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และได้รับเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน
ในกิจกรรมต่างๆ
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3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาครูด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การอบรมพัฒนาครู             
ด้านการออกข้อสอบและการหาคุณภาพข้อสอบ ควรจัดให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน การวัดผลและประเมินผล  
ออกแบบประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ในชั้นเรียน อย่างชัดเจนในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์           
ต่อครูผู้สอน
1. จัดนิเทศภายในแบบ Coaching และ Mentoring
2. นำ�ผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาแก้ปัญหากับนักเรียนที่มีปัญหาในลักษณะ/กรณีเดียวกัน
3. ให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น  นำ�บันทึกหลังการสอนมาพัฒนา
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีการส่งเสริมการใช้กลวิธีในการสอนให้หลากหลายขึ้น
4. Brush up การวัดและประเมินผลให้แก่ครูเก่า และจัดอบรมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ให้แก่ครูบรรจุใหม่
5. ครูที่พบนักเรียนที่มีสภาพปัญหาต่างๆ ควรส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน                     
ในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น
6. ส่งเสริมให้ครูทำ�วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุนให้ครูนำ�วิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาให้เต็มรูปแบบเป็นวิจัย 5 บท และขยายผล
8. ส่งเสริมให้ครูเผยแพร่คุณความดี  ในการประกวด/แข่งขันต่างๆ เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ       
การเลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น
9. ให้ครูได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุม่ สาระการเรียนรู้ และขยายผลความเป็นครู
มืออาชีพออกสู่ภายนอกสถานศึกษา
10. สถานศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด
จนถึงคำ�อธิบายรายวิชา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรมอย่างหลากหลาย
11. กำ�หนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน นำ�ผลข้อมูล
มาวางแผน และการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาสติปัญญา
12. จัดการนิเทศภายใน เรื่อง การนำ�ผลการประเมินผู้เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงในชั้นเรียน
ตลอดจนพัฒนากระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
13. สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาครูด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

1

ผู้บริหารมี วิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการ และการจัดการ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ
สรุปคุณภาพมาตรฐาน

2

3
4
5
6

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5

โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี)
- แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2557, 2558
- โครงการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ
- โครงการหองเรียนมุงสูสากล
- โครงการบดินทรเดชาสูสากล
- บันทึกขอตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษาระหวางโรงเรียนมัธยมตาหลี่ 1
มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

5

5
5
5
5
10.00
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ�  มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง นำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน  ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ
มีการกระจายอำ�นาจ ยึดหลักการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม (SBM)  ทำ�งานเป็นทีม
พัฒนาทีมงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยจัดให้บุคลากรของสถานศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ และได้รับ
ประสบการณ์ตรง จากการศึกษาดูงาน และเข้ารับการอบรม จัดประชุมเพื่อกำ�กับติดตาม ความก้าวหน้า
ของการดำ�เนินงานตามโครงการต่างๆ เน้นการบริหารงานโดยการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ตามความสามารถและเต็มศักยภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครอง พึงพอใจในการบริหาร                 
การจัดการศึกษา
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2. ผลการพัฒนา
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ�  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้คำ�แนะนำ�  คำ�ปรึกษาเชิงวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงาน มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา ทำ�ให้การทำ�งานเป็นไปอย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นปัจจัยทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย  มีโครงสร้างการบริหารงานทีช่ ดั เจนเป็นระบบ มีการพรรณนางานครบถ้วนชัดเจน มีกระบวนการทำ�งาน
เชิงระบบ  มอบหมายงานตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคล การดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อองค์กร ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ และได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรกำ�หนดให้มีการนิเทศ กำ�กับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำ�ปีอย่างเป็นระบบ ควรประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน
2. ครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น
3. นำ�ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะ มากำ�หนดโครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการในปีต่อไป
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่

ตัวบ่งชี้

1

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบกําหนด
คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ
สรุปคุณภาพมาตรฐาน

2
3

ระดับคุ
ณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

5

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู
และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 เลขที่ 439/2555
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3, 4/2557 , ครั้งที่ 1/2558
- รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
- แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2554-2558
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1-4/2558

5
5
5.00
5
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษามี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2542 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำ�ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้ความ
เห็นชอบต่อนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำ�ปี รายงานประจำ�ปีของ
สถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี แนวทางวิธีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนการรับนักเรียน การบรรจุแต่งตั้งและการโยกย้ายข้าราชการครูของโรงเรียน
โดยกำ�หนดให้มกี ารประชุมทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน และเมือ่ มีวาระการประชุมเร่งด่วน ผูบ้ ริหารโรงเรียนเข้าร่วม
ประชุมกับทุกองค์กรทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูป้ กครองร่วมติดตาม ดูแลพฤติกรรมของผูเ้ รียน
ที่อยู่ในความดูแล ชุมชนให้การยอมรับและช่วยเหลือในการระดมทรัพยากร ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผลการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการกำ�กับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนให้การดำ�เนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำ�ปีการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี  แผนพัฒนาการศึกษาบรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย  ผู้ปกครอง ชุมชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งผลให้การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
นักเรียนมีคุณภาพทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านวิชาการ ช่วยให้นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและมีอัตราการแข่งขันสูง
3. แนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 
โดยกำ�หนดปฏิทินในการประชุมเพื่อกำ�กับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของสถานศึกษา
ผู้ ป กครองเครื อ ข่ า ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา                  
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยจัดการประชุมตามกำ�หนดปฏิทิน และเมื่อมีวาระพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำ�เนิน
กิจกรรมของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
ที่
1
2
3

4
5
6

ตัวบ่งชี้
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีส่ ่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
นิเทศภายในกากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ
สรุปคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5
5

โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
5
- หลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรหองเรียนพิเศษ
- เอกสารรายวิชาเจาพระยาบดินทรเดชา
5
(สิงห สิงหเสนี)
- Classroom without walls
5
- ผลการประเมินการใชหลักสูตรโรงเรียน
- สมุดเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5
- แผนการปฏิบัติการประจําป
10.00 - สารสนเทศ ปการศึกษา 2558
- แผนการจัดการเรียนรู
5
- ตารางการนิเทศภายใน
ดีเยี่ยม
- คําสั่งการอบรมครูพี่เลี้ยง

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดำ�เนินการตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ครูผู้สอนรวบรวมข้อคิดเห็นแล้วปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2. ประสานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดรายวิชาที่หลากหลาย
3. นำ�ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
มาพัฒนาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหลายหน่วยงานมากขึ้น
5. จัดค่ายเสริมประสบการณ์
6. สำ�รวจและจัดการอบรมพัฒนาครูในหัวข้อที่ต้องการเสริมความรู้
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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2. ผลการพัฒนา
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 8 กลุ่มสาระฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อในวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
3. นักเรียนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมได้สนองตอบศักยภาพตนเองมากขึ้น
4. นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงาน โครงงาน เผยแพร่ผลงานระดับเขตพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ
5. แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. สามารถคัดกรอง ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
3. แนวทางการพัฒนา
1. ทบทวนและฝึกแบบเสริมประสบการณ์มากขึ้น
2. นักเรียนค้นคว้าข้อมูล และสื่อจากอินเทอร์เน็ต
3. มีรายวิชาที่บูรณาการจากกลุ่มสาระฯ มากขึ้น
4. นักเรียนสามารถเปิดกิจกรรมที่สนองตอบและสอดคล้องตามศักยภาพผู้เรียน
5. สำ�รวจเพื่อจัดสรรและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทันตามความจำ�เป็นมากขึ้น
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ที่

ตัวบ่งชี้

1

ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ ใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียน
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ

2
3

สรุปคุณภาพมาตรฐาน
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ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5

โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
จัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการสงเสริมสุขภาพครู นักเรียน และ
ผูปกครอง
- โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
- กิจกรรมคลินิกสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจลางสิ่งปนเปอน

5
5
10.00
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ภูมิทัศน์
สวยงาม สะอาดร่มรื่น ปลอดภัย การดูแลรักษาอาคารสถานที่เหมาะสมเพียงพอ ห้องน้ำ�สะอาดโปร่ง โล่ง
มีแสงสว่างเพียงพอ จัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการสื่อนวัตกรรม
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอน มีโครงการตรวจสุขภาพประจำ�ปีให้แก่บุคลากร และผู้เรียน
การให้บริการห้องพยาบาล   ส่งเสริมสุขอนามัยและป้องกันอันตรายให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา
โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอกับความต้องการ
พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัย ห้องสมุดทีไ่ ด้มาตรฐานมีหนังสือเพียงพอ มีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ตลอดทั้งส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การเขียนสื่อความ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ไปสู่ระบบความคิด
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ทำ�ให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม
มีความปลอดภัย ตลอดจนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ ที่ทันสมัยให้กับครูและผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียน
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจากการอ่าน ดู ฟัง พัฒนาไปสู่ระบบ
การคิดวิเคราะห์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาสร้างความตระหนัก และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
นำ�ผลการประเมินจากการบันทึกการเรียนรูข้ องนักเรียนมาพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของผูเ้ รียน เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่

ตัวบ่งชี้

1
2

กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ

3
4
5
6

สรุปคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5
5

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยการจัดการ
เรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- หนังสือเชิญการประชุม
- ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกาศใช
- ประกาศใชคาเปาหมายแตละมาตรฐานและ
ตัวบงชี้
- แผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียน
- หลักสูตรสถานศึกษา
- โครงสรางและแนวทางการบริหารของ
โรงเรียน
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพื่อจัดทํา SAR และ AR
- พรรณนางาน
- แผนปฏิบัติประจําป 2558
- ปฏิทินโรงเรียนปการศึกษา 2558
- รายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนที่
1-2/2558

5
5
5
5
5.00
5

ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพ ปี พ.ศ. 2553 โดยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และกรรมการจัดทำ�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประกาศใช้ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
(15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้) ที่ชัดเจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
ได้รบั การสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการในการจัดการศึกษา คณะกรรมการ
จัดทำ�แผนพัฒนาสถานศึกษาทีม่ งุ่ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีโครงสร้างและ
แนวทางการบริหารงานทีช่ ดั เจน จัดทำ�ระบบข้อมูลสารสนเทศทีท่ นั สมัย เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน   มีผู้ทรงคุณวุฒิโดยการ
แต่งตัง้ จากหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินคุณภาพภายใน
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สถานศึกษา ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบผลการดำ�เนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด นำ�ผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง นำ�ผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำ�รายงาน
ประจำ�ปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามมาตรฐานต่างๆ เป็นประจำ�ทุกปี และรายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งยังส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความรู้ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. ผลการพัฒนา
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาที่เกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพให้ความเห็นชอบและการประกาศใช้คา่ เป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามทีก่ ฎกระทรวงประกาศใช้
จัดทำ�รายงานประจำ�ปีตามรูปแบบที่กำ�หนด รวมทั้งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ
ครู บุคลากร ตระหนักมากขึน้ เกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา นำ�ผลการประเมินภายในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินภายนอกรอบสาม ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของคณะกรรมการจากหน่วยงานต้นสังกัด นำ�มาพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นและมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เข้มแข็งและยั่งยืน
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษากำ�หนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นรูปแบบที่ชัดเจน และได้นำ�
ข้อเสนอแนะในแต่ละมาตรฐานมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่

ตัวบ่งชี้

1

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ

2

สรุปคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
5

5

10.00
5

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทา)
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยการ
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู
- โครงการเยือนพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี)
- โครงการรักการอาน
- กิจกรรมนิทรรศการรวมกับกรมประชาสัมพันธ
- นิทรรศการศึกษาสูอาชีพ
- โครงการใฝุรู ใฝุเรียน ทุกระดับชั้น
- โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษาจั ด โครงการ/กิ จ กรรม และแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษาอย่ า งหลากหลายที่ เ อื้ อ
ต่อการศึกษาหาความรู้ของผู้เรียน จัดระบบและพัฒนาสารสนเทศที่ทันสมัยและสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ
อย่ า งหลากหลาย อาทิ กิ จ กรรมใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น ของนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น โครงการเยื อ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โครงการมิวเซียมสัญจร ฯลฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลยุทธ์พิชิตแอดมิชชั่น
57  ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการเรือ เป็นต้น
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้เรียน โดยการบูรณาการทุกกลุ่มสาระฯ และทุกระดับชั้น พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล สร้างเสริม                
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายสังคม “ใฝ่เรียนรู้” ผู้เรียนสามารถ
นำ�ความรูไ้ ปพัฒนาตนเองและต่อยอดนำ�ไปใช้ในชีวติ ประจำ�วันและการเรียนในระดับทีส่ งู ขึน้ ให้ประสบผลสำ�เร็จ
ในอนาคต
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3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศวิทยา
หรือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำ�นึกที่ดี รัก หวงแหนต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในและภายนอก พร้อมทั้งบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาให้เป็นสังคม              
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กําหนดขึ้น
ที่
1
2

ตัวบ่งชี้
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี
มีความรู้ และเป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี
มีความรู้ และเป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ
สรุปคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณ
ภาพ
5
5
5.00
5
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู
และจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ทุกกลุ่มสาระฯ
- โครงการกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ทุกระดับชั้น
- โครงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทุกระดับชั้น
- รายงานผลการดําเนินงาน (SSR) ภาคเรียนที่
1/2558
- โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
- ผลการประเมินกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระฯ

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โครงการพิเศษที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำ�งาน
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม ทำ � งานเป็ น ที ม และเป็ น นั ก อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทย อาทิ กิ จ กรรม
โขนบดินทร โครงการธนาคารโรงเรียน พิธีประดับพระเกี้ยว กิจกรรมไหว้ครูช่าง 6 บดินทร กิจกรรมสดุดีวีรกรรม
ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ฯลฯ ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญา เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา การดำ�เนินงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ด้วยกระบวนการ PDCA
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2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำ�หนดขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ได้จัด
กิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปรัชญา เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นอย่างดีอีกด้วย
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษามีการทบทวนจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆ ปี
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ที่

ตัวบ่งชี้

1

จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ผลการดําเนินงานจัดโครงการกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
รวมคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ

2

สรุปคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณ
ภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

5

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยการ
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- ผลงานนักเรียน
- แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- เกียรติบัตรชั้นที่ 1 และ 2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5

5.00
5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษาจั ด โครงการ/กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของสถานศึ ก ษา และ
ตอบสนองแนวทางปฏิรูปการศึกษา อีกทั้งส่งเสริมพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับชุมชน โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทั้ง 6 ระดับ ฯลฯ โดยมีการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบและ
มุ่งผลสำ�เร็จ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดงานอย่างสร้างสรรค์
มี ค วามรั ก หวงแหนในสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามพอเพี ย งในการดำ � เนิ น ชี วิ ต และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้
อย่างมีความสุข
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2. ผลการพัฒนา
จากการที่สถานศึกษาส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย ทำ�ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยการสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ มีความรัก หวงแหน
ในสิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆ ที่เป็นสาธารณสมบัติของสถานศึกษา มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น มีความพอเพียง                  
ในการดำ�เนินชีวติ บุคลากร และชุมชนภายนอก เข้ามามีสว่ นร่วมคิด ร่วมทำ�และร่วมพัฒนา จนผลการดำ�เนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกระดับชั้นอยู่ในคุณภาพที่สูงขึ้น
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทั้ง 6 ระดับ ฯลฯ ร่วมกัน และให้ความรู้กับครู บุคลากร ผู้เรียน ชุมชน
ในการช่วยกันอนุรักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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2.2 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
จานวน
นักเรียน/
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จานวนครู
1
2
3
4
5
ทั้งหมด

จานวน
เทียบ
นักเรียน/
ร้อยละ/
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
ระดับที่ได้ น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ระดับ 3
คุณภาพ
ขึ้นไป

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลัง
4,244
26 58 244 528 3,388 4,160
กาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
4,244
24 52 262 573 3,333 4,168
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
4,244
15 26 284 492 3,427 4,203
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัตเิ หตุและปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมัน่ ใจกล้า
4,244
28 43 281 452 3,440 4,173
แสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อนื่
4,244
18 38 214 469 3,505 4,188
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
4,244
36 73 262 372 3,501 4,135
ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
4,244
17 20 289 392 3,526 4,207
2.2 เอือ้ อาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
4,244
0
0 317 463 3,464 4,244
พระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4,244
0
0 382 545 3,317 4,244
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
4,244
38 68 328 484 3,326 4,138
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ ย
4,244
0
0 303 471 3,470 4,244
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่
ต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
4,244
29 62 253 502 3,398 4,153
คําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4,244
27 48 335 453 3,381 4,169
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
4,244
22 49 290 484 3,399 4,173
ผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟัง และดู และ
4,244
25 31 359 427 3,402 4,188
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
4,244
13 39 364 521 3,307 4,192
วิธีการของตนเอง
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5
5
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98.77

1.0

0.99

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จานวนนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
จานวน
นักเรียน/
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จานวนครู
1
2
3
4
5
ทั้งหมด

4.3 กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
4,244
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 ความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
4,244
ความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุม่ สาระ 4,244
เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร 4,244
เป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 4,244
เป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
1,499

จานวน
เทียบ
นักเรียน/
ร้อยละ/
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
ระดับที่ได้ น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ระดับ 3
คุณภาพ
ขึ้นไป

24

24

342 500

3,338

4,180
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1.0

0.98

5

ดีเยี่ยม

17
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3,464
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5

ดีเยี่ยม
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4.92
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5
5
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1.0
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0.98
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5
5

ดีเยี่ยม
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50.00 49.70
10.00 9.70
1.0 0.98

5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3,559
5
(83.86)
3,425
5
(80.70)
4,226
5
(99.58)
1,247
5
(83.19)
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
4,244
4,175 98.37
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
4,244
4,182 98.54
และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
4,244
4,174 98.35
6.4 มีความรู้สึกที่ดีตอ่ อาชีพสุจริตและหาความรู้
4,244
4,158 97.97
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมกี ารกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
201
197
98.01
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลและใช้ 201
194
96.52
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนอง
201
196
97.51
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับ
201
192
95.52
การนาบริบทและภูมิปญ
ั ญาของท้องถิน่ มา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
201
193
96.02
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหา
201
194
96.52
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี และ
เป็นสมาชิกทีด่ ีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รบั
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ

จานวนนักเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
จานวน
นักเรียน/
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จานวนครู
1
2
3
4
5
ทั้งหมด

จานวน
เทียบ
นักเรียน/
ร้อยละ/
ค่า คะแนน
ความ
ครูที่อยู่ใน
ระดับ
ระดับที่ได้ น้าหนัก ที่ได้
หมาย
ระดับ 3
คุณภาพ
ขึ้นไป
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5
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96.02
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5
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มาตรฐานที่ 8 – 15
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจยั เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
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ระดับที่ได้ ค่าน้าหนัก

คะแนนทีไ่ ด้

เทียบระดับ
ความหมาย
คุณภาพ
5
ดีเยี่ยม

10.00

10.00

5
5

1.00
2.00

1.00
2.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5
5

1.00
2.00

1.00
2.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

5
5

2.00
1.00

2.00
1.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5
5

2.00
2.00

2.00
2.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้ ค่าน้าหนัก

10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่ เสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และ
มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
การเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คะแนนทีไ่ ด้

เทียบระดับ
ความหมาย
คุณภาพ
5
ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม

5

4.00

4.00

5

ดีเยี่ยม

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

5
5

1.00
1.00

1.00
1.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

1.00

1.00

5

ดีเยี่ยม

5

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

5

0.50

0.50

5

ดีเยี่ยม

5

1.00
10.00
10.00

1.00
10.00
10.00

5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

5

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน /ตัวบ่งชี้

ระดับที่ได้ ค่าน้าหนัก

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ และ
เป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ และเป็น
นักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คะแนนรวม 15 มาตรฐาน

สรุปผลภาพรวมคะแนนที่ได้ 99.35 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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คะแนนทีไ่ ด้

เทียบระดับ
ความหมาย
คุณภาพ
5
ดีเยี่ยม
5
ดีเยี่ยม

5.00
5.00

5.00
5.00

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

5.00
5.00

5.00
5.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

3.00

3.00

5

ดีเยี่ยม

5

2.00

2.00

5

ดีเยี่ยม

100

99.35

5

ดีเยี่ยม

2.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 15 มาตรฐาน
จานวนโรงเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์



มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง



มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล



มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร



มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติทดี่ ีต่ออาชีพสุจริต



ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล



มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล



มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน



มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ



มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง



ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

จานวนโรงเรียนในแต่ละระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้
ดี
ดีมาก ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสยั ทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

สรุปผลการประเมิน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ค่าเฉลี่ย 99.35 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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3. การเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนิ น งานพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรี ยนบดิน ทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2558 เทียบกับค่าเปูาหมายที่กาหนดตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ปรากฏผลสาเร็จ ดังนี้
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

คะแนนเต็ม

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
สรุปผล

30.00
5.00
5.00
5.00

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย
ผลการพัฒนา
คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ ผลสาเร็จกับค่าเป้าหมาย*
28.46 ดีเยี่ยม 29.65 ดีเยี่ยม
+1
4.86 ดีเยี่ยม 4.91 ดีเยี่ยม
+1
4.93 ดีเยี่ยม 4.96 ดีเยี่ยม
+1
4.62 ดีเยี่ยม 4.94 ดีเยี่ยม
+1

5.00

4.75

ดีเยี่ยม

4.92

ดีเยี่ยม

+1

5.00
5.00

4.52
4.78

ดีมาก
ดีเยี่ยม

5.00
4.92

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

+1
+1

50.00
10.00

49.56
9.56

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

49.70
9.70

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

+1
+1

10.00

10.00

ดีเยี่ยม

10.00

ดีเยี่ยม

0

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

0

10.00

10.00

ดีเยี่ยม

10.00

ดีเยี่ยม

0

10.00

10.00

ดีเยี่ยม

10.00

ดีเยี่ยม

0

5.00

5.00

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

0

10.00
10.00

10.00
10.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

10.00
10.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

0
0

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

0
0

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

0
0

100.00

98.02

ดีเยี่ยม

99.35

ดีเยี่ยม

0

สรุป ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ประสบผลสำ�เร็จ โดยมีคะแนนผลการพัฒนา
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำ�หนด ทุกมาตรฐาน
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ด้านคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
พฤติกรรมของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม ดนตรี กีฬา ศิลปะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งส่งเสริม
อนุรักษ์ความเป็นไทย   พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในทุกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์   สามารถทำ�งาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี   ให้เกียรติผู้อื่น   สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ นำ�เสนอผลงาน
ที่น่าภาคภูมิใจ ทำ�ให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
ด้านการจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายการบริหารงานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการไปสู่เป้าหมาย
ที่กำ�หนดมีความคิดริเริ่ม รอบรู้ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพ
และความต้องการของผู้เรียน   มีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน มีการนิเทศภายในแก่ครูใหม่ที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการ ด้านวัฒนธรรมองค์กร  มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามที่หลักสูตรกำ�หนด สนับสนุนให้มีการจัดทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ครูทำ�วิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำ�หนดได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุน กำ�กับติดตาม กระบวนการดำ�เนินงานของสถานศึกษา จนนำ�ไปสู่ผลสำ�เร็จและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นและผู้นำ�ด้านต่างๆ     
ในชุ ม ชน รวมทั้ ง ผู้ ป กครองซึ่ ง มี ค วามเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่าน
กิจกรรม สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์ในการนำ�องค์ความรู้แบ่งปันและมีการ
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง ดำ�เนินการพัฒนาห้องสมุด   แหล่งเรียนรู้   สารสนเทศ   ศูนย์วิชาและกิจกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์   สังเคราะห์และ
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ   อี ก ทั้ ง การเขี ย นสื่ อ ความ ซึ่ ง ทั ก ษะเหล่ า นี้ จะเริ่ ม จากการอ่ า น ดู ฟั ง    เพื่ อ เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานไปสู่ระบบการคิด
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่สถานศึกษา
กำ�หนดสถานศึกษามีอัตลักษณ์ คือ ลูกบดินทร ประพฤติดี มีความรู้   ตามปรัชญาของโรงเรียน “ลูกบดินทร
เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้” เป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่น
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ด้านมาตรการส่งเสริม
สถานศึกษาจัดทำ�แผน โครงการ/ กิจกรรม ตามนโยบายเพื่อแก้ปัญหาทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
ได้แก่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โดยมีการประเมินผล ติดตามและเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
และตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   โดยเฉพาะ                  
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบพหุระดับ
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แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
กษา ปีการศึกษา 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สหวิทยาเขต วังทองหลาง
รับการประเมินวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ี และมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อนื่
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนานาเสนอผลงาน

จานวน
นักเรียน/ครูที่
อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
จานวนครู
ทั้งหมด

เทียบ
ร้อยละ/
ค่าน้าหนัก คะแนนทีไ่ ด้ ระดับ
ระดับที่ได้
คุณภาพ

ความ
หมาย

4,244
4,244

4,160
4,168

98.02
98.21

30.00
5.00
0.5
0.5

29.65
4.91
0.49
0.49

5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4,244

4,203

99.03

1.0

0.99

5

ดีเยี่ยม

4,244

4,173

98.33

1.0

0.98

5

ดีเยี่ยม

4,244
4,244

4,188
4,135

98.68
97.43

1.0
1.0

0.99
0.97

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5.00

4.96

5

ดีเยี่ยม

4,244
4,244
4,244
4,244

4,207
4,244
4,244
4,138

99.13
100
100
97.50

2.0
1.0
1.0
1.0
5.00

1.98
1.00
1.00
0.98
4.94

5
5
5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4,244

4,244

100

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

4,244

4,153

97.86

1.0

0.98

5

ดีเยี่ยม

4,244

4,169

98.23

1.0

0.98

5

ดีเยี่ยม

4,244

4,173

98.33

1.0

0.98

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง
4.3 กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจน สาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ

จานวน
นักเรียน/ครูที่
อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
จานวนครู
ทั้งหมด

เทียบ
ร้อยละ/
ค่าน้าหนัก คะแนนทีไ่ ด้ ระดับ
ระดับที่ได้
คุณภาพ
5.00

4.92

5

ดีเยี่ยม

4,244

4,188

98.68

2.0

1.97

5

ดีเยี่ยม

4,244

4,192

98.77

1.0

0.99

5

ดีเยี่ยม

4,244

4,180

98.49

1.0

0.98

5

ดีเยี่ยม

4,244

4,178

98.44

1.0
5.00

0.98
5.00

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

1.0

1

5

ดีเยี่ยม

5

1.0

1

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2

5

ดีเยี่ยม

5

1.0
5.00

1
4.92

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4,244
4,244

4,175
4,182

98.37
98.54

2.0
1.0

1.97
0.99

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4,244
4,244

4,174
4,158

98.35
97.97

1.0
1.0

0.98
0.98

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

50.00
10.00

49.70
9.70

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผูเ้ รียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน

ความ
หมาย

201

197

98.01

1.0

0.98

5

ดีเยี่ยม

201

194

96.52

1.0

0.97

5

ดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วมและใช้ขอ้ มูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเปูาหมาย

จานวน
นักเรียน/ครูที่
อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป
201

จานวน
นักเรียน/
จานวนครู
ทั้งหมด
196

201

เทียบ
ร้อยละ/
ค่าน้าหนัก คะแนนทีไ่ ด้ ระดับ
ระดับที่ได้
คุณภาพ

ความ
หมาย

97.51

2.0

1.95

5

ดีเยี่ยม

192

95.52

1.0

0.96

5

ดีเยี่ยม

201

193

96.02

1.0

0.96

5

ดีเยี่ยม

201

194

96.52

1.0

0.97

5

ดีเยี่ยม

201

195

97.01

1.0

0.97

5

ดีเยี่ยม

201

197

98.01

1.0

0.98

5

ดีเยี่ยม

201

193

96.02

1.0

0.96

5

ดีเยี่ยม

10.00

10

5

ดีเยี่ยม

5

1.0

1.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

5

1.0

1.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

5.0

5.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

5

1.0

1.0

5

ดีเยี่ยม
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จานวน
นักเรียน/ครูที่
อยู่ในระดับ 3
ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน/
จานวนครู
ทั้งหมด

ร้อยละ/
ค่าน้าหนัก
ระดับที่ได้

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

5

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เทียบ
ความ
คะแนนทีไ่ ด้ ระดับ
หมาย
คุณภาพ

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

10.0

10.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

5

1.0

1.0

5

ดีเยี่ยม

5

1.0

1.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

5

2.0

2.0

5

ดีเยี่ยม

10.0

10.0

5

ดีเยี่ยม

5

4.0

4.0

5

ดีเยี่ยม

5

3.0

3.0

5

ดีเยี่ยม

5

3.0

3.0

5

ดีเยี่ยม

5.0

5.0

5

ดีเยี่ยม

5
5

1.0
1.0

1.0
1.0

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

1.0

1.0

5

ดีเยี่ยม

5

0.5

0.5

5

ดีเยี่ยม
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จานวน
จานวน
ร้อยละ/
เทียบ
นักเรียน/ครูที่ นักเรียน/
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับ ค่าน้าหนัก คะแนนทีไ่ ด้ ระดับ
อยู่ในระดับ 3 จานวนครู
ที่ได้
คุณภาพ
ขึ้นไป
ทัง้ หมด
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
5
0.5
0.5
5
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
5
1.0
1.0
5
ภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
10.0
10.0
5
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
10.0
10.0
5
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษา
5
5.0
5.0
5
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
5
5.0
5.0
5
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
5.0
5.0
5
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
5.0
5.0
5
ตามวิสยั ทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเปนผูประพฤติดี
5
3.0
3.0
5
มีความรู และเปนนักอนุรักษวัฒนธรรมไทย
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มี
5
2.0
2.0
5
ความรู้ และเป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
5.0
5.0
5
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
5.0
5.0
5
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
5
3.0
3.0
5
พอเพียง ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐาน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
5
2.0
2.0
5
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
100.00
99.35
5
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 99.35
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1 (ปรับปรุง)  ระดับ 2 (พอใช้)  ระดับ 3 (ดี)  ระดับ 4 (ดีมาก)
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 ระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

ความ
หมาย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) ปการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนที่
เข้าสอบ
707
707
707
707
707
707
707
707

จานวนที่
เข้าสอบ
704
704
704
704
704
704
704
704

0
0
2
0
0
1
0
1
0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1
1.5
2
2.5
3
43
36
49
76 117
93
76
79
86
75
13
14
42 100 132
224 147 137 105 68
0
1
4
40 108
20
9
18
41
71
43
16
38
33
80
108 80 110 102
9

0
1
1
1
1
1
1
2
2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1
1.5
2
2.5
3
60
29
46 58 106
43
31
77 90
97
18
19
71 121 134
135 72 141 174 119
1
1
10 73 195
9
15
11 26
24
95
23
42 34
42
49
40
94 100 118

3.5
155
78
140
19
205
112
83
95

3.5
109
103
160
47
202
36
43
116

4
228
215
263
4
345
433
410
116

4
294
261
179
14
220
581
421
184

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของนร.
ที่ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

500
368
535
91
658
616
573
220

70.72
52.05
75.67
12.87
93.07
87.13
81.05
31.12

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

509
461
473
180
617
641
506
418

72.30
65.48
67.19
25.57
87.64
91.05
71.88
59.38
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนคน
ทีส่ อบ
716
716
716
716
716
716
716
716

จานวน
ที่เข้า
สอบ
714
714
714
714
714
714
714
714

0
2
4
6
1
1
1
1
1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1
1.5
2
2.5
3
12 14 30
45
84
104 95 84
82
82
22 20 35
62 103
20 19 42
91 128
6
3
7
7
13
27
7
12
27
70
44 23 38
42
70
73 61 92
75
92

3.5
153
74
119
148
23
105
81
102

4
375
190
348
266
655
466
416
219

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

612
346
570
542
691
641
567
413

85.47
48.32
79.61
75.70
96.51
89.53
79.19
57.68

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

78.71
53.22
78.15
88.10
92.86
89.92
85.29
59.10

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

3
2
2
3
2
5
2
2

21
87
18
4
8
17
1
95

25
86
13
19
2
14
10
68

39
74
26
22
16
15
42
66

64
84
96
37
22
21
50
60

129
90
128
70
36
51
71
72

129
78
144
92
49
75
74
81

304
212
286
467
578
516
464
269

562
380
558
629
663
642
609
422
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนที่
เข้าสอบ
735
735
735
735
735
735
735
735

จานวนที่
เข้าสอบ
731
731
731
731
731
731
731
731

0
1
3
2
0
3
2
3
2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1
1.5 2
2.5
3
36 17 41
59 108
119 96 80
70
41
15 16 41
62 139
23 39 95 116 136
1
0
5
0
7
21 18 30
23
38
68
5
9
10
24
60 92 89
71
92

0
1
1
0
0
0
1
0
0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1
1.5
2
2.5
3
69
29
50
83 116
78 104 95
61
65
39
13
25
67 148
37
13
36 100 101
1
0
3
0
14
8
10
13
23
45
46
9
23
31
41
44
70 104 92
76

3.5
166
67
204
117
19
42
16
101

3.5
120
82
198
125
8
72
64
93

4
303
255
252
205
697
557
596
224

4
261
243
239
317
703
557
515
250

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

577
363
595
458
723
637
636
417

78.93
49.66
81.40
62.65
98.91
87.14
87.00
57.05

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

497
390
585
543
725
674
620
419

67.99
53.35
80.03
74.28
99.18
92.20
84.82
57.32
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนที่
เข้าสอบ
664
664
430
664
664
664
664
664

จานวนที่
เข้าสอบ
663
663
430
663
663
663
663
663

0
3
8
1
5
4
5
6
5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1
1.5
2 2.5
3
43
29 66 90 129
109 70 46 57 70
0
0
0
3
6
5
4
16 39 64
0
5
4
9
13
32
4
20
7
37
105 28 47 32 68
97
67 79 75 80

0
5
5
2
6
6
8
7
5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5 2
2.5
3
43 64 92 104 132
89 62 86 88 58
1
1
1
30 114
9
7
20 25 66
0
0
0
0
10
22
9
20 16 25
41
4
51 60 103
9
49 108 91 86
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3.5
116
74
26
122
30
80
76
88

3.5
120
77
112
105
53
35
77
87

4
182
224
389
402
593
472
295
166

4
95
190
163
417
587
520
313
220

จานวน นร. ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3 ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป
ขึ้นไป

427
368
421
588
636
589
439
334

58.41
50.34
57.59
80.44
87.00
80.57
60.05
45.69

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

347
325
389
588
650
580
493
393

47.47
44.46
53.21
80.44
88.92
79.34
67.44
53.76

จานวนที่
เข้าสอบ
ภาษาไทย
659
คณิตศาสตร์
659
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
455
สังคมศึกษา ฯ
659
สุขศึกษาและพลศึกษา
659
ศิลปะ
659
การงานอาชีพฯ
659
ภาษาต่างประเทศ
659
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนที่
เข้าสอบ
ภาษาไทย
655
คณิตศาสตร์
655
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
452
สังคมศึกษา ฯ
655
สุขศึกษาและพลศึกษา
655
ศิลปะ
655
การงานอาชีพฯ
655
ภาษาต่างประเทศ
655
กลุ่มสาระการเรียนรู้

0
2
10
1
2
2
1
4
2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1
1.5
2
2.5
3
16 33
47
62
82
64 96
57
58
77
0
1
11
64 135
25 21
42
78 130
0
1
0
2
2
0
0
0
0
0
6
22
21
43
74
5
35
95 114 114

0
7
9
3
9
7
2
7
6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5
2
2.5
3
56 30
54
82
99
38 58
92 100 85
0
0
5
32 108
27 25
57 106 129
3
0
1
2
5
4
1
2
5
1
14
7
10
11
49
5
27
73
83 116

3.5
118
68
112
122
27
0
96
91

3.5
109
76
91
145
12
0
104
92

4
268
198
107
207
595
643
363
171

4
188
167
190
127
595
610
423
223

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

468
343
354
459
624
643
533
376

64.02
46.92
48.43
62.79
85.36
87.96
72.91
51.44

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

396
328
389
401
612
611
576
431

54.17
44.87
53.21
54.86
83.72
83.58
78.80
58.96
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนที่
เข้าสอบ
763
763
506
763
763
763
763
763

จานวนที่
เข้าสอบ
757
757
504
757
757
757
757
757

0
4
3
1
0
2
5
2
5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5
2
2.5
3
37 24
50
77
94
50 81
106
82 100
5
7
10
16
67
4
2
14
73 207
4
1
5
10
23
7
3
2
5
4
13
0
1
7
37
55 95
171 190 105

0
1
1
3
2
4
4
2
3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
1 1.5
2
2.5
3
41 46
66
101 119
73 69
99
113 99
19
9
15
27 121
18 12
25
124 180
15 12
10
17
50
19
4
13
7
32
16
3
7
14
34
100 64 169 148 107
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3.5
126
86
157
155
41
36
79
82

3.5
129
91
160
154
60
49
105
87

4
336
241
235
292
662
689
610
49

4
244
202
146
233
584
621
567
70

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

556
427
459
654
726
729
726
236

76.06
58.41
62.79
89.47
99.32
99.73
99.32
32.28

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละของ นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

492
392
427
567
694
702
706
264

67.31
53.63
58.41
77.56
94.94
96.03
96.58
36.11

4.2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระวิชา

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

จานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

726
726
724
725
726

60.84
51.94
58.93
65.61
55.83

22.87
8.84
19.19
13.47
19.2

จานวนร้อยละของนักเรียนที่
เฉลี่ยร้อยละ มีคะแนนสูงกว่าขีดจากัดล่าง

60.84
51.94
58.93
65.61
55.83

จานวน

ร้อยละ

614
618
618
666
619

84.57
85.12
85.36
91.86
85.26

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาระวิชา

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

จานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

741
740
740
741
741

50.26
67.52
43.70
47.51
48.58

23.17
14.10
12.32
9.41
19.13

จานวนร้อยละของนักเรียนที่
เฉลี่ยร้อยละ มีคะแนนสูงกว่าขีดจากัดล่าง

50.26
67.52
43.70
47.51
48.58

จานวน

ร้อยละ

601
666
574
601
656

81.11
90.00
77.57
81.11
88.53
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4.3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จาแนก 2 ภาคเรียน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
707
716
734
663
658
766
4,244
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
704
3
716
734
662
1
658
754
12
4,228
13
0
3
99.62
0.31
0
0.07

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
704
714
732
663
655
757
4,225
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
702
2
712
2
730
2
655
8
643
2
10
757
4,199
2
0
24
99.38
0.05
0
0.57
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4.4) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จาแนก 2 ภาคเรียน
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 1
จานวน นร.
ทั้งหมด

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

707
716
735
664
659
763
4,244
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
704
3
716
734
1
662
1
1
659
754
3
6
4,229
4
0
11
99.65
0.09
0.00
0.26

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ภาคเรียนที่ 2

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน นร.
ทั้งหมด
704
714
732
663
655
757
4,225
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
702
1
1
712
2
731
1
656
7
646
1
8
757
4,204
2
0
19
99.50
0.05
0.00
0.45
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4.5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จาแนก 2 ภาคเรียน
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น

รายวิชา

แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
การนาองค์ความรู้
ไปใช้
รวม

707
320
181
206
707
707

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ผ่านร้อยละ ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ร้อยละ
704
99.58
3
0.42
319
99.69
1
0.31
181
100.00
0
0.00
204
99.03
2
0.97
704
99.58
3
0.42
704
99.58
3
0.42

716
340
181
195
716

716
339
180
195
714

100.00
99.71
99.45
100.00
99.72

0
1
0
0
1

0.00
0.29
0.00
0.00
0.14

716

713

99.58

2

0.28

735
350
199
186
735

732
348
198
185
731

99.59
99.43
99.50
99.46
99.46

0
1
0
0
0

0.00
0.29
0.00
0.00
0.00

735

731

99.46

2

0.27

8,632

8,598

99.60

19

0.21

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้น

รายวิชา

แนะแนว
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาธารณประโยชน์
พัฒนาศักยภาพ
รักษาดินแดน
แนะแนว
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาธารณประโยชน์
พัฒนาศักยภาพ
รักษาดินแดน
แนะแนว
ชุมนุมวิชาการ
พัฒนาศักยภาพ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รักษาดินแดน
การนาองค์ความรู้
ไปใช้
รวม

664
408

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ผ่านร้อยละ ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ร้อยละ
658
99.10
0
0.00
400
98.04
4
4.08

664

652

98.19

6

6.11

664
255
659
367

654
251
659
350

98.49
98.43
100.00
95.37

4
3
0
0

4.06
3.05
0.00
0.00

659

625

94.84

2

2.11

659
292
763
427
763
334

626
277
748
415
747
331

94.99
94.86
98.03
97.19
97.90
99.10

1
0
0
0
0
2

1.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2.02

763

748

98.03

0

0.00

8,341

8,141

97.51

22

1.50

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น

รายวิชา

แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
แนะแนว
ลูกเสือ
เนตรนารี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ยุวกาชาด
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวม

704
320
181
203
704
704

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ผ่านร้อยละ ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ร้อยละ
703
99.86
0
0.00
319
99.69
1
0.31
180
99.45
0
0.00
203
100.00
0
0.00
702
99.72
1
0.14
701
99.57
2
0.28

714
340
179
195
714
714

714
338
179
194
712
711

100.00
99.41
100.00
99.49
99.72
99.58

0
2
0
0
2
3

0.00
0.59
0.00
0.00
0.28
0.42

731
349
196
186
731

729
348
196
185
729

99.73
99.71
100.00
99.46
99.73

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

731

728

99.59

1

0.14

8,596

8,571

99.71

12

0.12

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับชั้น

รายวิชา

แนะแนว
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สาธารณประโยชน์
พัฒนาศักยภาพ
รักษาดินแดน
แนะแนว
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาธารณประโยชน์
พัฒนาศักยภาพ
รักษาดินแดน
แนะแนว
ชุมนุมวิชาการ
เพื่อสังคมและ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาธารณประโยชน์
พัฒนาศักยภาพ
รักษาดินแดน
รวม

663
407

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ผ่านร้อยละ ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ร้อยละ
656
98.94
0
0.00
397
97.54
5
1.23

663

650

98.04

6

0.90

663
255
655
365

650
252
625
345

98.04
98.82
95.42
94.52

6
0
0
3

0.90
0.00
0.00
0.82

655

620

94.66

5

0.76

655
290
757
425

621
277
748
416

94.81
95.52
98.81
97.88

4
0
0
1

0.61
0.00
0.00
0.24

757

746

98.55

2

0.26

757
333
8,300

747
333
8,083

98.68
100.00
97.35

1
0
33

0.13
0.00
0.39

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
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4.6) ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน
1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลผ่านกระบวนการเลือกสรรวิธีการที่เหมาะสม สามารถเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีวิจารณญาณในการเลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและ
คุณวุฒิ และพื้นฐานศีลธรรมอันดีงาม
2. ด้านความสามารถในการคิด
ผู้เรีย นมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้องค์
ความรู้ดังกล่าวที่ได้รับตกผลึกเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของความถูกต้องและศีลธรรมอันดี
3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้ โดยนาหลักเหตุผลมาใช้ในการ
แก้ปัญหา เข้าใจ ตระหนักในสภาวะการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัต น์ โดยแสวงหาองค์ความรู้เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้เป็นภูมิคุ้มกันในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการดารงชีวิต
5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกใช้และรับเทคโนโลยี ที่เหมาะสม อยู่บนพื้นฐานศีลธรรมอันดี
ตลอดจนการมีทักษะกระบวนการในการนาเทคโนโลยีที่เลือกใช้มาพัฒนาตนเอง และนาไปใช้แก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์
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ตอนที่ 4
สรุปผลการพัฒนา
และการนำ�ไปใช้

ตอนที่ 4
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ตามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเปู า ประสงค์ โ รงเรี ย น บริ ห ารงานอย่ า งเน้ น ระบบ
มีประสิทธิภาพ ได้มีการประสานงานร่วมมือกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและ
ครูบดินทรเดชา สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และชุมชน พัฒนาโรงเรียนทุกด้าน โรงเรียน
ได้จัดโครงการและกิจกรรมส่ งเสริมด้านระเบีย บวินั ย ความรับผิ ดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิย ม
ที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับด้านวิช าการ ก่อให้ เกิดประสิ ท ธิผ ลโดยตรงกับนักเรีย น นักเรียนมีผ ลการสอบ
O-NET สูงสุดทุกระดับทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนางาน เพื่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน

ปัจจัยสนับสนุน
ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษามีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยบุคลากรมีสวนรวม
ในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
- ผูบริหารไดบริหารงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยภายนอก
- ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารงานที่เขมแข็ง
ปัจจัยภายใน
- คณะกรรมการดาเนินงานสารสนเทศมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเก็บข้อมูล
ที่เป็นระบบและพร้อมที่จะให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ
ปัจจัยภายนอก
- สถานศึกษาได้มีการจัดหาบุคลากรภายนอก ที่มีความรู้ในด้านการจัดระบบ
สารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน
อย่างสูงสุด
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยภายใน
- ครูและบุคลากรให้ความตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
- ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
ปัจจัยภายนอก
- ผู้ปกครองชุมชนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจที่พร้อม
จะสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานประกันของโรงเรียนเป็นอย่างดี
- สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ
- ศึกษานิเทศก์จาก สพม.2 และผูท้ รงคุณวุฒิเข้ามาติดตามตรวจสอบประเมินผลพร้อม
ทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาได้จดั สถานทีเ่ พื่อรองรับ โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ งบประมาณ
อุปกรณ์การเรียนรู้ สถานที่ที่มีความเหมาะสม
ปัจจัยภายนอก
- คณะกรรมการสถานศึกษาได้สนับสนุนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การเรียนการสอน
5. โครงการ Best Curriculum to Best ปัจจัยภายใน
Innovation
- สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการเรียนการสอน จึงได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมสนับสนุน เพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน
ปัจจัยภายนอก
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะและให้งบประมาณ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
6. โครงการ 5 E & 3Skill
ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการเรียนการสอน จึงได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมสนับสนุน เพื่อให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน
ปัจจัยภายนอก
- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะและให้งบประมาณ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาได้จดั อบรม สัมมนาหลักสูตรมาตรฐานสกล แก่ครูบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
ปัจจัยภายนอก
- ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
8. โครงการพัฒนาการวัดผลสู่
ปัจจัยภายใน
มาตรฐานสากล
- สถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลที่ทันสมัย สะดวกตอการสืบคน
- โรงเรียนใหการสนับสนุนในการพัฒนาระบบการทํางานของงานทะเบียนฯ
โดยใหครูกรอกคะแนนในระบบ Online เพื่อใหนักเรียนสามารถดูผลสอบของ
ตนเองในระบบ Online ได
ปจจัยภายนอก
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ใหการสนับสนุนในการจัดระบบ
การวัดผลที่ทันสมัย
9. โครงการสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาจัดอบรม การจัดทําสื่อการเรียนการสอนใหกับครูและบุคลากร
เพื่อการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง
ปจจัยภายนอก
- สถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกเขามาใหความรูในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน
10. โครงการรักการอ่าน

11. โครงการพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ

ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์ ในทุกห้องเรียน และทุกระดับชั้น
และจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี
ปัจจัยภายนอก
- ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม
ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาจัดสถานทีเ่ อื้อต่อการเรียนการสอน และสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดหา ผลิต สร้าง และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ปัจจัยภายนอก
- สถานศึกษาเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้เพิม่ เติมแก่นักเรียน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
12. โครงการบดินทรเดชาสูส่ ากล

ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการเพิ่มศักยภาพผูเ้ รียน สถานศึกษาได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในการอบรมศึกษาดูงาน
ปัจจัยภายนอก
- สถานศึกษาประสานความร่วมมือ ได้ทาข้อตกลงทางวิชาการกับสถานศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูระดับมัธยมศึกษา
13. โครงการมาตรฐานสอนยอดสะท้อน ปัจจัยภายใน
นวัตกรรมเป็นเลิศ
- สถานศึกษาจัดการอบรมบุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดทา
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมทั้งการส่งเสริมให้ครูจดั ทาสื่อนวัตกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ปัจจัยภายนอก
- สถานศึกษาได้เชิญวิทยากรจากองค์กรภายนอกมาให้ความรู้ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนใช้ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้เพื่อสู่ความเป็นเลิศ
14. โครงการนิเทศติดตามกากับคุณภาพ ปัจจัยภายใน
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
- สถานศึกษามีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และมีการนิเทศภายในของกลุ่มบริหารวิชาการและกลุม่ สาระการเรียนรู้
เพื่อสู่ความเป็นเลิศด้วยการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ปัจจัยภายนอก
- สถานศึกษาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผูป้ กครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
มาตรฐานการจัดการเรียนศึกษา
15. โครงการวิจัยคุณภาพการศึกษา
ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูได้พฒ
ั นาตนเองในการอบรมการทาวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
ปัจจัยภายนอก
- ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการวิจัยคุณภาพการศึกษา
- วิทยากรภายนอกให้ความรู้เรื่องกระบวนการทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการศึกษา
16. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
ปัจจัยภายใน
บุคลากรทางกาศึกษา
- สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่ พูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ปัจจัยภายนอก
- คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
17. โครงการคุณธรรมดีเด่น เน้น
ผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยม

18. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

19. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ปัจจัยสนับสนุน
ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมยกย่องส่งเสริมให้ขวัญและกาลังใจคนดี ในทุกระดับชั้น
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ปัจจัยภายนอก
- ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของลูกบดินทร เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย และความมีคุณธรรมจริยธรรม
ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรียนสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพีย งเดิ มที่ มี อ ยู่แ ล้ ว อย่า งน้ อ ยภาคเรี ย นละ 1 แผน เพื่อ สร้ า ง
อุป นิ สั ย พอเพี ย งให้ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย นท าให้ ผู้ เ รี ย นสามารถพึ่ งตนเองได้ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สมกับปรัชญาของโรงเรียน “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้”
- โรงเรียนได้จดั กิจกรรมสนับสนุนดาเนินงานโครงการ เช่น กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทจาลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมตักบาตรเช้าทุกวันพุธ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
ปัจจัยภายนอก
- คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรและการจัดการศึกษา
- โรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการดาเนินโครงการ
ดังนี้
• นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทพลีลามาสอนรายวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน
• พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชาฯ ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม
เขตวังทองหลาง
• ผู้ปกครองเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร
ปัจจัยภายใน
- สถานศึกษาจัดสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหา ผลิต สร้าง และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ปัจจัยภายนอก
- สถานศึกษาเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรูเ้ พิ่มเติมแก่นักเรียน
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยสนับสนุน
20. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ปัจจัยภายใน
สุนทรียภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ - สถานศึกษาจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะ
ดนตรี และวัฒนธรรม
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและจัดกิจกรรม ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของการ
พัฒนาตนเอง
ปัจจัยภายนอก
- ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก มีส่วนช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
21. โครงการพัฒนาอาคารสถานทีเ่ พื่อ ปัจจัยภายใน
การจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการใช้
- สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายใน ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ชีวิตในสถานศึกษา
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีความสุข
ปัจจัยภายนอก
- สถานศึกษาเชิญวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และ
พัฒนาการศึกษา
22. โครงการพัฒนาห้องสมุด
ปัจจัยภายใน
และแหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา ผลิต สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ปัจจัยภายนอก
- คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายของโรงเรียนสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
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2 . จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
สถานศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
พฤติกรรมของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม ดนตรี กีฬา ศิลปะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งส่งเสริม
อนุรักษ์ความเป็นไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยจัดกิจกรรม
พัฒนาการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในทุกห้องเรียนอย่ างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ นาเสนอผลงาน
ที่น่าภาคภูมิใจ ทาให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น ทุกกลุ่มสาระฯ
- จั ดกิจ กรรมให้ ผู้ เรี ย นมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ด้านการอ่าน ฟัง ดู พูด
และเขียน
- จั ดกิจกรรมที่ส่ งเสริ มระเบียบวินัยของผู้ เรียน พร้อมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โดยบูรณาการสอดแทรกทุกกลุ่มสาระฯ และทุกวิชา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักคนไทย
12 ประการ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
- พัฒ นาผู้ เรี ย นได้ต่อยอดความคิดของตนเอง ให้ ได้เผยแพร่ ต่อสาธารณชนตามโอกาส
ที่เหมาะสม
2.2 ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีเปูาหมายการบริหารงานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการไปสู่
เปูาหมายที่กาหนดมีความคิดริเริ่ม รอบรู้ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้เรี ยน มีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครู ผ ลิตสื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน มีการนิเทศภายในแก่ครูใหม่ที่ได้รับการ
บรรจุ แ ต่ งตั้ ง เข้ า รั บ ราชการ ด้า นวัฒ นธรรมองค์ก ร มุ่ ง มั่น ในการปฏิ บัติ ง านสอนตามที่ ได้ รั บมอบหมาย
ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ทบทวนหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา พั ฒ นา
กระบวนการเรี ย นการสอน ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นและพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนดได้เป็น
อย่ า งดี มีส่ ว นร่ ว มในการกาหนดนโยบาย ส่ งเสริ มสนั บ สนุน กากับ ติ ดตาม กระบวนการด าเนิน งานของ
สถานศึกษา จนนาไปสู่ผลสาเร็จและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาครูด้านการใช้สื่อประกอบการสอนและการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- นาผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรม และข้อเสนอแนะ มากาหนดโครงการ/ กิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการในปีต่อไป
- ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาให้เต็มรูปแบบ เป็นวิจัย 5 บท และขยายผล
- ส่งเสริมให้ครูเผยแพร่คุณความดี ในการประกวด/ แข่งขันต่างๆ
2.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
สถานศึกษามีหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นและผู้นา
ด้านต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งผู้ป กครองเครือข่าย ซึ่งมีความเข้มแข็งเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการจัดการเรียนรู้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่าน
กิจ กรรม สามารถสร้ า งสั ง คมแห่ งการเรีย นรู้ เป็น อย่ างดี เกิด ประโยชน์ ในการนาองค์ค วามรู้แ บ่ง ปัน และ
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์วิชาและ
กิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งการเขียนสื่อความ ซึ่งทักษะเหล่านี้ จะเริ่มจากการอ่าน ดู ฟัง เพื่อเป็น
ปัจจัยพื้นฐานไปสู่ระบบการคิดที่สูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้เรียน
- สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน
2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
สถานศึกษากาหนดสถานศึกษามีอัตลักษณ์ คือ การสร้างคุณลักษณะทั้ง 5 ประการ คือ ความอดทนมุ่งมั่นใน
การทางาน มีระเบียบวินัย สุภาพอ่อนน้อม ทางานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามไว้
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของโรงเรียน “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ” เป็นที่ยอมรับของชุมชน
และท้องถิ่น
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จุดที่ควรพัฒนา
- ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่สถานศึกษากาหนด
2.5 ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
สถานศึกษาจัดทาแผน โครงการ/ กิจกรรม ตามนโยบายเพื่อแก้ปัญหาทั้งในสถานศึกษาและ
ชุมชน ได้แก่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โดยมีการประเมินผล ติดตามและเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย และตามแนวทางปฏิรู ป การศึ กษาเพื่อ พัฒ นาให้ ก ารจั ดกิจกรรมบรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ตั้งไว้
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบพหุระดับ
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อสามารถ
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ให้มากขึ้น
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การกาหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตจะต้องอาศัยข้อมู ลพื้นฐาน (Based - Line : BL) ของ
สารสนเทศ วิสัยทัศน์ ผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว
การเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด ตลอดจนการแก้ปัญหาตามสภาวการณ์ บริบทของโรงเรียน
และการเที ย บเคี ย งมาตรฐานดั ง กล่ า วนั้ น น ามาบู ร ณาการเป็ น ความคาดหวั ง ในอนาคตให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่กาหนดไว้และเพื่อการนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในอนาคตจึงมีดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมที่เป็น
นามธรรมจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ โดยผ่านกิจกรรมประการแรก คือ การให้ความรู้ความกระจ่างในค่านิยม
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีระเบียบวินัย ทางานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ของลูกบดินทร การมีจิตสาธารณะด้วยการ
ส่งเสริ มการจั ดกิจ กรรมในทุกระดับทั้งในห้ องเรี ย นและนอกห้ องเรียน โดยครู และบุคลากรของโรงเรียน
ทุกระดับและทุกคน อีกประการหนึ่งคือการมีต้นแบบที่ดีเป็นตัวอย่างอันเหมาะสม จัดกิจกรรมยกย่องส่งเสริม
ให้ขวัญและกาลังใจคนดี
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2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน ดวยการกําหนดเปาหมายพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 4 เพื่อใหครูอาจารยวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สูความเปนเลิศ เพิ่มอันดับผลของการวัดประเมินผลในระดับชาติ O-NET นอกจากนั้นจะตองดูแลพัฒนายกระดับ
ผลการเรียนไมสมบูรณของนักเรียนใหไดรับการพัฒนาไมเกินรอยละ 4 ของจํานวนนักเรียนในแตละระดับ
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กําหนดภาระงานดวยการนิเทศภายในของกลุมบริหารวิชาการและ
กลุมสาระการเรียนรู เพื่อสูความเปนเลิศดวยการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ใชทรัพยากรแหลงเรียนรูและ
ผูทรงคุณวุฒิ ใชและสรางสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนทุกระดับชัน้ วัดประเมินผลอยางหลากหลาย และ
นอกจากนั้นการจัดสอนเสริมจากหลักสูตรปกติ เพื่อมุงเนนตอบสนองตอความสามารถของนักเรียนดวยโครงการ
พิเศษ หองเรียนพิเศษ และการจัดสอนเสริมพิเศษในทุกระดับ
4. การพัฒนาบุคลากร เปนกิจกรรมสําคัญประการหนึ่ง โรงเรียนดําเนินการดวยการพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมีความรูความสามารถ ทักษะการใชภาษาอื่นๆ ของครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ ยกเวน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อใหสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิชาอื่นๆ
เปนภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และการพัฒนาครูประจําการ
ทุกคนตามหวงเวลา กิจกรรมและหนวยงานอื่นๆ ที่จัด ประการสําคัญคือการพัฒนาครูผูชวยแบบเขม การพัฒนา
ครูรุนใหมเพื่อพัฒนาเจตคติ ปลูกฝงวัฒนธรรมความเปนบดินทรเดชาและการเปนครูที่ดีในอนาคตเตรียมรองรับ
การปรับเปลี่ยนบุคลากรหลักของโรงเรียนในอนาคต
5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนดวยการ
พัฒนาโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬา ดนตรี ศิลปะ เปนกิจกรรม “มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรม”
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการกีฬาวอลเลยบอลหญิงซึ่งเปนโรงเรียนศูนยกีฬาวอลเลยบอลหญิงของกรมสามัญศึกษาเดิม
ประกอบกับดานดนตรีและศิลปะ มุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง กลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ใหเกียรติผูอื่น อีกทั้งสงเสริมอนุรักษความเปนไทยดวยกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมแหเทียน
เขาพรรษา กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมการสอนดนตรีไทย นาฏศิลป กิจกรรมไหวครูชาง กิจกรรมโขนบดินทร
ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมตางๆ ดังกลาวนั้นบงบอกถึงความเปนไทย เนนกระบวนการทํางานเปนทีม ความสามัคคี
ความมีวินัย ความรับผิดชอบเปนการรวมนักเรียนทุกระดับชั้นและใหทุกคนไดมสี วนรวมในกิจกรรมนั้นๆ
6. การพัฒนาสรางสังคมแหงการเรียนรู ดวยการพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรู สารสนเทศและ
ศูนยวิชาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการอานการศึกษาคนควาเพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห
สังเคราะหอยางมีวิจารณญาณ อีกทั้งการเขียนสื่อความ ซึ่งทักษะเหลานี้จะเริ่มจากการอาน ตาดู หูฟง เพื่อเปน
ปจจัยพื้นฐานไปสูการพัฒนาระบบการคิด
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7. การพั ฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมด้วยการปรั บ ภู มิทั ศน์ ในจุดต่างๆ ที่ เอื้ อต่ อการเรี ยน
การสอน จัดระเบียบเพื่อความสะดวกและการบริการที่สร้างความพึงพอใจ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ตามความต้องการและสนใจ
8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการกระจายอานาจให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารโรงเรียนในทุกระดับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้บทบาทหน้าที่ในการให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะ เห็น ชอบอนุมัติในงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ ปกครอง สมาคม
ชมรมร่วมกันระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทผู้นาทาง
วิชาการและการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากแนวทางการพัฒนาโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในอนาคตตามแนวทางดังกล่าวนั้น
จุดเน้นการพัฒนาที่สาคัญเป็นการยกระดับปฏิบัติวาระแห่งปี คือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่วิชาการ การพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้ม การพัฒนา
ครู รุ่น ใหม่ การพัฒนาครู อาจารย์ เตรีย มความพร้ อมด้านทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ การสอนเสริมสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมพัฒนางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสนองตอบแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ
สร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคารสถานที่และการบริการ และกิจกรรมที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งเพื่อส่งเสริมความเป็นไทย จากกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นดังกล่าวจะตอบสนองต่ออัตลักษณ์
เอกลักษณ์ จุดมุ่งหมาย ตลอดทั้งปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
4 . ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. ขาดแคลนครู เนื่องจากอัตราครูที่เกษียณอายุราชการ และครูอัตราจ้างที่สอบบรรจุได้นั้น รัฐยัง
จัดทดแทนให้ได้ยังไม่เท่าจานวนที่ขาด จึงเกิดปัญหาด้านการเรียนการสอน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่ให้พัฒนาในทุกๆด้าน และมีการเปลี่ยนแปลง จึงทาให้ครูมีภาระงานนอกเหนือการสอนเพิ่มมากขึ้น
2. ลดภาระงานด้านเอกสารให้น้อยลงและส่งเสริมครู บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก

-

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

-

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

-

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558

-

ประกาศโรงเรียนบดิน ทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี ) เรื่ อง การกาหนดเปู าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558

-

แบบสรุปผลการประเมิน เอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจาปีการศึกษา 2558
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพม.2

-

ค ารั บ รองการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

คารับรองเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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คาสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ที่ 67/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
----------------------------ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กาหนดให้มีการดาเนินการด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน 65 ตัว บ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2558
ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โรงเรียนจึง
ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
นายกล้าศักดิ์
จิตต์สงวน
ประธานกรรมการ
นางวณิตา
ประภัศร
รองประธานกรรมการ
น.ต.หญิง พิมพร
เทียนอุดม
กรรมการ
นางสาวพรพชร
สุนทรนนท์
กรรมการ
ว่าที่ ร.ท.อุดม
ถุงทรัพย์
กรรมการ
นายรื่น
หมื่นโกตะ
กรรมการ
นางสาวอิริยาภรณ์
นิโรรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ประชุมวางแผน กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2. ให้คาปรึกษา แนะนา ประสานงานทุกฝุาย กาหนดคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
3. ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินการแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/…2 คณะกรรมการ

Self Assessment Report : SAR 171

2. คณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 และ 14
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ามาตรฐานที่ 14 และ 15
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 2 7 9
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 11 และ 13
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
หัวหน้ามาตรฐานที่ 8 9 และ 12
หัวหน้ามาตรฐาน 1-15
มาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 และที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนด
2. ประชุมวางแผน พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์
เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
3. กาหนดค่าเปูาหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
4. ประกาศค่าเปูาหมายแต่ล ะมาตรฐานและตัว บ่ งชี้ว่าด้ว ยการประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
5. ชี้แ จงคณะกรรมการแต่ ล ะมาตรฐานและตัว บ่ งชี้ ที่ เกี่ ย วกั บขั้ น ตอนการตรวจสอบและ
การติดตามการดาเนินงาน
6. ดาเนินการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 , สพฐ. )
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
นายนิพน
แจ่มแจ้ง
หัวหน้ามาตรฐาน
นายนิยม
บุญญาเศวต
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางรัชนี
รัษฐปานะ
กรรมการ
/...นายสายันต์
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นายสายันต์
ชารี
กรรมการ
นายปรีชา
คงสุข
กรรมการ
นายกิตติรัชต์
วรัญญานนท์
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.มนตรี
โสภิสเขื่อนขันธ์
กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ
สวัสดิ์
กรรมการ
นายภูมิพจน์
ศุภรภิญโญภาพกุล
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงดาวเรือง สอนธรรม
กรรมการ
นางสาวสุดชาดา
สุราษฎร์
กรรมการ
นางเบญญาพร
อินทร์แก้ว
กรรมการ
นางสาวจิตต์สุดา
ร่มใหญ่
กรรมการ
นายกัมปนาท
สารองกิจ
กรรมการ
นายทินกร
นันทะไสย
กรรมการ
นางสาวฐิติพร
จามี
กรรมการ
นายเกรียงไกร
เทียมแสน
กรรมการและเลขานุการ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
นายกวีชาติย์
จันทร์แพง
หัวหน้ามาตรฐาน
นายศรีธัญญา
ตันสกุล
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นายสุพจน์
เจนณะสมบัติ
กรรมการ
นายอิสรภาพ
แปูนรักษา
กรรมการ
นายพูนศักดิ์
รักษาพันธุ์
กรรมการ
นางสาวบุษราคัม
จรรย์นาฏย์
กรรมการ
นายธัชชา
เทศน์ธรรม
กรรมการ
นายชยพัทธ์
วงศ์ชาญโชคชัย
กรรมการ
นางสาวนัจกร
ผู้ทรงธรรม
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
/…นางจารุณี
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นางจารุณี
มโนรัตน์
นางสาวปุญญพัฒน์
บุญเกิด
นางสาวจันทรสุดา
สงประเสริฐ
นายชาคริต
แจ่มศรี
นายสายันต์
ชารี
นางพรทิพย์
รุ่งรัตน์
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
นายรุ่งโรจน์
มิตรประทาน
นางสาวณัฏฐณี
ศิริโชติ
นางสาวอรวรรณ
รุ่งเพ็ง
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
นางครวญศิริ
ประยงค์
นางสาวรุจิรา
เวียงทับ
นายจิรัชญ์กฤศ
มีวรรณภาค
ว่าที่ ร.ต. ณัฐธรเดชน์ พิมพ์แสง
นางสาวอรชร
อาไพพิศ
นางสาวขนิษฐา
เหลือสืบชาติ
นางสาวสุนิษา
ไพบูลย์
นายเอกชัย
รุ่งรัติศาสน
นางสาวจิรสุภรณ์
ทองคาดี
นางสาวนพรัตน์
พิมพ์แสง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นายภัคพล
อนุรักษ์เลขา
นางสาวนิสา
วิริยาสิตาภรณ์
นางสาวบงกช
เหล็กผา
นายอธิโชค
กองกาญจนาทิพย์
นางสาวนันทิภาคย์
ผางาม
นายโกศล
มูลพรม
นางสาวเมษา
แสงตรง

หัวหน้ามาตรฐาน
รองหัวหน้ามาตรฐาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ามาตรฐาน
รองหัวหน้ามาตรฐาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ามาตรฐาน
รองหัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/…นางสาวชนิดา
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นางสาวชนิดา
นางสาวสุดารัตน์

ลาอ่อน
พุมนวล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
นายคมเดช
พรมนาค
หัวหน้ามาตรฐาน
นางจริญญา
แก้ววงษา
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางแขวิมล
สุจริต
กรรมการ
นางเกื้อกมล
พฤกษประมูล
กรรมการ
นางสาวพนารัตน์
แซ่โล้ว
กรรมการ
นายนันทวัฒน์
ทรัพย์เจริญ
กรรมการ
นางสาวอภัสรา
หงษ์อาจ
กรรมการ
นางสาวปัทม์สรณ์
สุราวรรณ์
กรรมการ
นางสาวธัญดารินทร์
กุลบุตร
กรรมการ
นางมลิวรรณ์
มูลพรม
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ตัวบ่งชี้
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
นางนงลักษณ์
สุริยะฉันทนานนท์
หัวหน้ามาตรฐาน
/…นางสาวขนิษฐา
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นางสาวขนิษฐา
นายณภัทร
นางวรารัตน์
นายวรกร
นายพรสิทธิ์
นายสาธิต
นางสาวสุนิสา
นายจักรพันธ์
นางจรินพรรณ
นายจักรพงศ์
นายไพศาล
นางสาวศรัญญา

ญาสิทธิ์
รัตนสุวรรณวุฒิ
เชษฐานนท์
เกตุสถิตย์
เลิศเสรีพัฒนกุล
สมใจ
เถาจาปา
หวังวิวัฒนา
กลิ่นหอม
จันทวงศ์
วงษ์ระหงษ์
หนูชัยแก้ว

รองหัวหน้ามาตรฐาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
นายอภิชา
นิลวัฒน์
หัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวฐิติชญาณ์
วงศ์ทั้งน้อย
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวเพ็ญนภา
ศรีโฉม
กรรมการ
นายธนัทภัทร
จิรภัทรเขมกุล
กรรมการ
นายบพิตร
อิสระ
กรรมการ
นางสาวนพรัตน์
พิมพ์แสง
กรรมการ
นางสาววันรวี
ศักดิ์เมือง
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
/…6.2 ทางาน
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6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรูส้ ึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
นายนันทวัฒน์
ทรัพย์เจริญ
หัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวชามาศ
ดิษฐเจริญ
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางจิรฐา
จักษุดุลย์
กรรมการ
นางสาวดวงพร
จงสุขกิจพานิช
กรรมการ
นายพิญชเมธี
แสงดี
กรรมการ
นางสาวพรรณี
สิมอุด
กรรมการ
นางเตือนใจ
มลแก้ว
กรรมการ
นางมารศรี
แสงสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาววิไลรัตน์
จันทร์หอม
กรรมการ
นายชาญยุทธ
นาวงษ์
กรรมการ
นายรังสิต
มีแสง
กรรมการ
นางสาวอภัสรา
หงษ์อาจ
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
7.1 ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครู มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
/…7.7 ครูมีการ
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7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
นางกุณฑรี
เพ็ชรทวีพรเดช
หัวหน้ามาตรฐาน
นายนิธิวัฒน์
อินทสิทธิ์
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวกนกพร
กระบวนศรี
กรรมการ
นางสาวสุพัตรา
เฉลิมเผ่า
กรรมการ
นางเพ็ญแข
เมืองนก
กรรมการ
นายวิวัฒน์
สุภพิทักษ์กุล
กรรมการ
นายนิพนธ์
แก้วดารา
กรรมการ
นางสาวเนาวรัตน์
ซุ่นเจา
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารและการจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
นางวณิตา
ประภัศร
หัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวปวีณา
ยอดยศ
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวมะลิสา
ศรีนอก
กรรมการ
นายไพศาล
วงษ์ระหงษ์
กรรมการ
นางสาวสุวดี
นาสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ

/...มาตรฐานที่ 9
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
นางวณิตา
ประภัศร
หัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวปวีณา
ยอดยศ
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวมะลิสา
ศรีนอก
กรรมการ
นางสาวสุวดี
นาสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวอิริยาภรณ์
นิโรรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
นางสาวอุไรวรรณ
สวัสดิ์
หัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวชามาศ
ดิษฐเจริญ
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นายบพิตร
อิสระ
กรรมการ
นางสาวสมศรี
แจงสุธิมล
กรรมการ
นางสุภาพร
ขาวพิมพ์
กรรมการ
/...นางสาวนิสา
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นางสาวนิสา
นายชาคริต
นางสาวณัฏฐณี
นางสาวจินดา
นางจรินพรรณ
นางสาวณัฐธยา
นางสาวนิสา
นางสาวเอกอนงค์
นางสาวจันทรสุดา
นางสาวชุติภรณ์

บุญสง่า
แจ่มศรี
ศิริโชติ
ไขตะขบ
กลิ่นหอม
วิเศษวงษา
วิริยาสิตาภรณ์
แก้วดี
สงประเสริฐ
พัดเอี่ยม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัยมีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้
สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
นายวิชัย
ตรีเล็ก
หัวหน้ามาตรฐาน
นางจริยา
หวังเชิดชูเกียรติ
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางดารณี
แรงเขตวิทย์
กรรมการ
นางรัชนี
รัษฐปานะ
กรรมการ
นายสุรศักดิ์
อุไรพันธุ์
กรรมการ
นางสาวกัลยาณี
แคนยุกต์
กรรมการ
นายชาญยุทธ
นาวงษ์
กรรมการ
นางจิรฐา
จักษุดุลย์
กรรมการ
นางสาวธนภรณ์
เอี่ยมพิชัยมงคล
กรรมการ
นางเตือนใจ
มลแก้ว
กรรมการ
/...นางสาวธนาตา
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นางสาวธนาตา
นางสาวชลกร
นายนันทวัฒน์
นายอนิรุทร์

พีรกันทรากร
แสงแก้ว
ทรัพย์เจริญ
บุญเกื้อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน
นางสาวอิริยาภรณ์
นิโรรัมย์
หัวหน้ามาตรฐาน
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวมะลิสา
ศรีนอก
กรรมการ
นางมลิวรรณ์
มูลพรม
กรรมการ
นายโกรบ
มุทาพร
กรรมการ
นางสาวปวีณา
ยอดยศ
กรรมการ
นางสาวอุษา
เกตุหาร
กรรมการ
นางสาวนาฎลัดดา
บุญสุทัศน์
กรรมการ
นายไพศาล
วงษ์ระหงษ์
กรรมการ
นางสาวจันทมาศ
ทิมโต
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ตัวบ่งชี้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
/…13.2 มีการแลกเปลี่ยน
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13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
นางจริยา
หวังเชิดชูเกียรติ
หัวหน้ามาตรฐาน
นายคมเดช
พรมนาค
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นายวิชัย
ตรีเล็ก
กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ
บุญสีหา
กรรมการ
นางเตือนใจ
มลแก้ว
กรรมการ
นางดรุณี
ประกิจเพชร์
กรรมการ
นางสาวธนภรณ์
เอี่ยมพิชัยมงคล
กรรมการ
นางสาวธัญญพัทธ์
มิตรศรัณย์ภัทร
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ อยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ อยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
นางศิริเพ็ญ
หนูนุ้ย
หัวหน้ามาตรฐาน
นายนิพนธ์
แก้วดารา
รองหัวหน้ามาตรฐาน
นายพิทยา
ทองเงิน
กรรมการ
นางสาวสุชาวดี
เทพกฤช
กรรมการ
นายสาธิต
สมใจ
กรรมการ
นางสาวบงกช
เหล็กผา
กรรมการ
นางสาวรัตนา
สารชาติ
กรรมการ
นางสาวขนิษฐา
เหลือสืบชาติ
กรรมการ
นางสาวอรชร
อาไพพิศ
กรรมการ
นางสาวบุษราคัม
จรรย์นาฏย์
กรรมการ
นางสาวอภัสรา
หงษ์อาจ
กรรมการ
นายเกรียงไกร
เทียมแสน
กรรมการ
นางสาวโรสณีย์
วงศ์หมัดทอง
กรรมการและเลขานุการ
/…มาตรฐานที่ 15
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มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
อันไธสง
หัวหน้ามาตรฐาน
นางสาวหฤทย
แคนยุกต์
รองหัวหน้า
นางสาวกัลยาณี
มิตรประทาน
กรรมการ
นายรุงโรจน
จันทวงศ์
กรรมการ
นายจักรพงศ
เจริญสุข
กรรมการ
นางสาวชลิตตา
ภู่พงศ์ชนางกูร
กรรมการ
นายธนกานต
บุญราศรี
กรรมการ
นางสาววชิรญาณ
สุภพิทักษ์กุล
กรรมการ
นายวิวัฒน
ศิโรโรตน์
กรรมการ
นางสาวบุศรินทร
อาษาชานาญ
กรรมการ
นายคณาวุฒิ
ศักดิ์เมือง
กรรมการ
นางสาววันรวี
รักษาพันธุ์
กรรมการ
นายพูนศักดิ์
มลแก้ว
กรรมการ
นางเตือนใจ
พีรกันทรากร
กรรมการ
นางสาวธนาตา
มีวรรณภาค
กรรมการ
นายจิรัชญกฤศ
กุนที
กรรมการ
นางสาวเบญญาศิริ์
ศรีใสคา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวษมาภรณ
หน้าที่ หัวหน้ามาตรฐานที่ 1 – 15
1. ศึกษามาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
2. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย จัดทาแฟูมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
มอบหมาย และเตรียมเอกสาร ร่องรอยการดาเนิน การให้ พร้อมรับ การประเมิน
ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
/...3.จัดเตรียมเอกสาร
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3. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ในแต่ละมาตรฐานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
เพื่ อ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา จากคณะกรรมการ
ประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาของแต่ล ะมาตรฐาน ในวัน ที่ 14
มีน าคม 2559 และกรรมการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ายนอก ในวั น ที่ 15 มี น าคม 2559
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
4. จัดทาข้อมูล Powerpoint ในมาตรฐานที่รับผิดชอบ (ไม่เกิน 5 นาที) เพื่อนาเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
5. รวบรวมผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาส่ ง ให้ ค ณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษา เพื่อนาผลการประเมินและผลการติดตามตรวจสอบเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานในการกาหนดแนวทางการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และนาเสนอต้นสังกัดต่อไป
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
นายวิชัย
ตรีเล็ก
ประธานกรรมการ
นายชาญยุทธ
นาวงษ์
รองประธานกรรมการ
นายสุรศักดิ์
อุไรพันธุ์
กรรมการ
นักการภารโรงที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
นายอนิรุทร์
บุญเกื้อ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2559
- จัดโต๊ะรูปตัวยูสาหรับวางเอกสาร จานวน 15 ตัว
- จัดโซฟาชุดรับแขก 1 ชุด และโต๊ะ เก้าอี้สาหรับหัวหน้างานมาตรฐาน
รองหัวหน้ามาตรฐาน และเลขานุการ จานวน 50 ที่นั่ง
2. จัดประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสม
3. อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่และห้องน้าสาหรับคณะกรรมการ
ในการประเมิน
4. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวอุษา
นางเพ็ญศรี
นางสาวธนาตา

เกตุหาร
เกิดด้วยทอง
พีรกันทรากร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
/…นักการ
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นักการที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
นายรชต
คีตะโชติบัณฑิต
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง สาหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2559
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นายศรีธัญญา
ตันสกุล
ประธานกรรมการ
นายไพศาล
วงษ์ระหงษ์
รองประธานกรรมการ
นายศรายุทธ
จ้อยเล็ก
กรรมการ
นายปราเวศ
บัวอุไร
กรรมการ
นายสราวุฒิ
ชูเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรม ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางกุณฑรี
เพ็ชรทวีพรเดช
ประธานกรรมการ
นายนิธวิ ัฒน์
อินทสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
นายนันทวัฒน์
ทรัพย์เจริญ
กรรมการ
นายพิชญเมธี
แสงดี
กรรมการ
นายวิศาล
จิตต์วาริน
กรรมการ
นายพรสิทธิ์
เลิศเสรีพัฒนกุล
กรรมการ
นางสาววันรวี
ศักดิ์เมือง
กรรมการ
นางสาวชามาศ
ดิษฐเจริญ
กรรมการ
นายจักรพงศ์
จันทวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดทาเครื่องมือแบบประเมินผลที่ใช้ในการประเมินผลกิจกรรม
2. สรุปประมวลผลการประเมิน นาเสนอฝุายบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
การบริหาร
3. ประสานงานผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม เพื่อแจ้งผลการประเมิน นาสรุปในแฟูมงาน
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ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รั บการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยประสานงานกับทุกฝุาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการ
สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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คาสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ที่ 68/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
----------------------------ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึก ษาตามมาตรฐานการศึก ษา 15 มาตรฐาน 65 ตั ว บ่ง ชี้ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 ซึ่ง เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และตามแนวปฏิบั ติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) และรายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
นายกล้าศักดิ์
จิตต์สงวน
ประธานกรรมการ
นางวณิตา
ประภัศร
รองประธานกรรมการ
นายนิพน
แจ่มแจ้ง
กรรมการ
นายกวีชาติย์
จันทร์แพง
กรรมการ
นางจารุณี
มโนรัตน์
กรรมการ
นางครวญศิริ
ประยงค์
กรรมการ
นายภัคพล
อนุรักษ์เลขา
กรรมการ
นายคมเดช
พรมนาค
กรรมการ
นางนงลักษณ์
สุริยะฉันทนานนท์
กรรมการ
นายอภิชา
นิลวัฒน์
กรรมการ
นายนันทวัฒน์
ทรัพย์เจริญ
กรรมการ
นางกุณฑรี
เพ็ชรทวีพรเดช
กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ
สวัสดิ์
กรรมการ
นายวิชัย
ตรีเล็ก
กรรมการ
นางจริยา
หวังเชิดชูเกียรติ
กรรมการ
นางศิริเพ็ญ
หนูนุ้ย
กรรมการ
นางเพ็ชรรัตน์
ศรีวิลัย
กรรมการ
/…นางสาวอิริยาภรณ์
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นางสาวอิริยาภรณ์
นางสิรินทร์ทิพย์
นางสาวจันทมาศ

นิโรรัมย์
คชรินทร์
ทิมโต

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อมอบหมายหน้าที่
ในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ระดับสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้รับมอบหมาย
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
3. สรุปผลการประเมินส่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวันที่ 14 มีนาคม 2559
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนต่อฝุายบริหารเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยประสานงานกับทุกฝุาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการ
สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
……………………………………………….
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555 กาหนดให้
โรงเรี ย นมีการประเมินภายใน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน คุณภาพที่ ป ระกอบด้ว ย ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ที่ห น่ ว ยงานต้น สั งกัดประกาศแต่งตั้งขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี)
จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และกาหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้
ดร.สุวัฒน์
วิวัฒนานนท์
ประธานกรรมการ
นายวีระศักดิ์
ศรีสังข์
รองประธานกรรมการ
นางเพ็ชรรัตน์
ศรีวิลัย
กรรมการ
นางกุณฑรี
เพ็ชรทวีพรเดช
กรรมการ
นางวณิตา
ประภัศร
กรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
1. ร่วมประเมินคุณภาพภายในกับโรงเรียนโดยสถานศึกษาประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
2. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
...................................................................
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการ
ปฏิรู ปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง ที่กาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น ของสถานศึกษา โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) จึงปรั บมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานการมีส่ ว นร่ว มของผู้ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
น้าหนัก (คะแนน)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
รวม
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลัง-กายสม่าเสมอ
0.5
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
0.5
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง
1
1.3
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1
1.5 มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น
1
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
1
1.6
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ
1
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
1
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว
2
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
1
3.3 เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
1
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
1
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง
2
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
1
4.3 กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
1
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ
1
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯเป็นไปตามเกณฑ์
1
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
1
5.3 ผลการอ่านประเมิน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
2

30

5

5

5

5

5
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรูส้ ึกที่ดี ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
7.1
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
7.2
ศักยภาพของผู้เรียน
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
7.3
ทางสติปัญญา
ครูใช้สื่อและ เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิ่น
7.4
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ครูให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
7.6
ความเสมอภาค
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
7.7
การสอน
7.8 ครูประพฤติ ปฏิบัตติ นเป็นอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมาย เต็มเวลาเต็มความสามารถ
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น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม
1

2
1
1
1

5

50
1
1
2
1
1
1
1
1
1

10

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมี วิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและ ความคิดริเริม่ ที่ เน้นการพัฒนาผู้เรียน
1
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ ประเมินหรือผลการวิจัย
2
8.2
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
2
8.4 ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
2
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารและการจัดการศึกษา
1
ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
2
8.6
และเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
2
คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา
1
9.2
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
2
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2
2
จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
10.2
และความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีส่ ่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความ
1
10.3
สนใจของผู้เรียน
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
1
10.4
ได้ด้วยตนเอง
นิเทศภายในกากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง การเรียนการสอน
2
10.5
อย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รียนทุกคน
2

10

5

10
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
11.1
สภาพใช้การได้ดสี ภาพแวดล้อมร่มรื่นมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
11.3
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
12.2
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12.5
อย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
13.1 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน
13.2
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ และเป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ และเป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
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น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม

4
10
3
3

1
1
1
0.5
0.5

5

1
10
5
10
5
5
3
2

5

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริม
จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการคิด
15.1
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงานจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
15.2 กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

น้าหนัก (คะแนน)
ตัวบ่งชี้
รวม
5
3
2
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5

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
………………………………………………………………
ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการ
ปฏิรู ปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง ที่กาหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พื้นฐานการมีส่ ว นร่ว มของผู้ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้ การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนบดิน ทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี ) มี
คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน โรงเรี ย นจึ ง ได้ ก าหนดค่ า เปู า หมายการพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานตัวบ่งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลัง-กายสม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยง
1.3
ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู้ ื่น
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
1.6
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
3.1
และสื่อต่างๆรอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรูร้ ่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
4.1
ตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ ภาคภูมิใจ

ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 99 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 96 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 99 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ 93 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 92 ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีมาก
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการอ่านประเมิน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรูส้ ึกที่ดี ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ
7.1
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
7.2
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
7.3
ทางสติปัญญา
ครูใช้สื่อและ เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
7.4
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
ครู มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก าร
7.5
ที่หลากหลาย
ครูให้คาแนะนาคาปรึกษา และแก้ไข ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
7.6
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
7.7
ปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติ ปฏิบัตติ นเป็นอย่างทีด่ ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมาย เต็มเวลาเต็มความสามารถ
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานตัวบ่งชี้
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 97 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95 ได้ระดับดีขนึ้ ไป

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานตัวบ่งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมี วิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและ ความคิดริเริม่ ที่ เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
8.2
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
8.6
และเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
9.2
ของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
จัดรายวิชาเพิม่ เติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ
10.2
ความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีส่ ่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัด
10.3
และความสนใจของผู้เรียน
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ ด้ด้วย
10.4
ตนเอง
นิเทศภายในกากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุง การเรียนการสอนอย่าง
10.5
สม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้ รียนทุกคน

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัยมีสิ่งอานวยความสะดวก
11.1
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นมีแหล่งเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียน
11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรูด้ ้วยตนเองและ
11.3
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
12.2
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
12.3
สถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12.5
อย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
13.1 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษาเพื่อ พั ฒ นาการเรี ยนรู้ ของผู้ เรี ย นและบุค ลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
13.2
ครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานตัวบ่งชี้
ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานตัวบ่งชี้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ และเป็นนักอนุรักษ์
14.1
วัฒนธรรมไทย
ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ และเป็นนักอนุรักษ์
14.2
วัฒนธรรมไทย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริม
จัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกระบวนการ
15.1 คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ผลการดาเนินงานจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15.2 ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเยี่ยม
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แบบประเมินอภิมาน รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(การประเมินตนเองของสถานศึกษา : SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพม.2
ชื่อสถานศึกษาที่รับการประเมิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สหวิทยาเขต วังทองหลาง
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ความตรงของการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑ์วิธกี ารที่ สพม.2
กาหนด

ตัวบ่งชี้

การปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/
(อย่างครบถ้วน)
ไม่ได้ปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ประเมินสอดคล้องกับความมุ่งหมาย
ของการประเมินตนเอง

1) มีการประเมินเพื่อตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงใน
การดาเนินงานของสถานศึกษา

2) มีการประเมินเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด

3) มีการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลสะท้อนจุดเด่น
จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา และมีการวิเคราะห์
สถานศึกษาจากผลการประเมิน ได้แก่ ปัจจัยภายใน
สถานศึกษาและปัจจัยนอกสถานศึกษา

4) มีการประเมินเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพตามบริบทของสถานศึกษาและประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง

5) มีการประเมินเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณะ
รวมจานวนข้อ
5
สรุปคะแนนที่ได้
4
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ประเมินตามระบบหลักเกณฑ์ และวิธีที่
สพม.2 กาหนด

1) การประเมินที่พิจารณาตามมาตรฐานตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การพิจารณาตามที่ สพม.2 กาหนด

2) การพิจารณาผลการประเมินเพือ่ รองรับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับมาตรฐาน เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สพม.2 กาหนดทุกมาตรฐาน

3) การพิจารณาผลการประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพม.2
รวมจานวนข้อ
3
สรุปคะแนนที่ได้ 4
คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 ความถูกต้อง
สมบูรณ์ของกระบวนการ
ประเมิน

ตัวบ่งชี้

การปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/
(อย่างครบถ้วน)
ไม่ได้ปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
มาตรฐาน

1) มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ทั้งสังเกต
สัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารได้สอดคล้องกับเกณฑ์
พิจารณาตัวบ่งชี้ และมาตรฐานทีป่ ระเมิน

2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม อาทิ ผู้บริหาร นักเรียน อาจารย์ กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชุมชน

3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้าโดยการทางานเป็นทีม

4) มีการวางแผนและกาหนดขนาดของกลุ่มผู้ถูกประเมิน
หรือผู้ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
รวมจานวนข้อ
4
สรุปคะแนนที่ได้
4
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
1) มีการนาเสนอข้อมูล สถิติ โครงการสาคัญ ตลอดจน

ร่องรอยหลักฐานต่างๆ สนับสนุนผลการประเมิน
ด้านคุณภาพผูเ้ รียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2) มีการนาเสนอข้อมูล สถิติ โครงการสาคัญ ตลอดจน
ร่องรอยหลักฐานต่างๆ สนับสนุนผลการประเมิน
ด้านการจัดการศึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3) มีการนาเสนอข้อมูล สถิติ โครงการสาคัญตลอดจน
ร่องรอยหลักฐานต่างๆ สนับสนุนผลการประเมิน ด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4) มีการนาเสนอข้อมูล สถิติ โครงการสาคัญตลอดจน
ร่องรอยหลักฐานต่างๆ สนับสนุนผลการประเมิน
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5) มีการนาเสนอข้อมูล สถิติ โครงการสาคัญตลอดจน
ร่องรอยหลักฐานต่างๆ สนับสนุนผลการประเมิน
ด้านมาตรการส่งเสริม
รวมจานวนข้อ
5
สรุปคะแนนที่ได้
4
คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
ความถูกต้องสมบูรณ์ของ
กระบวนการประเมิน

มาตรฐานที่ 3
ประสิทธิผลของการประเมิน

ตัวบ่งชี้

การปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/
(อย่างครบถ้วน)
ไม่ได้ปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล

1) มีการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานถูกต้องตามเกณฑ์ที่
สพม.2 กาหนด

2) มีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ในแต่ละตัวบ่งชี้
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สพม.2 กาหนด

3) มีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ในแต่ละมาตรฐาน
ถูกต้อง
รวมจานวนข้อ
3
สรุปคะแนนที่ได้
4
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเทียบกับมาตรฐานการประเมิน

1) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ถูกต้องตามเกณฑ์
ที่ สพม.2 กาหนด

2) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน
รายมาตรฐานถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สพม.2 กาหนด

3) การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน
สถานศึกษาในภาพรวมถูกต้องตามเกณฑ์ที่ สพม.2
กาหนด
รวมจานวนข้อ
3
สรุปคะแนนที่ได้
4
คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ความถูกต้องเชื่อถือได้ของการประเมิน

1) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1
มีความถูกต้องเชื่อถือได้

2) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2
มีความถูกต้องเชื่อถือได้

3) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3
มีความถูกต้องเชื่อถือได้

4) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4
มีความถูกต้องเชื่อถือได้

5) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 5
มีความถูกต้องเชื่อถือได้

6) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 6
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3
ประสิทธิผลของการประเมิน

ตัวบ่งชี้
7) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 7
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
8) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 8
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
9) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 9
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
10) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 10
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
11) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 11
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
12) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 12
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
13) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 13
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
14) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 14
มีความถูกต้องเชื่อถือได้
15) ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 15
มีความถูกต้องเชื่อถือได้

การปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/
(อย่างครบถ้วน)
ไม่ได้ปฏิบัติ










รวมจานวนข้อ
15
สรุปคะแนนที่ได้
4
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ความชัดเจนและถูกต้องของรายงาน
ผลการประเมิน

1) รายงานผลการประเมินมีโครงสร้างและรูปแบบตามที่
สพม.2 กาหนด

2) มีการระบุข้อมูลพื้นฐาน การอธิบายสภาพและบริบท
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน

3) มีการนาเสนอรายงานการประเมินที่อธิบาย
กระบวนการดาเนินงานของสถานศึกษา

4) ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานการประเมินมีความ
ถูกต้อง ชัดเจนกระชับ เข้าใจง่าย
รวมจานวนข้อ
4
สรุปคะแนนที่ได้
4
คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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การปฏิบัติ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4
ความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของปัจจัย
สนับสนุนโครงการที่สาเร็จ
และโครงการที่ไม่สาเร็จ

ตัวบ่งชี้

มีการปฏิบัติ
(อย่างครบถ้วน)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ความชัดเจนและความเป็นไปได้
ของปัจจัยสนับสนุนและข้อเสนอแนะ

1) ปัจจัยสนับสนุนเป็นรูปธรรม เหมาะสม ชัดเจน
ครอบคลุมการบริหารจัดการของสถานศึกษา
อย่างน้อย 5 โครงการ

2) ข้อเสนอแนะ เป็นรูปธรรม เหมาะสม นาไปปฏิบัตไิ ด้

3) ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับผลการประเมิน
รวมจานวนข้อ
3
สรุปคะแนนที่ได้
4
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 4.2 ความสมเหตุ สมผลของจุดเด่น
จุดควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1) จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
ตรงกับประเด็นปัญหา

3) จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
สอดคล้องกับผลการประเมิน

3) จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา

4) จุดเด่น จุดควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
สามารถนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาได้ โดยครอบคลุมด้านการมีประโยชน์
ประหยัด ระยะเวลาดาเนินการ และสอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา

สรุปคะแนนที่ได้

4

รวมจานวนข้อ
4
คะแนน
ระดับคุณภาพ ดีมาก

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ทั้ง 10 ตัวบ่งชี้  4.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก
สรุปผลการประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(การประเมินตนเองของสถานศึกษา : SAR)
 รับรองเอกสารรายงาน (ค่าเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)
 ไม่รับรองเอกสารรายงาน
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ปฏิบัติไม่
ครบถ้วน/
ไม่ได้ปฏิบัติ

คารับรองการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
..............................................................................................................................................................................
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ ด าเนิ น การติ ด ตาม ตรวจสอบประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม. 2 ของ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สหวิทยาเขต วังทองหลาง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 ประจาปีการศึกษา 2558 จากผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
การศึ ก ษาฯ และการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
ลงชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ลงชื่อ
(นางวณิตา ประภัศร)
กรรมการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช)
กรรมการ

(นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย)
กรรมการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลงชื่อ

(ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Self Assessment Report : SAR 207

คํารับรองเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา และประเมินอภิมานเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาซึง่ เปนรายงานประจําปของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สหวิทยาเขต วังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 พรอมทัง้ ตรวจสอบพิจารณา
ความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว
1. การใชคําและการใชภาษาเขียน
2. การจัดเลมเอกสารรายงานตามรูปแบบที่สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กําหนด
3. ความถูกตองของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนความสอดคลอง
ตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษา
ในอนาคต
ลงชื่อคณะกรรมการ
ลงชื่อ
(นางสาวอิริยาภรณ นิโรรัมย)
หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ

(นางวณิตา ประภัศร)
หัวหนากลุมนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางกุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช)
กรรมการ

(นางเพ็ชรรัตน ศรีวิลัย)
กรรมการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายวีระศักดิ์ ศรีสังข)
ผูทรงคุณวุฒิ
ลงชื่อ
(ดร.กลาศักดิ์ จิตตสงวน)
ประธานกรรมการ
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
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ลงชื่อ

(ดร.สุวัฒน วิวัฒนานนท)
ผูทรงคุณวุฒิ

(นายปรีชา จิตรสิงห)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

