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“ โรงเรียนไดดำเนินกิจกรรมและโครงการจนสัมฤทธิ์ผลตามกรอบแนวทางที่วางแผนไว
เพื่อ สนองตอบวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และปรัชญาของโรงเรียน
รวมทั้งยังเปนหลักฐานที่สะทอนประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน

คลายกับกระจกเงา ที่ใชสองสำรวจตนเองในแตละดาน
เพื่อการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไปในอนาคต ”
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คำ�นำ�
ในการทำ�งานใดก็ตาม บุคคลหรือคณะทำ�งานย่อมมุ่งหวังให้ปรากฏผลงาน คือ เกิดผล
ของงานอันเป็นทีป่ ระจักษ์ เพราะถือว่าทำ�งานนัน้ ได้บรรลุผลสำ�เร็จ รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (Annual Report : AR) ประจำ�ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้
จึงเป็นหลักฐานแห่งความสำ�เร็จที่แสดงผลงานอันเป็นรูปธรรมของโรงเรียนในปีการศึกษา 2558
จัดทำ�ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานตามแนวทางการกำ�กับ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 15 มาตรฐาน
65 ตัวบ่งชี้ อันเป็นทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่สาธารณชนว่า โรงเรียนได้ดำ�เนินกิจกรรม
และโครงการจนสัมฤทธิ์ผลตามกรอบแนวทางที่วางแผนไว้ เพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และปรัชญาของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นหลักฐานที่สะท้อนประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของบุคลากรในโรงเรียน คล้ายกับกระจกเงาที่ใช้ส่องสำ�รวจตนเองในแต่ละด้านเพื่อการพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
รายงานฉบับนี้สำ�เร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะทำ�งานทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณะครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนโยบายและแผนที่ทำ�หน้าที่ประเมิน รวบรวม และ
จัดทำ�รายงานจนสำ�เร็จได้ตามที่ปรากฏ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งอยู่ เลขที่ 40 ซอยรามคำาแหง 43/1 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02-514-1403 โทรสาร 02-539-8997 E-Mail: bodin52@gmail.com
Website: http://www.bodin.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 มีเนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตวังทองหลาง
ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทพั ใหญ่ ขุนพลแก้วในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ท่านได้สร้างเกียรติและวีรกรรมในการปราบปรามอริราชศัตรูของแผ่นดิน
เบื้องบูรพามาโดยตลอด แม้ว่าท่านจะเป็นนักรบผู้กรำาศึกน้อยใหญ่ แต่ท่านก็เล็งเห็นความสำาคัญ
ของการศึกษา โดยเห็นว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ดักความชั่ว และเป็นสถานที่ที่สอนความเป็นคน
แนวความคิดของท่านได้รับการสืบสานโดยทายาทชั้นเหลน
พ.ศ.2507 คุ ณ หญิ ง นครราชเสนี (เจื อ สิ ง หเสนี ) ได้ บ ริ จ าคที่ ดิ น เขตท้ อ งทุ่ ง บางกะปิ
จำานวน 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา อันเคยเป็นที่พักทัพของท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา
พ.ศ.2514 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้ประสานกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้ง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2514 โดยวางศิลาฤกษ์สร้างอาคาร
หลังแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2514 และแต่งตั้งนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่ในปีเดียวกันนี้
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับนักเรียนรุ่นแรกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน
6 ห้องเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 12 ห้องเรียน จำานวนนักเรียนทั้งหมด 838 คน
ครู จำานวน 43 คน โดยใช้สถานที่เรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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พ.ศ.2515 โรงเรียนได้รบั พระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกีย้ ว” เป็นเครือ่ งหมายประจำาโรงเรียน
และโรงเรียนได้อัญเชิญตราพระเกี้ยวประดับอกเสื้อเหนืออักษรย่อ บ.ด. สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
พ.ศ.2516 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายได้ ย้ า ยมาเรี ย น ณ โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ในปัจจุบัน
พ.ศ.2521 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
พ.ศ.2529 สร้างพระพุทธรูปประจำาโรงเรียน โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามว่า พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา
พ.ศ.2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด
พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งสร้างเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเป็นปีที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมาครบ 25 ปี
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ ประเภทสหศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปรียบเสมือน
ต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากฝังลึก เจริญเติบโตอย่างสง่างาม ยืนหยัดอย่างมั่นคง และแผ่กิ่งก้านสาขาออกไป
โดยมีโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 6 โรงเรียนด้วยกัน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) ๔ โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) นนทบุ รี และโรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา
(สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) สมุ ท รปราการ เป็ น โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าออกสู่สังคมมากมาย ส่งผลให้ผู้ปกครองยอมรับศรัทธา ส่งบุตรหลาน
มาเป็นลูกบดินทร เพราะ “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้”
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พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
ตราประจาโรงเรียน
ศูนย์รวมจิตใจ
อักษรย่อโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์นักเรียน
ดอกไม้ประจาโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน
สีประจาคณะ
- คณะฉัตรบดินทร
- คณะปิ่นขัตติยะ
- คณะเตชะสิงหราช
- คณะภูวนารถรัตนะ
- คณะภัทรพระเกี้ยว
เพลงประจาโรงเรียน
วันประกาศจัดตั้ง
วางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
วันสาคัญของโรงเรียน

พระพุทธบดินทรพิทักษ์บริรักษ์ศิษยา
พระเกี้ยว (โดยพระบรมราชานุญาต)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บ.ด.
“ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้”
“ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรม
และจริยธรรม”
“ลูกบดินทร ประพฤติดี มีความรู้”
บัวนิลุบล
สีน้ำาเงิน
สีเหลือง
สีชมพู
สีเขียว
สีแสด
สีฟ้า
มาร์ชบดินทรเดชา
30 เมษายน 2514
7 พฤษภาคม 2514
24 มิถุนายน ของทุกปี
วันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
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รายนามผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
นายเฉลิม
สิงหเสนี
คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ
นางสงัด
จิตตะยโศธร
นางประจวบ
ชำานิประศาสน์
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
นายเฉลิมชัย
รัตนกรี
นายอัศวิน
วรรณวินเวศร์
นางพรรณี
เพ็งเนตร
นายสิทธิรักษ์
จันทร์สว่าง
นายอมรรัตน์
ปิ่นเงิน
ดร.สุวัฒน์
วิวัฒนานนท์
ดร.อารีรัสมิ์
วัฒนทองผิว
ดร.กล้าศักดิ์
จิตต์สงวน

ปีที่ดารงตาแหน่ง
พ.ศ.2514 - 2516
พ.ศ.2516 - 2522
พ.ศ.2522 - 2530
พ.ศ.2530 - 2533
พ.ศ.2533 - 2539
พ.ศ.2539 - 2541
พ.ศ.2541 - 2542
พ.ศ.2542 - 2544
พ.ศ.2544 - 2545
พ.ศ.2545 – 2552
พ.ศ.2552 – 2555
พ.ศ.2555 – 2558
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

2. ข้อมูลของชุมชน
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
มีลกั ษณะการอพยพเคลือ่ นย้ายประชากร มีอตั ราเคลือ่ นย้ายค่อนข้างสูงตามสภาพของสถานที่
ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานและกิจการมีการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิพื้นที่บริการโดยที่ไม่ได้พักอาศัย
อยู่จริง ด้านความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีมาตลอด โรงเรียน
ยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การระดมทรัพยากร การช่วยเหลือสอดส่อง
ความประพฤตินักเรียน รวมทั้งการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เป็นปราชญ์ท้องถิ่น บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน 1.วัดสามัคคีธรรม 2.มัสยิดฮีดายาตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก) 3.คริสตจักรอันติโอเกีย
ลาดพร้าว 4.พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 5.สถานทูตลาว 6.กรมแผนที่ทหาร
7.ทีท่ าำ การไปรษณียโ์ ทรเลขลาดพร้าว 8.สำานักงานบริการโทรศัพท์ลาดพร้าว 9.เขตโทรศัพท์นครหลวง ที่ 4.1
10.การประปาลาดพร้ า ว 11.องค์ ก ารค้ า ของ สกสค. 12.คลิ นิ ก ศู น ย์ แ พทย์ พั ฒ นา
13.โบสถ์วดั พระแม่กหุ ลาบทิพย์ และ 14.สำานักงานสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาวังทองหลาง อาชีพหลักของชุมชน
คือ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย อาชีพเสริมของชุมชน คือ ทำาการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
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ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ในเขตนี้มีชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิน่ แต่กส็ ามารถอยูร่ ว่ มกันได้ในลักษณะเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ สมานฉันท์ ดูแล
ซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา สถานที่จัดได้ว่ามีความสำาคัญและเป็นเสมือนแหล่งศึกษาความเป็นมาของ
เขตวังทองหลาง คือ พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีมัสยิดฮีดายาตุ้ลอิสลาม ซึ่งเป็น
ชุมชนอิสลามที่เก่าแก่ วัดสามัคคีธรรม และคริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าวที่สามารถศึกษาวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมได้อีกแห่งหนึ่ง
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย
ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ฐานะทางเศรษฐกิ จ /รายได้ โ ดยเฉลี่ ย ต่ อ ครอบครั ว ต่ อ ปี 400,000–
700,000 บาท จำานวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3. โอกาสและข้อจำากัดของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โอกาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง นักเรียน
สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้รอ้ ยละ 99 ผูป้ กครองมีความศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
จึงให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน จนมีโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 6 โรงเรียน ซึง่ โรงเรียนในเครือมีการช่วยเหลือด้านวิชาการ
กิจกรรม และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ข้อจากัด นักเรียนมีจำานวนมาก ครูมีจำานวนไม่เพียงพอต่อจำานวนนักเรียน และในปีการศึกษา
2557 - 2559 โรงเรียนจะมีครูเกษียณอายุราชการ 33 คน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่ย้ายทะเบียนบ้านของตนและเด็กเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
แต่ไม่ได้อาศัยอยู่จริง ทำาให้เกิดปัญหานักเรียนอยู่ไกลเดินทางลำาบาก นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา
จึงเสีย่ งต่อพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์และความปลอดภัย นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ริงขาดโอกาสในการเข้าเรียน
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับครู/บุคลากร
3.1 สรุปจานวนครูประจาการ
ครูประจาการ มีจานวนทั้งสิ้น 164 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
เฉลี่ย / รวม
รวมทั้งหมด

อายุ
เฉลี่ย
41
40
38
44
46
42
21
42
37
42

จานวนครูในแต่ละตาแหน่ง/วิทยฐานะ
อายุ
ราชการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ผ
ช
้
ู
ว
่
ย
เฉลี่ย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
12
1
9
4
4
15
2
13
6
9
13
9
11
7
4
14
4
7
5
3
21
2
2
2
4
16
0
5
2
2
9
2
3
6
9
17
1
7
10
1
13
1
1
0
1
16
22
58
42
37
164

แผนภูมิแสดงจานวนครูตามวิทยฐานะ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนภูมิแสดงอายุเฉลี่ย และอายุราชการเฉลี่ย
ของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

14
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

12
10
8
6
4
2
0

ครูผู้ช่วย

ครู คศ.1

ครู คศ.2

ครู คศ.3

ครู คศ.4

ครู
คศ.4
0
0
2
1
0
0
2
0
0
5

อายุเฉลี่ย

อายุราชการเฉลี่ย
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3.2 สรุปจานวนครูอัตราจ้าง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มสาระการเรียนรู้

อายุเฉลี่ย
25
36
30
27
30
26
33
29
28
29

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมแนะแนว
เฉลี่ย / รวม

จำานวน
2
2
5
5
7
5
2
4
4
36

จานวนครูอัตราจ้างในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
แนะแนว
11%

ภาษาไทย
5%

ภาษาต่างประเทศ
11%

คณิตศาสตร์
6%

วิทยาศาสตร์
14%

การงานอาชีพฯ
6%

สังคมศึกษาฯ
14%

ศิลปะ
14%
สุขศึกษาฯ
19%

ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ

คณิตศาสตร์
สุขศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์
ศิลปะ
แนะแนว
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9

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)
เพศ

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

16
16
16
16
16
17

ชาย
320
340
349
275
296
366

รวมทั้งหมด

97

1,946 2,279

หญิง
384
374
383
388
359
391

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง

704
714
732
663
655
757

44
45
46
41
41
45

4,225

แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558
450
400
350
300
250
200
150
100
50

0

ม.1

ม.2

ม.3
นักเรียนชาย

ม.4
นักเรียนหญิง

ม.5

ม.6
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4. ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
4.1 สถานศึกษา
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอส โคลา” ชิงชนะเลิศ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย รุ่นไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 26 ประจำาปี 2558 ชิงถ้วย แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ
บริษัท เอส โคล่า
วันที่ 1-7 ธันวาคม 2558 ณ ยิม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
(อบจ.ชลบุรี)
งานสวนพฤกษศาสตร์ ไ ด้ ผ่ า นการประเมิ น รั บ เกี ย รติ บั ต รขั้ น ที่ 2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
“เกียรติบัตรการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
บนพื้ น ฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ของโครงการอนุ รัก ษ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
พันธุกรรมพืช อันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และนำาผลงานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิน
สิ่ ง ตน” ในระดั บ ประเทศ ระหว่ า งวั น ที่ 20-29 มี น าคม 2559
สถานศึกษา ณ หอประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 8 คน นำา้ หนักรวม 480 กก. รุ่นจูเนียร์
สมาคมชักกะเย่อ
หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล (TUG OF
แห่งประเทศไทย
WAR) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 4 คน น้ำาหนักรวม 280 กก. รุ่นจูเนียร์
สมาคมชักกะเย่อ
ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล (TUG OF
แห่งประเทศไทย
WAR) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง สำ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำานักงานคณะกรรมการ
(OBEC Quality Awards: OBECQA)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การลงนามบันทึกข้อตกลงโรงเรียนคู่พัฒนา (MOU) ระหว่างโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

-
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4.2. เกียรติประวัติครู
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อครู
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

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน ที่มอบรางวัล

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำาปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำาปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำาปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำาปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำาปี 2558
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำาปี 2558
- ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 13
พ.ศ.2559
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครู
ในโครงการ “ครูดไี ม่มอี บายมุข” ประจำาปี
2559 (ปีที่ 5)
- ผ่ า นการคั ด เลื อ กครู ดี เ ด่ น STEM
Education ประเทศไทย ระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 เพื่ อ เป็ น
ตั ว แทนเขตเข้ า แข่ ง ขั น ครู ดี เ ด่ น STEM
Education ประเทศไทย ระดับประเทศ
- ผ่ า นการคั ด เลื อ กครู ดี เ ด่ น STEM
Education ประเทศไทย ระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 เพื่ อ เป็ น
ตั ว แทนเขตเข้ า แข่ ง ขั น ครู ดี เ ด่ น STEM
Education ประเทศไทย ระดับประเทศ
- รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน
วอลเลย์บอลยุวชน “เอส โคลา” ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ครั้งที่ 26 ประจำาปี 2558
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครู
ในโครงการ “ครูดไี ม่มอี บายมุข” ประจำาปี
2559 (ปีที่ 5)

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัท เอส โคล่า
สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่

รายชื่อครู

12 นายพิทยา

ทองเงิน

13 น.ส.กัลยาณี
นายสุรศักดิ์
นางครวญศิริ
นายปรีชา
นายปัญญา
นางจิรภา
นางวีณา
น.ส.อาภรณ์
นางศิริเพ็ญ
น.ส.กนกพร
นายเดชา
นายวิศาล
นางพรทิพย์
นางจิรฐา
นางจารุณี
นางแขวิมล
14 นายคมเดช
นายพรสิทธิ์
นายจักรพงศ์
นางครวญศิริ
นางนงลักษณ์
น.ส.นัจกร
น.ส.ชามาศ
นายปรีชา
นางดรุณี
นางจริญญา

แคนยุกต์
อุไรพันธ์
ประยงค์
คงสุข
สังข์ภิรมย์
ไหลสกุล
ซากิมูระ
รัตนวัฒน์กุล
หนูนุ้ย
กระบวนศรี
ชื้อตระกูล
จิตต์วาริน
รุ่งรัตน์
จักษุดุลย์
มโนรัตน์
สุจริต
พรมนาค
เลิศเสรีพัฒนกุล
จันทวงศ์
ประยงค์
สุริยะฉันทนานนท์
ผู้ทรงธรรม
ดิษฐเจริญ
คงสุข
ประกิจเพชร์
แก้ววงษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน ที่มอบรางวัล

- ได้รับคัดเลือกจากสำานักงานเขตพื้นที่
สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพือ่ ส่งเข้าร่วม การศึกษามัธยมศึกษา
ก า ร พิ จ า ร ณ า รั บ ทุ น ฝึ ก อ บ ร ม ศู น ย์
เขต 2
ซี มี โ อ คี เ ท็ ป ป ร ะ จำ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า
2558/2559 ณ เมื อ งปี นั ง ประเทศ
มาเลเซี ย หลั ก สู ต ร RC-SS-140-1 :
Inquiry Based Learning in Secondary
Science Education.
- ไ ด้ รั บ โ ล่ ร า ง วั ล เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ สหวิทยาเขตวังทองหลาง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559
รางวัล “ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ” เนื่องในวันครู วันเสาร์ที่ 16
มกราคม 2559

- ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบ สหวิทยาเขตวังทองหลาง
วิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559 รางวัล
“ครูดีในดวงใจ” เนื่องในวันครู วันเสาร์ที่
16 มกราคม 2559
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ที่

รายชื่อครู

15 น.ส.มะลิสา
นายศรีธัญญา
นางแขวิมล
นางจันทร์เพ็ญ
นางจิรภา
นางพรทิพย์
16 น.ส.จันทรสุดา
น.ส.อรวรรณ
นายชาคริต
น.ส.ปุญญพัฒน์
นายสายันต์
นายคธา
17 นายสายันต์

ศรีนอก
ตันสกุล
สุจริต
บุญสีหา
ไหลสกุล
รุ่งรัตน์
สงประเสริฐ
รุ่งเพ็ง
แจ่มศรี
บุญเกิด
ชารี
นุแรมรัมย์
ชารี

18 นายนิพน

แจ่มแจ้ง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงาน ที่มอบรางวัล

- ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบ สหวิทยาเขตวังทองหลาง
วิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559 รางวัล
“ครู ดี ไ ม่ มี อ บายมุ ข ” เนื่ อ งในวั น ครู
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559

- ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบ สหวิทยาเขตวังทองหลาง
วิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559 รางวัล
“ครูดีที่หนูรัก” ในโครงการครูดีมีทุกวัน
เนือ่ งในวันครู วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559

- ได้รบั ใบประกาศนียบัตร “ชมเชยผูก้ าำ กับ
นักศึกษาวิชาทหาร” ตำาแหน่ง ผู้บังคับ
กองพันที่ 6 ในการเข้าร่วมพิธีกระทำาสัตย์
ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษา
วิชาทหาร ประจำาปีการศึกษา 2558
- ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬา
วอลเลย์ บ อลหญิ ง ในร่ ม รายการ กี ฬ า
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรี
เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

กองพันที่ 6

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 32
“สุพรรณบุรีเกมส์”
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4.3 เกียรติประวัตินักเรียน
ที่

1 ด.ช.ธีระชัย

ชื่อ – สกุล

แซ่ตั้ง

2 น.ส.ฐิราวรรณ
น.ส.ธนัชชา
น.ส.ขวัญรดา
น.ส.วิภาวี
น.ส.นภัสสร

แสงอบ
สุขสด
สีดอกบวบ
ศรีทอง
อัมรินทร์รัตน์

3 นายนิชกานต์

คุ่ยจาด

รางวัลที่ได้รับ

- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ เอเชี ย (Asian
Inter-city Teenagers Mathematics
Olympiad : AITMO) ณ ประเทศมาเลเซีย
- ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคคล และ
รางวั ล เหรี ย ญทองแดง ประเภทที ม
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (International
Teenager Mathe-matic Olimpiod
2015) ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2558
ณ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ
- ได้อันดับที่ 18 ของโลกในการเข้าร่วม
เดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิง
ชิงแชมป์โลก (2015 FIVE Volleyball
Girls U 18 World Championship)
ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู ระหว่างวันที่
7-16 สิงหาคม 2558
- ได้ รั บ สิ ท ธิ์ เข้ า รั บ การอบรมคั ด เลื อ ก
ครั้งที่ 1 วิชาเคมี โครงการจัดส่งผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์
วิ ท ยาศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก ระหว่ า งประเทศ
ประจำาปี 2559

ผลงาน หน่วยงาน

นานาชาติ Olympiad :
AITMO
นานาชาติ

การแข่งขัน
คณิตศาสตร์
โอลิมปิก

ประเทศ

โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม
นานาชาติ
FIVE
Volleyball
Girls U 18
World
Championship
นานาชาติ

โครงการ
โอลิมปิก
ระหว่าง
ประเทศ
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ที่

4 นายสันติ

5 ด.ช.พิสิษฐ์

ชื่อ – สกุล

สันติชัยเวคิน

ตั้งวิจิตรสกุล

รางวัลที่ได้รับ

- ได้ รั บ สิ ท ธิ์ เข้ า รั บ การอบรมคั ด เลื อ ก
ครั้งที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โครงการ จัดส่ง
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ
ประจำาปี 2559
- ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า รั บ การอบรม
ในโครงการจั ด ส่ ง ผู้ แ ทนประเทศไทย
ไปแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
โอลิมปิก (สอวน.คอมพิวเตอร์ระดับชาติ)
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน
2559 ณ สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
- ได้รบั รางวัล Best Software Innovation
Design การสร้ า งสรรค์ แ ละออกแบบ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ Jammies 2015
ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2558
ณ ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนแข่ ง ขั น
คณิ ต ศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก เอเชี ย ระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (Southeast
Olympic 2015 กรกฎาคม 2558
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงาน หน่วยงาน

นานาชาติ

โครงการ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
โอลิมปิก

ประเทศ

สถาบันส่ง
เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
(สสวท.)

จังหวัด

มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

นานาชาติ

-
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ที่

ชื่อ – สกุล

6 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
7 ด.ญ.สุรางคนา
ด.ญ.อมรรัตน์
ด.ญ.ชุลีพร
ด.ญ.วลีรัตน์
ด.ญ.ญาณิน
ด.ญ.นาดิยา
ด.ญ.สุลัยดา
ด.ญ.กิ่งแก้ว
ด.ญ.สุภาวิตา
ด.ญ.ณัฐธิดา
8 ด.ญ.ธยานี

ศรีทอง
อัมรินทร์รัตน์
บุญศิริ
ศรีดอกบวบ
บินต่วน
ไชยยะ
สุขสด
เกษรินทร์
ไสกล้วย
ดวงจันทร์
สีจันทร์
ฤทธิ์วิเศษ
ขุนทุม
สีจันทร์
ฤทธิ์วิเศษ
ชินินทร์
ดวงจันทร์
บินต่วน
แสงศรี
คงธีรนิล
สุขวงศ์
ใสกล้วย
ศรีพิบูลย์

9 ด.ช.อนันยช

อาจณรงค์ฤทธิ์

10 นายนิชกานต์

คุ่ยจาด

รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน หน่วยงาน

-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล ประเทศ สมาคมกีฬา
ยุ ว ชน เอส โคล่ า อายุ ไ ม่ เ กิ น 16 ปี
วอลเลย์บอล
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
แห่งประเทศไทย
ประจำาปี 2558 วันที่ 1-7 ธันวาคม 2558
ร่วมกับบริษัท
เอสโคล่า
ณ ยิม เฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดชลบุรี
- รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง ภาค
ในร่ม เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ภาคนครหลวง

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 8 คน ประเทศ สมาคมชักกะเย่อ
น้ำาหนักรวม 480 กก. รุ่นจูเนียร์หญิง
แห่งประเทศไทย
อายุ ไ ม่ เ กิ น 18 ปี ในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
ชั ก กะเย่ อ สากล (TUG OF WAR)
ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 3
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

- รางวัลชมเชยและผ่านเกณฑ์
ประเทศ
โรงเรียน
รอบเพชรยอดมงกุฎ
วัดสุทธิวราราม
- รางวัลชมเชยและผ่านเกณฑ์
ประเทศ
โรงเรียน
รอบเพชรยอดมงกุฎ
วัดสุทธิวราราม
- รางวั ล เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น เคมี ประเทศ ม.เกษตรศาสตร์
โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The eleventh
Thailand Chemistry Olympiad, 11th
T C h O ) ณ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ม.เกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 1-5 มิ.ย. 2558
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รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน หน่วยงาน

11 นายสวิตต์
นายธนพัฒน์
นายธกรกฤษ
นายธนัตถ์ภัทร
ด.ช.รัชชัย
นายพงศ์สยาม
นายศราวุธ
นายไธ
นายอานุภาพ
12 นายเจตริน

ศิลประเสริฐ
ประภัศร
บุญจันทร์
เพ็ชรปราณี
รัตนนุกรม
พิกุลงาม
ก้อนทอง
โกศลสกุล
อินทรวงศ์
เอี่ยมตระกูล

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท 4 คน ประเทศ สมาคมชักกะเย่อ
น้ำาหนักรวม 280 กก. รุ่นจูเนียร์ชาย อายุ
แห่งประเทศไทย
ไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ
สากล (TUG OF WAR)ชิ ง ชนะเลิ ศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้า
แฟชั่นไอส์แลนด์

- รางวัลผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร

ประเทศ

13 นายภูดิศ
นายกฤตินัย
น.ส.พิมพ์ลภัส
14 นายศรัณยพงศ์

ประวีณเมธ
นัยวัฒนกุล
จงศิริ
พรหมชัย

- รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
โจทย์สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ประเทศ

- รางวัลชนะเลิศ ชื่อโปสเตอร์ เห็ดหอม ประเทศ
อายุ วั ฒ นะ การประกวดสื่ อ โปสเตอร์
จุลชีววิทยาระดับชั้น ม.ปลาย หัวข้อเรื่อง
สุขภาพดีด้วยฟังไจ
15 ด.ญ.ธยานี
ศรีพิบูลย์
- ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริม ประเทศ
ด.ช.ทฤฆนนท์ สุมนะเศรษฐกุล โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ พั ฒ นามาตรฐาน
ด.ญ.ณัฐวรา
กิจธรรมรัตน์
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
ด.ญ.ธนารีย์
ประภานิรันธน์ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ด.ช.พรรณวรส คำาเพ็ง
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
ด.ช.พัชรพล
เจียรนัยประยุกต์ สาขาคณิ ต ศาสตร์ รุ่ น ที่ 16 ค่ า ย 1
ด.ช.อายุวัต
ปิณฑวิรุจน์
(พ.ศ.2558)
ด.ญ.ณัฐพิมล
จันทาโท
16 นายณภัทร
จันทรประสิทธิ์ - รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง ผลงาน ประเทศ
นายสันติ
สันติชัยเวคิน
ด้ า นสะเต็ ม เทคโนโลยี สำ า หรั บ ช่ ว ย
น.ส.ภัชราภา
หาญมุ่งธรรม
การดำารงชีวิตประจำาวัน ระดับ ม.ปลาย
17 ด.ญ.ชัยวณิช
หมัดละ
- รางวั ล ชมเชย ผลงานด้ า นสะเต็ ม ประเทศ
ด.ญ.พลอยฤทัย กนกวิรุฬห์
เทคโนโลยี สำ า หรั บ ช่ ว ยการดำ า รงชี วิ ต
ด.ญ.ณิชมนวศินี สุวรรณนภาศรี ประจำาวัน ระดับ ม.ต้น

โรงเรียน
วัดสุทธิวราราม
สสวท.
สสวท.

สอวน.

สสวท.
สสวท.
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18 ด.ญ.สุดารัตน์

นาคไพจิตร

19 นายสันติ

สันติชัยเวคิน

20 น.ส.โยษิตา

เฉิน

21 ด.ช.ปกป้อง
ด.ช.กษิดิศ
ด.ญ.นันทภัค
ด.ช.ธนธรณ์
ด.ช.ศุภวิชญ์
นายกีรติชา
ด.ช.พสิษฐ์
นายศุภากร
นายนวภัทร
ด.ช.กฤตภาส
ด.ช.จิรัฏฐ์
ด.ช.ณพวีร์
นายนราวิชญ์
ด.ญ.สิริกร
ด.ช.เดช
22 นายวิชญะ
น.ส.วรัญชิดา
น.ส.จิลาวัลย์
น.ส.สุชาลิณี

ปิติวรรณ
แสวงพรรค
ศักดิ์ชลาธร
บัวเจริญ
กะการดี
อนุชา
ดวงศศิธร
บุญชเสริมแท้
มันตาวิจักษณ์
ธนภาสวัฒน์
ธนเรืองอมร
ธีระรัชชานนท์
เลิศประเสริฐกุล
กิตกำาธร
ติวัฒนาสุข
ก่อเจริญสกุล
แสงโชติกุล
บุญเกิด
การดี

รางวัลที่ได้รับ

- รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ รั บ โล่ เ หรี ย ญเงิ น
การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาเพชรยอดมงกุ ฎ
สาขาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3
- เหรียญเงิน โครงการ สอวน. เพื่อร่วม
การคัดเลือกเข้าแข่งขันโอลิมปิก ระดับ
นานาชาติ
- ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ 14 ประเทศ ใน
กิจกรรม The 4th Asia Youth Summit
ภายใต้ โ ครงการ AYS (Asia Youth
Summit) จัดโดย JAFS (Japan Asian
Association and Asian Friendship
Society) และองค์กรภาคีเครือข่ายใน
ประเทศญีป่ นุ่ วันที่ 14–22 สิงหาคม 2558
- ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริม
โอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ พั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
สาขาคณิ ต ศาสตร์ รุ่ น ที่ 16 ค่ า ย 1
(พ.ศ. 2558)

ผลงาน หน่วยงาน
ประเทศ

โรงเรียน
สตรีวิทยา ๒

ประเทศ

สอวน.

ประเทศ ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศ

สอวน.

- รางวัลชมเชย ชื่อโปสเตอร์ “เห็ดเผาะ ประเทศ
มหัศจรรย์พันธุ์เล็ก” การประกวด สื่อ
โปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้น ม.ปลาย
หัวข้อเรื่อง สุขภาพดีด้วยฟังไจ

สสวท.
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รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน หน่วยงาน

23 ด.ช.ธัชวินทร์
ด.ญ.ณวรรณ
ด.ญ.ธยานี
24 ด.ช.อิสิทัต

ลีละวัฒน์
พรอนันต์รัตน์
ศรีพิบูลย์
พันธ์พงศ์พิพัฒน์

25 นายชินพัฒน์
นายสันติ
นายภูดิท
นายสกณฑ์
นายสสัย
นายลัทธิเดช
นายศรัณย์
นายนบุญ
นายกฤตชัย
นายณัฐนันท์
นายณัฐพล
นายอภิวิชญ์
26 ด.ช.ธนโชติ

รัตนภิรมย์
สันติชัยเวคิน
บุญนำาเสถียร
ฮะมงคล
เกษมสุข
ศรีหมื่น
ตติยานุพันธ์วงศ์
บุญจร
เวชชากุล
อนันตโย
ชินะรังสี
วรชาติศิรินนท์
ถาวรมงคล
- ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 2 ของการ ประเทศ
ตอบปัญหาทางเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชิ ง โล่ พ ระราชทาน สมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อั ค รราชกุ ม ารี ครั้ ง ที่ 36 ประจำ า ปี
การศึกษา 2558
- รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะ ระดับเขต
อ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ระดับชั้น
ม.ต้น
ปัญญาวรวุฒิ
- ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 2 การตอบ ประเทศ
ปั ญ หาทางเคมี ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ชิ ง โล่ พ ระราชทานสมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อั ค รราชกุ ม ารี ครั้ ง ที่ 36 ประจำ า ปี
การศึกษา 2558

27 นายทยากร

รางวัลชมเชย เพชรยอดมงกุฎ การตอบ ประเทศ
ปั ญ หาวิ ท ยาศาสตร์ เ พชรยอดมมงกุ ฎ
ระดับ ม. ต้น
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การ ประเทศ
แข่ ง ขั น ดนตรี ไ ทย (เดี่ ย วขลุ่ ย เพี ย งออ)
งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 30
มกราคม 2559
- รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น IPST ประเทศ
Challenge งาน STEM FESTIVAL2015

มูลนิธิร่มฉัตร
งานศิลป
หัตถกรรม
นักเรียน
ระดับชาติ
ครั้งที่ 65
โรงเรียน
พระปฐม
วิทยาลัย

-

สพม.เขต 2
-
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28 ด.ญ.พิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์

29 ด.ญ.ธยานี
ด.ญ.ณัฐวรา
ด.ช.พรรณวรรธ
ด.ช.ธนธรณ์
ด.ช.ณพวีร์

ศรีพิบูลย์
กิจธรรมรัตน์
คำาเพ็ง
บัวเจริญ
ธีระรัชชานนท์

30 น.ส.ณภัทร
น.ส.ณภัทร

โสมาทิตย์
ลออเสถียรกุล

31 ด.ช.ธัชวินทร์
ด.ญ.ณวรรณ

ลีละวัฒน์
พรอนันต์รัตน์

32 น.ส.มิญญาณี
33 นายบูรณิณ
น.ส.ณาฐภาณี

รางวัลที่ได้รับ

ผลงาน หน่วยงาน

- ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น ประเทศ
โครงการประเมิ น และพั ฒ นาสู่ ค วาม
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(TEDET) ประจำาปี 2558
- ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กเข้ า โครงการ ประเทศ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ พัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวง-นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
สาขาคณิ ต ศาสตร์ รุ่ น ที่ 16 ค่ า ย 2
(พ.ศ.2558)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ จังหวัด
แข่งขันตอบปัญหาความรูท้ างอักษรศาสตร์
ยุทธจักรอักษรา (ไร้พรมแดน)

โครงการ
TEDET
สอวน.

คณะอักษร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
วิทยาเขต
พระราชวัง
สนามจันทร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน ภาค
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น กิจกรรม
วิ ท ยาศาสตร์ สำ า หรั บ เยาวชน ศู น ย์
ภาคกลาง ปี 2558
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน จังหวัด มหาวิทยาลัย
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
ศิลปากร
สพม.2
เลิศทรัพย์อนันต์ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ ระดับเขต
แข่งขันทักษะภาษาไทย การอ่านเอาเรื่อง
ระดับ ม.ปลาย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ
สุพรรณราช
- รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน ตอบปัญหา จังหวัด คณะอักษร
พสุนธราธรรม ภาษาไทย ระดั บ ม.ปลายเนื่ อ งใน
ศาสตร์
วันภาษาไทยแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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รางวัลที่ได้รับ

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

จิรธรรมประดับ
เหรียญตะวัน
ชำานาญชานันท์
นอบไทย
บุญเกิด

- ติดอันดับ 1 ใน 5 เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ในการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม

36 นางสาวรติรัตน์

เมฆศรีวรวรรณ

37 นายพีรทัศน์

พิทักษ์ธนากุล

38 ด.ญ.ขวัญข้าว

สนธิกนก

39 นายศรัณย์พงศ์
นายวงศกร
น.ส.จิลาวัลย์
40 นายศุภากร
นายวรเมธ

พรหมชัย
จันทรเติม
บุญเกิด
สุวรรณพิพรรธ
พรธารักษ์เจริญ

- ได้รับรางวัล Best Software Innovation
Design การสร้ า งสรรค์ แ ละออกแบบ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ Jammies 2015
ระหว่ า งวั น ที่ 26-27 ธั น วาคม 2558
ณ ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะ
อ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชมเชยและเกียรติบัตร ในการ
แข่งขันอ่านฟังเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
- โล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบ
ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ศ า ล แ ข ว ง
พระนครเหนือ
- รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลงาน หน่วยงาน
จังหวัด

สโมสรไลออนส์

- ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รและเงิ น รางวั ล จังหวัด
ในการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาวิ ช าการ
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ
วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

จังหวัด

ระดับเขต

สพม.2

จังหวัด

ธนาคาร
ธนชาติ

จังหวัด

ศาลแขวง
พระนครเหนือ

จังหวัด

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
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5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
อาคารเรียนจำานวน 6 หลัง โรงฝึกงานจำานวน 1 หลัง ส้วม 137 หลัง สระว่ายน้ำา 1 สระ
สวนสุขภาพ 2 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 4 สนาม สนามเทนนิส 2 สนาม
โรงยิม 2 หลัง หอประชุม 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการ 27 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง
6. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ห้องสมุด
- มีขนาด 1,136 ตารางเมตร จำานวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 58,475 เล่ม
- การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ CDS / ISIS / คน / วัน
- จำานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,665 คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ 26.76 ของนักเรียนทั้งหมด
(อ้างอิง: ข้อมูลงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ปี 2558)
2. ห้องปฏิบัติการ
มัธยมศึกษาตอนต้น
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จำานวน 6 ห้อง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ฟิสิกส์
จำานวน 3 ห้อง
- ชีววิทยา
จำานวน 4 ห้อง
- เคมี
จำานวน 2 ห้อง
- ห้องศูนย์เคมี
จำานวน 1 ห้อง
- ห้องเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
จำานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์
จำานวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จำานวน 5 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย
จำานวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
จำานวน 2 ห้อง
3. คอมพิวเตอร์และการให้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด
จำานวน 320 เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จำานวน 220 เครื่อง
- ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำานวน 40 เครื่อง
- จำานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย 1,800 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 37.70 ของนักเรียนทั้งหมด
- ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
จำานวน 102 เครื่อง
- พื้นที่ให้บริการ Wi-i แก่ครูและนักเรียน ทั้งบริเวณโรงเรียน
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่
กลุม่ บริหารวิชาการ กลุม่ บริหารงบประมาณ กลุม่ บริหารงานบุคคล กลุม่ บริหารทัว่ ไป และกลุม่ นโยบายและแผน
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล เน้นการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม วงจรคุณภาพ
Deming Cycle (PDCA) และ Bodin Strategy Development Model (BODIN:SDM) มาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ

100 กลุ่มบริหารวิชาการ
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ
101. งานสำานักงาน
102. งานกลุม่ สาระการเรียนรู้และการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
103. งานจัดและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
104. งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอน
105. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
106. งานห้องสมุด และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
107. งานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กำากับ
คุณภาพ มาตรฐานการจัดการเรียน
การสอน
108. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
109. งานโครงการพิเศษ
110. งานแนะแนวการศึกษา
111. งานวิเทศสัมพันธ์

สมาคมผู้ปกครอง
และครูบดินทรเดชา

ผู้อานวยการ

สมาคมนักเรียนเก่า
บดินทรเดชา
(สิงห์ สิงสนี)

200 กลุ่มบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ
201. งานสำานักงาน
202. งานบริหารการเงิน
203. งานบริหารบัญชี
204. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
205. งานควบคุมภายใน
206. งานตรวจสอบภายใน
207. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
208. งานยานพาหนะ

มูลนิธิ
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
และบุตร

300 กลุ่มบริหารงานบุคคล

400 กลุ่มบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริหาร
งานบุคคล
301. งานสำานักงาน
302. งานวางแผนอัตรากำาลังและ
การกำาหนดตำาแหน่ง
303. งานทะเบียนประวัติบุคลากร
304. งานพัฒนาบุคลากร
305. งานระดับชั้น และครูที่ปรึกษา
306 . งานวินัย และความประพฤติ
นักเรียน
307. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
308. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
และคณะสี
309. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
310. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
311. งานป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติด
312. งานรักษาความปลอดภัยและ
จราจร
313. งานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการ
พัฒนาการศึกษา

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์
เจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)

500 กลุ่มนโยบายและแผน

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

งานสำานักงาน
งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
งานสวัสดิการ
โรงเรียน
งานโภชนาการ
งานโสตทัศนศึกษา
งานอนามัยโรงเรียน
งานสาธารณูปโภค

มูลนิธิส่งเสริม
การศึกษา

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

คณะกรรมการบริหาร
นโยบายและแผน

งานสำานักงานผู้อำานวยการ
งานวางแผนและพัฒนาองค์กร
งานสารสนเทศ
งานการรับนักเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานจัดทำาแผนปฏิบัติการและ
การใช้งบประมาณ
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2. เป้าหมายของโรงเรียน
2.1 วิสัยทัศน์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดำารงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
Vision
Bodindecha (Sing Singhaseni) School offers educational administration and
management for fostering students to obtain academic excellence, achievement of
international standards, a high quality of life and good moral standards with regard to
preservation of Thai cultures.
2.2 พันธกิจ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดี
มีความรู้ เป็นพลโลก บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
Mission
Developing the eficiency of educational administration and management with
quality of assurance, good governance, curriculum development, learner centered
teaching, and educating students to become well-behaved and improving themselves
as good citizen of the world are crucial. All teachers and personnel’s potential meet
international standards. In addition, teaching aids, technologies, innovation and learning
sources are developed deinitely.
2.3 เป้าประสงค์
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ
ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเป็นผู้นำาในทุกด้าน
มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งทำางานเพื่อสังคม และน้อมนำา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำารงชีวิต
5. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
6. โรงเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรม สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
Goals
1. To administer and manage authority, distribution and collaboration.
2. To provide a curriculum for encouraging academic excellence according to the
learners’ aptitude and potential.
3. To teach each subject in the English language except for Thai subjects.
4. To require students to be responsible, have self-discipline, morality, ethics,
leadership, pride in Thai traditional arts and cultures, Thai nationalism, and to
work hard to help their communities.
5. To have teachers develop themselves in knowledge, attitude and skills with
good potential.
6. To improve the school environment, learning sources and to use technology
and innovation for learners’ development.
2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นผูป้ ระพฤติดี มีความรู้ เป็นพลโลกทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสากลโดยได้กาำ หนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อก่อให้เกิดแก่ลูกบดินทร ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
8. มีจิตสาธารณะ
2. ซื่อสัตย์สุจริต
9. เป็นเลิศวิชาการ
3. มีวินัย
10. สื่อสารสองภาษา
4. ใฝ่เรียนรู้
11. ล้ำาหน้าทางความคิด
5. อยู่อย่างพอเพียง
12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
6. มุ่งมั่นในการทำางาน
13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
7. รักความเป็นไทย
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Characterization
The development of students to become well-behaved and well informed, and
to be citizens of the world with international standards as follows: Patriotism and Religion
1. Patriotism, religion and the monarchy
8. Public help awareness
2. Integrity
9. Academic excellence
3. Self-discipline
10. Bilingual communication
4. Pursuit of knowledge
11. Advanced Thoughts
5. The way of life with suficiency economy 12. Creative work
6. Persistent working
13. Responsibility to global society
7. Preservation of Thai cultures
3. จุดเน้นของโรงเรียน (Priorities)
จุดเน้นที่ 1 ด้านพัฒนาผู้เรียน
1. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและสากล
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นทำาเป็น สามารถใช้ความคิด ระดับสูง มีเหตุผล
และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
3. นักเรียนทุกคนมีทกั ษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และใฝ่รใู้ ฝ่เรียน แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 4
5. ส่งเสริมให้นกั เรียนทุกคนจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยของโรงเรียน
6. นักเรียนทุกคนมีความสำานึกในความเป็นประชาธิปไตย ศรัทธาและยึดมัน่ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ดำาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพจิตดี
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดทำาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
หรือได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนำาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
8. มีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
9. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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1. Students
1. Students will enhance and realize their potential in linguistics, mathematics,
science, technology, sport and arts so as to attain national and international
standards.
2. 85 percent of students will be capable of creative, constructive, critical and
systematic goal-oriented thinking.
3. Students are capable of critical reading and writing and are able to apply these
skills in self-learning.
4. Students’ learning achievements in fundamental subjects in all learning areas
are increased by at least 4 percent.
5. Students are encouraged to participate in school activities related to sport,
music, art, and Thai culture, such as the Nilubol Games.
6. Students are aware of the democratic way of life and form of government
under the constitutional monarchy, conduct their lives with morality according
to the philosophy of Suficiency Economy, and maintain good physical and
mental health.
2. Teachers and Education Personnel
7. At least 80 percent of teachers and education personnel either conduct
research and develop innovation, or attend seminars to promote the quality
of education.
3. Education Management
8. Providing an effective Internal Quality Assurance for the External Quality
Assurance.
9. Promoting philosophy of Suficiency Economy to education management.
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์

A nnual- 41Report
5. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การกำาหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตจะต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน (Based - Line : BL)
ของสารสนเทศ วิสัยทัศน์ ผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบงาน
ดั ง กล่ า ว การเที ย บเคี ย งมาตรฐานการศึ ก ษาที่ กำ า หนด ตลอดจนการแก้ ปั ญ หาตามสภาวการณ์
บริบทของโรงเรียนและการเทียบเคียงมาตรฐานดังกล่าวนั้นนำามาบูรณาการเป็นความคาดหวังในอนาคต
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่กำาหนดไว้และเพื่อการนำาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในอนาคตจึงมีดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม
ทีเ่ ป็นนามธรรม ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ดว้ ย 2 ลักษณะ โดยผ่านกิจกรรมประการแรก คือ การให้ความรูค้ วามกระจ่าง
ในค่านิยม ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ของลูกบดินทร การมีจิตสาธารณะด้วยการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในทุกระดับทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยครูอาจารย์และบุคลากร
ของโรงเรียนทุกระดับและทุกคน อีกประการหนึง่ คือ การมีตวั แบบทีด่ เี ป็นตัวอย่างอันเหมาะสม จัดกิจกรรม
ยกย่องส่งเสริมให้ขวัญและกำาลังใจคนดี
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน ด้วยการกำาหนดเป้าหมาย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4 เพื่อให้ครูอาจารย์วางแผนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มอันดับผลของการวัดประเมินผลระดับชาติ O-NET นอกจากนั้น
จะต้องดูแลพัฒนายกระดับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ให้ได้รับการพัฒนาไม่เกินร้อยละ 4
ของจำานวนนักเรียนในแต่ละระดับ
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กำาหนดภาระงานด้วยการนิเทศภายในของกลุ่มบริหาร
วิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสู่ความเป็นเลิศด้วยการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ใช้ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้และผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้และสร้างสื่อนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น วัดประเมินผลอย่าง
หลากหลาย และนอกจากนั้นการจัดสอนเสริมจากหลักสูตรปกติ เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองต่อความสามารถ
ของบุคคล ด้วยโครงการพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ และการจัดสอนเสริมพิเศษในทุกระดับ
4. การพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมสำาคัญประการหนึ่ง โรงเรียนดำาเนินการด้วยการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอื่นๆ ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนมาตรฐาน
สากล และการพัฒนาครูประจำาการทุกคนตามห้วงเวลา กิจกรรม และหน่วยงานที่จัด ประการสำาคัญคือ
การพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้ม การพัฒนาเจตคติ ปลูกฝังวัฒนธรรมความเป็นบดินทรเดชาและการเป็นครู
ที่ดีในอนาคตเตรียมรองรับการปรับเปลี่ยนบุคลากรหลักของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2559 – 2565
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5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนด้วยการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งเป็นศูนย์กีฬาของกรมสามัญศึกษาเดิม
ประกอบกับด้านดนตรีและศิลปะ มุ่งส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยโขน เพราะเป็นกิจกรรมที่บ่งบอก
ถึงความเป็นไทยและต้องใช้ระบบการทำางานเป็นทีม มีส่วนร่วมกันกับทุกฝ่าย และเป็นการรวมนักเรียน
จากทุกระดับ
6. การพัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ
ศูนย์วิชาและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งการเขียนสื่อความ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเริ่มจากการ
อ่าน ดู ฟัง เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานไปสู่ระบบการคิด
7. การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมด้วยการปรับรื้อมุมอับมุมมืด ปรับภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรี ย นที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละจั ด ระบบเพื่ อ ความสะอาดและการบริ ก ารที่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความต้องการและสนใจ
8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการกระจายอำานาจให้มีส่วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนในทุกระดับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้บทบาทหน้าที่ในการให้คำาปรึกษา
เสนอแนะ เห็นชอบอนุมตั ใิ นงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้เครือข่ายผูป้ กครอง สมาคม ชมรม
ร่ ว มกั น ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย น ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นจะต้ อ งแสดงบทบาท
ผู้นำาทางวิชาการและการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากแนวทางการพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตามแนวทางดังกล่าวนั้น จุดเน้น
การพัฒนาที่สำาคัญเป็นการยกระดับปฏิบัติวาระแห่งปี คือ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่กับวิชาการ การพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้ม การพัฒนาครูอาจารย์เตรียมความพร้อม
ด้านทักษะการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การสอนเสริมสำาหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสนองตอบ
ต่อแนวทางพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างศูนย์การเรียนรู้
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มโดยเฉพาะอาคารสถานที่
และการบริการ จากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นดังกล่าวจะตอบสนองต่ออัตลักษณ์
เอกลักษณ์ ตลอดทั้งปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ผลการดำาเนินงาน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
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บทที่ 3
ผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
1. ผลการดำาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาที่โรงเรียนกำาหนด จำานวน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ โดยการดำาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ทีก่ าำ หนดในแผนปฏิบตั กิ ารประจำาปี ซึง่ มีผลสำาเร็จตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทัง้ โรงเรียนมีการสนับสนุน
การดำาเนินงานประจำาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนทัง้ ในเวลาและนอกเวลาเรียนด้วยรูปแบบต่างๆ และมีการจัดระบบ
การบริหารจัดการที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จากการดำาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกัด
ประกาศแต่งตั้งร่วมประเมินด้วย มีรายละเอียดของผลการประเมินตนเอง ดังนี้
ค่าน้ำาหนัก คะแนน เทียบระดับ ความหมาย
คุณภาพ
ที่ได้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

5.00

4.91

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

5.00

4.96

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3

5.00

4.94

5

ดีเยี่ยม

5.00

4.92

5

ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

4.92

5

ดีเยี่ยม

30.00

29.65

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6

ค่านิยม ที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็น
ตามหลักสูตร
ผู้เรียนมีทักษะในการทำางาน รักการ
ทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

รวม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
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ค่าน้ำาหนัก คะแนน เทียบระดับ ความหมาย
คุณภาพ
ที่ได้
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8

มาตรฐานที่ 9

มาตรฐานที่ 10

มาตรฐานที่ 11

มาตรฐานที่ 12

ครู ป ฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และ
ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ปฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร จั ด ห ลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
สถานศึ ก ษามี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กำาหนด
ในกฎกระทรวง

รวม

10.00

9.70

5

ดีเยี่ยม

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

50.00

49.70

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
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ค่าน้ำาหนัก คะแนน เทียบระดับ ความหมาย
คุณภาพ
ที่ได้
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
รวม

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม

10.00

10.00

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ก า ร พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ บ ร ร ลุ
มาตรฐานที่ 14 เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กำาหนดขึ้น
รวม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
มาตรฐานที่ 15 แนวทางการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ พัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
รวม
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา (ค่าเฉลี่ยรวม)

5.00

5.00

5

ดีเยี่ยม

5.00
100.00

5.00
99.35

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

- มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

- มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

- มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
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2. สรุปผลการประเมิน
ผลการดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ปีการศึกษา 2558 สรุปผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
พฤติกรรมของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม ดนตรี กีฬา ศิลปะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่ง
ส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในทุกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
สามารถทำ�งานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สมั พันธ์ ทีด่ ี ให้เกียรติผอู้ นื่ สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์
นำ�เสนอผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ทำ�ให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 ด้านการจัดการศึกษา
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล เน้นการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วม (SBM)
วงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) และ Bodin Strategy Development Model (BODIN:SDM)
มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายการบริหารงานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนด
มีความคิดริเริ่ม รอบรู้ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพและ
ความต้องการของผู้เรียน มีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน มีการนิเทศภายในแก่ครูใหม่ที่ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ด้านวัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำ�หนด สนับสนุนให้มีการจัดทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูทำ�วิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำ�หนด
ได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุน กำ�กับติดตาม กระบวนการดำ�เนินงาน
ของสถานศึกษา จนนำ�ไปสู่ผลสำ�เร็จและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
2.3 ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามีห ลัก การบริห ารโดยยึดหลัก การบริ ห ารแบบธรรมาภิ บาลและการมี ส่ วนร่ วม
มีการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นและผู้นำ� ด้านต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งมี
ความเข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์ในการนำ�องค์ความรูแ้ บ่งปันและมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง ดำ�เนินการพัฒนา
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ ศูนย์วิชาและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการอ่าน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้ง
การเขียนสื่อความ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเริ่มจากการอ่าน ดู ฟังเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานไปสู่ระบบการคิด
และเป็นการสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
สถานศึกษากำ�หนด สถานศึกษามีอตั ลักษณ์ คือ ลูกบดินทร ประพฤติดี มีความรู้ ตามปรัชญาของโรงเรียน
“ลูกบดินทร เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้” เป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่น
2.5 ด้านมาตรการส่งเสริม
สถานศึกษาจัดทำ�แผน โครงการ/ กิจกรรม ตามนโยบายเพือ่ แก้ปญ
ั หาทัง้ ในสถานศึกษาและชุมชน
ได้แก่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โดยมีการประเมินผล ติดตามและเปลีย่ นแปลงเพือ่ พัฒนาให้ดขี นึ้ ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย และตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบพหุระดับ
3. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
		 จุดเด่น
		 สถานศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา
พฤติกรรมของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม ดนตรี กีฬา ศิลปะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
มุ่งส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในทุกห้องเรียนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อนื่ ได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อนื่ สร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์
นำ�เสนอผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ทำ�ให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
		 จุดที่ควรพัฒนา
		 - พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ
		 - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้านการอ่าน ฟัง ดู พูด
			 และเขียน
		 - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมระเบียบวินัยของผู้เรียน พร้อมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
			 โดยบูรณาการสอดแทรกทุกกลุ่มสาระฯ และทุกวิชา
		 - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักคนไทย
			 12 ประการ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
		 - พัฒนาผู้เรียนได้ต่อยอดความคิดของตนเอง ให้ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนตามโอกาส
			 ที่เหมาะสม
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3.2 ด้านการจัดการศึกษา
		 จุดเด่น
		
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลเน้นการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วม
(SBM) วงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) และ Bodin Strategy Development Model
(BODIN:SDM) มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายการบริหารงานที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการไปสู่
เป้าหมายทีก่ �ำ หนด มีความคิดริเริม่ รอบรู้ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีห่ ลากหลายสอดคล้อง
กับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน มีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูผลิต
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน มีการนิเทศภายในแก่ครูใหม่
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ด้านวัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานสอนตามที่ได้รับ
มอบหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำ�หนด สนับสนุนให้มีการจัดทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูท�ำ วิจยั ในชัน้ เรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำ�หนด
ได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุน กำ�กับติดตาม กระบวนการดำ�เนินงาน
ของสถานศึกษา จนนำ�ไปสู่ผลสำ�เร็จและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
		 จุดที่ควรพัฒนา
		 - พัฒนาครูด้านการใช้สื่อประกอบการสอนและการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
			 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
		 - นำ�ผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรม และข้อเสนอแนะ มากำ�หนดโครงการ/กิจกรรม
			 ในแผนปฏิบัติการในปีต่อไป
		 - ส่งเสริมให้ครูทำ�วิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาให้เต็มรูปแบบ เป็นวิจัย 5 บท และขยายผล
		 - ส่งเสริมให้ครูเผยแพร่คุณความดี ในการประกวด/แข่งขันต่างๆ
3.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
		 จุดเด่น
		
สถานศึกษามีหลักการบริหารโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
มีการประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นและผู้นำ�ด้านต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งผู้ปกครองเครือข่าย ซึ่งมี
ความเข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายใน
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์ในการนำ�องค์ความรู้แบ่งปัน และมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง ดำ�เนินการ
พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์วชิ าและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริม
การอ่านการศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
อีกทั้งการเขียนสื่อความ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเริ่มจากการอ่าน ดู ฟัง เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานไปสู่ระบบการคิด
และเป็นการสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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		 จุดที่ควรพัฒนา
		 - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพียงพอต่อความต้องการ
			 ของผู้เรียน
		 - สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกมากขึน้ โดยการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้อง
			 กับความต้องการของผู้เรียน
3.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
		 จุดเด่น
		 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่สถานศึกษากำ�หนดสถานศึกษามีอัตลักษณ์ คือ ลูกบดินทร ประพฤติดี มีความรู้ และมีส่วนร่วม
ในการสืบสานวัฒนธรรมทีด่ งี ามไว้อย่างยัง่ ยืน ตามปรัชญาของโรงเรียน “ลูกบดินทรเป็นผูป้ ระพฤติดแี ละ
มีความรู้” เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น
		 จุดที่ควรพัฒนา
		 - ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
			 ปรัชญาและจุดเน้นที่สถานศึกษากำ�หนด
3.5 ด้านมาตรการส่งเสริม
		
จุดเด่น
		 สถานศึกษาจัดทำ�แผน โครงการ/ กิจกรรม ตามนโยบายเพือ่ แก้ปญ
ั หาทัง้ ในสถานศึกษา และ
ชุมชน ได้แก่ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูส่ ถานศึกษา โดยมีการประเมินผล ติดตามและเปลีย่ นแปลงเพือ่ พัฒนาให้ดขี นึ้ ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย และตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยรูปแบบพหุระดับ
		 จุดที่ควรพัฒนา
		 - ควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถานศึกษา
		 - จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อสามารถ
			 นำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน
		 - จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ให้มากขึ้น
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4. ตารางแสดงการเปรียบเทียบการพัฒนาของผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
มาตรฐานที่ 8
มาตรฐานที่ 9
มาตรฐานที่ 10
มาตรฐานที่ 11
มาตรฐานที่ 12
มาตรฐานที่ 13
มาตรฐานที่ 14
มาตรฐานที่ 15
คะแนนรวม

2556
4.22
4.76
4.52
5.00
5.00
4.45
9.01
10.00
4.60
9.20
10.00
5.00
8.00
4.60
5.00
93.36

ผลการประเมิน / คะแนนที่ได้
2557
4.84
4.90
4.62
5.00
5.00
4.68
9.53
10.00
4.00
9.20
10.00
5.00
10.00
5.00
5.00
96.76

2558
4.91
4.96
4.94
4.92
5.00
4.92
9.70
10.00
5.00
10.00
10.00
5.00
10.00
5.00
5.00
99.35

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนรวม
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2556 - 2558
100
95
90
85
80
75

93.36

2556

96.76

2557

99.35

2558

การพัฒนา
+2
+2
+2
-1
+2
+2
+2
+2
+1
+1
+2
+2
+2
+2
+2
+2

หมายเหตุ

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

มาตรฐานที่ 6

มาตรฐานที่ 5

มาตรฐานที่ 4

มาตรฐานที่ 3

มาตรฐานที่ 2

+2 หมายถึง คะแนนที่ไดเพิ่มขึ้นตลอด 3 ปการศึกษา
0 หมายถึง คะแนนที่ไดเทาเดิมตลอด 3 ปการศึกษา
-2 หมายถึง คะแนนที่ไดลดลงตลอด 3 ปการศึกษา

มาตรฐานที่ 13

มาตรฐานที่ 11

มาตรฐานที่ 10

มาตรฐานที่ 9

+1 หมายถึง คะแนนที่ไดเพิ่มขึ้น 1-2 ปการศึกษา
-1 หมายถึง คะแนนที่ไดลดลง 1-2 ปการศึกษา

มาตรฐานที่ 12

มาตรฐานที่ 8

มาตรฐานที่ 7

มาตรฐานที่ 1

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการพัฒนาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน ตั้งแตปการศึกษา 2556 - 2558

2558

2557

2556
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มาตรฐานที่ 15

มาตรฐานที่ 14

สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการนำาไปใช้
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บทที่ 4
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. สรุปผลการดำาเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และปรัชญาโรงเรียน บริหารงานโดยยึดหลัก
การบริหารแบบธรรมาภิบาลเน้นการกระจายอำานาจและกระบวนการมีส่วนร่วม วงจรคุณภาพ Deming
Cycle (PDCA) และ Bodin Strategy Development Model (BODIN: SDM) มาใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา มีการประสานงานร่วมมือกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง
และครูบดินทรเดชา สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และชุมชนร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
ทุกด้าน โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับด้านวิชาการ ก่อให้เกิดประสิทธิผลโดยตรงกับนักเรียน
นักเรียนมีผลการสอบ O-NET สูงสุดทุกระดับทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
2. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
การกำาหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตจะต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐาน (Based - Line : BL) ของ
สารสนเทศ วิสัยทัศน์ ผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม และข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบงาน
ดังกล่าว การเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาทีก่ าำ หนด ตลอดจนการแก้ปญ
ั หาตามสภาวการณ์ บริบทของ
โรงเรียน และการเทียบเคียงมาตรฐานดังกล่าวนัน้ นำามาบูรณาการเป็นความคาดหวังในอนาคตให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่กำาหนดไว้และเพื่อการนำาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แนวทาง
การพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในอนาคตจึงมีดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม
ที่เป็นนามธรรมจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ โดยผ่านกิจกรรมประการแรก คือ การให้ความรู้ความกระจ่าง
ในค่ า นิ ย ม ความอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ทำ า งานเป็ น ที ม ความซื่ อ สั ต ย์ ข องลู ก บดิ น ทร
การมี จิ ต สาธารณะด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น
โดยครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกระดับและทุกคน อีกประการหนึ่งคือการมีต้นแบบที่ดีเป็นตัวอย่าง
อันเหมาะสม จัดกิจกรรมยกย่องส่งเสริมให้ขวัญและกำาลังใจคนดี
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอน ด้วยการกำาหนดเป้าหมาย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4 เพื่อให้ครูอาจารย์วางแผนจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มอันดับผลของการวัดประเมินผลระดับชาติ O-NET นอกจากนั้นจะ
ต้องดูแลพัฒนายกระดับผลการเรียนไม่สมบูรณ์ของนักเรียนให้ได้รับการพัฒนา ไม่เกินร้อยละ 4 ของ
จำานวนนักเรียนในแต่ละระดับ
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3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน กำาหนดภาระงานด้วยการนิเทศภายในของกลุม่ บริหารวิชาการ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ใช้ทรัพยากร
แหล่งเรียนรู้และผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้และสร้างสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น วัดประเมินผล
อย่ า งหลากหลาย และนอกจากนั้ น การจั ด สอนเสริ ม จากหลั ก สู ต รปกติ เ พื่ อ มุ่ ง เน้ น ตอบสนองต่ อ
ความสามารถของนักเรียนด้วยโครงการพิเศษห้องเรียนพิเศษ และการจัดสอนเสริมพิเศษในทุกระดับ
4. การพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมสำาคัญประการหนึ่ง โรงเรียนดำาเนินการด้วยการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอื่นๆ ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุม่ สาระฯ ยกเว้นกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพือ่ ให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนมาตรฐาน
สากล และการพัฒนาครูประจำาการทุกคนตามห้วงเวลา กิจกรรมและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีจ่ ดั ประการสำาคัญ
คือ การพั ฒ นาครู ผู้ช่วยแบบเข้ม การพัฒนาเจตคติ ปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมความเป็ นบดิ นทรเดชาและ
การเป็นครูที่ดีในอนาคต เตรียมรองรับการปรับเปลี่ยนบุคลากรหลักของโรงเรียนในปี พ.ศ.2559 - 2565
5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรมของ
ผู้เรียน ด้วยการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ดนตรี ศิลปะ เป็นมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์กีฬาวอลเลย์บอล
หญิงของกรมสามัญศึกษาเดิม ประกอบกับด้านดนตรีและศิลปะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง
กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ให้เกียรติผอู้ นื่ อีกทัง้ ส่งเสริมอนุรกั ษ์ความเป็นไทยด้วยกิจกรรมต่างๆ
เช่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมการสอนดนตรีไทย
นาฏศิลป์ กิจกรรมไหว้ครูช่าง 6 บดินทร กิจกรรมโขนบดินทร ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นบ่งบอก
ถึงความเป็นไทย เน้นกระบวนการทำางานเป็นทีม ความสามัคคี ความมีวินัย เป็นการรวมนักเรียน
ทุกระดับชั้นและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
6. การพัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ สารสนเทศและ
ศูนย์วชิ าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อีกทั้งการเขียนสื่อความ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเริ่มจากการอ่าน ดู ฟัง
เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานไปสู่การพัฒนาระบบการคิด
7. การพั ฒ นาบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มด้ ว ยการปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ใ นจุ ด ต่ า งๆ ที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรียนการสอน จัดระเบียบเพื่อความสะดวกและการบริการที่สร้างความพึงพอใจ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความต้องการและสนใจ
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8. การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยการกระจายอำ า นาจให้ บุ ค ลากร
ได้มีส่วนร่วม ในการบริหารโรงเรียนในทุกระดับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้บทบาทหน้าที่
ในการให้คำาปรึกษา ข้อเสนอแนะ เห็นชอบอนุมัติในงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ส่งเสริมให้เครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคม ชมรมร่วมกันระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจะ
ต้องแสดงบทบาทผู้นำาทางวิชาการและการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากแนวทางการพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในอนาคตตามแนวทางดังกล่าวนั้น
จุดเน้นการพัฒนาที่สำาคัญเป็นการยกระดับปฏิบัติวาระแห่งปี คือ ปีแห่งการยกระดับคุณภาพการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมควบคู่ วิ ช าการ การพั ฒ นาครู ผู้ ช่ ว ยแบบเข้ ม การพั ฒ นาครู อ าจารย์ เ ตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านทักษะการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ การสอนเสริมสำาหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่งเสริมพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อสนองตอบ
แนวพระราชดำ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และสร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคารสถานที่และการบริการ จากโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นดังกล่าวจะตอบสนองต่ออัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตลอดทั้งปรัชญา
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
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ภาคผนวก
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หน้าว่าง
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คำาสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ที่ 69/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานจัดทำารายงานประจำาปีของสถานศึกษา (SAR)
และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2558
ด้วยโรงเรียนจะดำาเนินการจัดทำารายงานประจำาปีของสถานศึกษา (SAR) และรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2558 ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และตามแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อ 14(7) เพื่อสรุปและจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามรูปแบบทีห่ น่วยงานต้นสังกัดกำาหนด เพือ่ เป็นการเผยแพร่พฒ
ั นาคุณภาพการ
ศึกษาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานจัดทำารายงานประจำาปี
ของสถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
นางวณิตา
ประภัศร
ประธานกรรมการ
นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
รองประธานกรรมการ
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
กรรมการ
นางสาวปวีณา
ยอดยศ
กรรมการ
นายโกรบ
มุทาพร
กรรมการ
นางมลิวรรณ์
มูลพรม
กรรมการ
นางสาวมะลิสา
ศรีนอก
กรรมการ
นายไพศาล
วงษ์ระหงษ์
กรรมการ
นางสาวอุษา
เกตุหาร
กรรมการ
นางสาวสุวดี
นาสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวจันทมาศ ทิมโต
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวงนาฏลัดดา บุญสุทัศน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้าที่

1. ประสานงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และในแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. สรุปและจัดทำารายงานประจำาปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)
และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (AR) ปีการศึกษา 2558 ตามรูปแบบที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดกำาหนด
3. นำาเสนอรายงานขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4. เผยแพร่รายงานประจำาปีของสถานศึกษา (SAR) และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(AR) ปีการศึกษา 2558 ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยประสานงานกั บ ทุ ก ฝ่ า ย เพื่ อ ให้ ก ารดำ า เนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการ
สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน)
ผู้อำานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2558

