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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสถานศึกษา 

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

1.1  สภาพทั่วไป   

สถานที่ตั้งของโรงเรียน,ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพ่ือให้

เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รองรับนักเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพตะวันออกและ

พ้ืนที่ใกล้เคียง 

 โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่  87 หมู่ที่ 1 แขวงล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บนพ้ืนที่ 10 ไร่    

ซึ่งได้รับบริจาคจาก คุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการประสานงานของ พลเอกวิโรจน์        

และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้ก่อตั้งและผู้อุปการะโรงเรียน     

โรงเรียนท าการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ ปีการศึกษา 2537 โดยใช้สถานที่เรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ขณะนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้บริหารคนแรก และกระทรวงศึกษาธิการได้ป ระกาศจัดตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา                
(สิงห์  สิงหเสนี) ๔ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเสร็จเรียบร้อยจึงย้ายมา ณ 
ที่ตั้งปัจจุบันใน ปีการศึกษา 2540 

สภาพของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เชิงปริมาณและคุณภาพ โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ชุมชน บุคลากร และอัตราก าลังของครูที่สามารถ
พัฒนาทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะในการด าเนินชีวิต ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีเรียน วิธีสอน   
การท าวิจัยในชั้นเรียน ให้ความส าคัญกับผู้เรียน มีสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน เตรียมการสอน 
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนเต็มที่ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา และ
ดูแลผู้ เรียน รวมทั้งให้ขวัญก าลังใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีระบบนิเทศติดตาม การประเมินผล              
การปฏิบัติงานของครูในด้านการเรียนการสอน ปรับวิธีการวัดประเมินผลให้เอ้ือต่อผู้เรียน มีความถูกต้อง
รวดเร็ว และมีข้อมูลสารสนเทศท่ีดี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้  
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1.2  การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 

           จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียนและสภาพภายในและภายนอก เป็นบริบทที่ส าคัญในการ

ตัดสินใจเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงเรียน จึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดว่าทิศทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างไร โดยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ เทคนิค SWOT 

ตามแนวคิด การวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 2S4M เป็นหลัก จากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจ านวน 303 คน ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

1.2.1  สภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นชี้วัด โอกาส อุปสรรค 
1. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(Social and cultural factors : S) 

1. แหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน 81.5 18.5 
2. ประชากรในชุมชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา 79.5 20.5 
3. แหล่งชุมชนมีความหลากหลายทางศาสนา 78.5 21.5 
4. มีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 75.6 24.4 
5. การเผาขยะและทุ่งนาในแหล่งชุมชนใกล้เคียง  76.6 23.4 
6. การส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในระดับสูงของคนในชุมชน 30.7 69.3 
7. โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก  48.2 51.8 
8. ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ยังมีปัญหายาเสพติด 25.7 74.3 
9. ประชากรวัยที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่บริการของ

โรงเรียนมีจ านวนลดน้อยลง 
49.8 50.2 

10. มีมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ทั้งของภาครัฐและเอกชน อยู่ในรัศมีไม่เกิน  
30 กม.  

70.3 29.7 

2.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology factors : T) 
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาได้ทั่วถึง ท าให้เกิดการเลียนแบบ

พฤติกรรม 
73.3 26.7 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถเป็นสื่อที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 66.0 34.0 
3. ห้องเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 64.0 36.0 
4. การจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 52.1 47.9 
5. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้ปฏิบัติจริงได้ 72.6 27.4 
6. ความเร็วของ Internet เข้าถึงโรงเรียนน้อยมาก 60.7 39.3 
7. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ส าหรับการบริหารจัดการ 31.0 69.0 
8. นักเรียนเล่น Internet มากเกินไป 74.3 25.7 
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ประเด็นชี้วัด โอกาส อุปสรรค 
9. ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 69.3 30.7 
10. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายส าหรับผู้เรียนในการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูล 
76.2 23.8 

3.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะระดับปานกลาง 78.2 21.8 
2. รายได้ประชากรส่วนใหญ่มาจากค่าจ้างการให้บริการและผลผลิตด้าน 

           เกษตรกรรม 
74.6 25.4 

3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา   
4. ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีโอกาสในการหางานท าได้ง่ายขึ้น 75.2 24.8 
5. มีงบประมาณจากรัฐบาลในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 75.9 24.1 
6. ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะค่อนข้างดี จึงไม่ค่อยมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย 

ในการเรียนของนักเรียน 
50.5 49.5 

7. การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนของผู้ปกครองและชุมชน 78.2 21.8 
8. ในชุมชนมีครอบครัวที่มีภาวะการว่างงานค่อนข้างมาก เนื่องจากการมี

อาชีพไม่ค่อยมั่นคง 
35.6 64.4 

9. ประชากรในชุมชนใกล้เคียงมักมีปัญหาครอบครัวแตกแยก 59.7 40.3 
10. บริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดเล็ก  70.3 29.7 

4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) 
1. นักเรียนทุกคนได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรับบาล 74.9 25.1 
2. รัฐบาลมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา 69.0 31.0 
3. กฎหมายด้านพฤติกรรมนักเรียน 77.2 22.8 
4. การปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการศึกษา  73.3 26.7 
5. การสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่น 77.6 22.4 
6. การสนับสนุนด้านการศึกษาของนักการเมืองในท้องถิ่น 65.3 78.5 
7. การใช้อิทธิพลของนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อ 

การจัดการศึกษา 
78.5 21.5 

8. ระดับความเข้าใจในบทบาทของชุมชนต่อพระราชบัญญัติการศึกษา   59.1 40.9 
9. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 74.9 25.1 
10. ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโดยยกเลิก 

           การเฆ่ียนตี 
64.4 35.6 
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1.2.2  สภาพแวดล้อมภายใน 

ประเด็นชี้วัด โอกาส อุปสรรค 
1.  โครงสร้างและนโยบาย  (Structure  and  Policy : S1) 

1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบได้มาตรฐาน 74.9 25.1 
2. การจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารเอ้ือได้ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
70.3 29.7 

3. การสื่อสารภายในโรงเรียนและระหว่างกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ เป็นที่รับรู้ 
และเข้าใจทั่วถึงในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

67.3 32.7 

4. นโยบายการด าเนินงานที่มีเป้าหมายชัดเจน มีการกระจายอ านาจและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) 

71.9 28.1 

5. การมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครู และชุมชน เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน 

73.3 26.7 

6. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

71.9 28.1 

7. ระเบียบวิธีปฏิบัติและกฎเกณฑ์ของโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

69.0 31.0 

8. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และ
บริบทของโรงเรียน 

69.0 31.0 

9. การยืดหยุ่นของหลักสูตรและปฏิทินทางการศึกษาที่เอ้ือต่อ 
การจบหลักสูตรของผู้เรียน 

69.6 30.4 

10. บทลงโทษ หรือข้อปฏิบัติของโรงเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีพฤติกรรม 
ไม่เหมาะสม 

69.0 31.0 

2.  การให้บริการทางการศึกษาและผลที่ปรากฏกับนักเรียน (Service and Product : S2) 
1. มีหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายและทั่วถึง 61.4 38.6 
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
58.1 43.9 

3. มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ  
ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน 

61.4 38.6 

4. บรรยากาศสงบ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก เอ้ือต่อการเรียนรู้ 69.3 30.7 
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ประเด็นชี้วัด โอกาส อุปสรรค 
5. หลักสูตรมีความเหมาะสมและมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
59.4 40.6 

6. มีหลักสูตรทวิศึกษาท่ีเอ้ือและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน  70.0 30.0 
7. ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 61.7 38.3 
8. จ านวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนมากเกินไป 65.7 34.3 
9. ความสมบูรณ์ของหลักสูตรของโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม 64.0 36.0 
10. จ านวนกิจกรรมและเวลาเรียนของโรงเรียน 65.7 34.3 

3.  ครูบุคลากร (Man : M1) 
1. ครแูละบุคลากรมีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีคุณธรรมจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
72.6 27.4 

2. ครแูละบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

64.7 35.3 

3. ครแูละบุคลากรมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 

72.6 27.4 

4. ครู และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภาระงาน/มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบ 

77.9 22.1 

5. ครูมีอายุเฉลี่ยน้อย เข้าใจผู้เรียน กล้าคิด กล้าท าสิ่งใหม่ ๆ 73.9 26.1 
6. ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
68.0 32.0 

7. ครแูละบุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างาน “เป็นทีม” เนื่องจาก 
มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

65.7 34.3 

8. การปรับเปลี่ยนครู ครูย้ายเข้า – ออกบ่อย 52.5 47.5 
9. อายุการท างานและประสบการณ์ด้านการสอนของครูน้อย 47.5 52.5 
10. การมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของครู เช่น การสังสรรค์ การเล่นกีฬา 71.9 28.1 

4.  งบประมาณ (Money : M2) 
1. ความคุ้มค่าคุ้มทุนของงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
65.3 34.7 

2. มีการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
โรงเรียน 

65.7 34.3 

3. มีการใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่ก าหนดไว้ 

68.6 31.4 
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ประเด็นชี้วัด โอกาส อุปสรรค 
4. โรงเรียนมีความสามารถในการระดมเงินทุน/ เงินสนับสนุน ในการจัด

การศึกษา 
65.7 34.3 

5. มีโครงการกิจกรรมรองรับการใช้งบประมาณของโรงเรียนอย่างชัดเจน 62.4 37.6 
6. ผู้เรียนมีจ านวนลดลง ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

ลดลง 
65.0 35.0 

7. การเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมระหว่างปีงบประมาณบ่อยครั้ง  64.7 35.3 
8. ความเพียงพอของงบประมาณต่อการจัดสรรเพื่อด าเนินโครง/การ

กิจกรรม 
53.8 46.2 

9. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 59.4 40.6 
10. การ clear ใบเสร็จ หลังสิ้นสดุการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 63.0 37.0 

5.  ปัจจัยการศึกษา / วัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 
1. การจัดหาสื่อ/อุปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ 56.4 43.6 
2. ความเพียงพอของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่เอ้ือต่อการเรียนตามแผนปฏิบัติการ 
64.0 36.0 

3. ความเพียงพอของอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

60.1 39.9 

4. ระบบการบริหารจัดการ/การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 57.4 42.6 
5. การจัดห้องเรียน ICT เพ่ิมมากข้ึน ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจาก

แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
59.1 40.9 

6. การบริการด้านอาคารสถานที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 58.4 41.6 
7. การปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
47.9 52.1 

8. ระบบการจัดเก็บและบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 48.8 51.2 
9. การจัดบริการด้านยานพาหนะภายในโรงเรียน 47.9 52.1 
10. วัสดุ/อุปกรณ์บางอย่างมีอายุการใช้งานนานเกินกว่า 10 ปี 51.5 48.5 

6.  การบริหารจัดการ (Management : M4) 
1. มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนอย่างชัดเจน 72.6 27.4 
2. มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 
71.0 29.0 

3. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการบริหารจัดการ 73.6 26.4 
4. มีแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง/แผนปฏิบัติการประจ าปี  74.3 25.7 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              

 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 7 

 

ประเด็นชี้วัด โอกาส อุปสรรค 
5. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความรู้ความสามารถ 67.7 32.3 
6. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 

ในทุกหน่วยงาน 
74.3 25.7 

7. คณะผู้บริหารของโรงเรียนมีไม่ครบทุกฝ่าย 60.4 39.6 
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 67.3 32.7 
9. การกระจายอ านาจในการบริหารงานภายในโรงเรียน 52.8 47.2 
10. ประสิทธิภาพการบริหารของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 70.3 29.7 

 

1.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

รายการปัจจัย น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย 
น้ าหนักคะแนน

เฉลี่ย  

สภาพแวดล้อมภายนอก  โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ 

S 0.34 2.39 -1.52 0.81 -0.52 0.30 

T 0.24 3.62 -0.38 0.87 -0.09 0.78 

E 0.21 3.39 -0.40 0.71 -0.08 0.63 

P 0.21 4.09 0.00 0.86 0.00 0.86 

รวม 1.00     3.25 -0.69 2.56 
  

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) พบว่า ปัจจัยทุกด้าน มีสภาพเป็นโอกาส 
ทั้งด้านสังคม-วัฒนธรรม (S) ด้านเทคโนโลยี (T) ด้านเศรษฐกิจ (E) และด้านการเมืองและกฏหมาย (P)  
ซึ่งท าให้ภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส มีผลการวิเคราะห์เท่ากับ 2.56   
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 1.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

   

สรุปผลการเวิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) พบว่า ปัจจัยทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้าง           

และนโยบาย (S1) ด้านการให้บริการและคุณลักษณะผู้เรียน (S2) ด้านบุคลากร (M1) ด้านการเงิน (M2)      

ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ (M3) ด้านการบริหารจัดการ (M4)  มีสภาพเป็นจุดแข็ง ซึ่งท าให้ภาพรวมของ

สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง  มีการวิเคราะห์เท่ากับ 3.71  

 

 

 

 

 

      

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) 

รายการปัจจัย 

น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ าหนักคะแนนเฉลี่ย  

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

S1 0.17 4.18 0.00 0.71 0.00 0.71 

S2 0.18 3.97 0.00 0.71 0.00 0.71 

M1 0.17 4.16 -0.43 0.71 -0.07 0.63 

M2 0.15 3.92 0.00 0.59 0.00 0.59 

M3 0.13 2.71 -1.28 0.35 -0.17 0.19 

M4 0.21 4.16 0.00 0.87 0.00 0.87 

รวม 1.00     3.95 -0.24 3.71 
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1.2.5 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

            ก. การก าหนดต าแหน่งและทิศทางของโรงเรียน 

 

            ข. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (MATRIX) 

 

 
 

O โอกาส

STARS             QUESTION MARKS

S W จุดอ่อน

จุดแขง็

CASH COWS DOGS

T อุปสรรค

     

  87

2.  

     

    

  63

ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (MATRIX)

O (+)

M4P S2P S1P M1P M2P M3P P

M4T S2T S1T M1T M2T M3T T

M4E S2E S1E M1E M2E M3E E

S(+) M4S S2S S1S M1S M2S M3S S W(-)

M4 S2 S1 M1 M2 M3

T (-)
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ภายนอก     ภายใน 
S - สังคม วัฒนธรรม    S1 - โครงสร้าง นโยบาย 

 T - เทคโนโลยี     S2 - บริการและลักษณะผู้เรียน 
 E - เศรษฐกิจ     M1 - บุคลากร   
 P - การเมือง กฎหมาย นโยบาย   M2 - การเงิน   
       M3 - วัสดุ อุปกรณ์  
 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
 พบว่า โรงเรียนมีสมรรถนะอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง ซึ่งหมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง 
และมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม จึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการก าหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนา ส่งเสริมและสร้างความเจริญเติบโต จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนี้ น าไปเป็น
ข้อมูลในการก าหนดทิศทางและวางแผนการพัฒนาโรงเรียนต่อไป     
         
1.2.6 วิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) 

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้าง/นโยบายองค์การ (Structure ; S1) 
1) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนได้มาตรฐาน ด าเนินการตามกฎระเบียบ มีการ

จัดโครงสร้างที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง SBM โรงเรียนได้

จัดท ากิจกรรม/โครงการ/แผนงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

2) สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างดี มีความเอ้ือต่อการจัดท าโครงการ นโยบายชัดเจน 

สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service ; S2) 
1) ปริมาณนักเรียนที่เข้าเรียนมีการสอดคล้องกับแผนงานการรับนักเรียนมีการจัดหลักสูตรได้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนักเรียน โดยเน้นการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ 

ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการจัดหลักสูตรที่

หลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณธรรม สุขภาพ ความเป็นประชาธิปไตย การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีหลักสูตรที่เอ้ือให้ผู้เรียน

มีทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการการเรียน
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ส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี  

กีฬา จนนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

2) สภาพแวดล้อมบางส่วนไม่เอ้ือต่อการบริการนักเรียน บางส่วนช ารุด ขาดมาตรฐานที่ชัดเจน 

ขาดการปลูกฝังที่ท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ปลูกฝังให้เป็นระบบ 

ส่วนใหญ่เป็นการบังคับควรฝึกให้ปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดนิสัยจะได้คุณลักษณะที่คงทนมากกว่า 

ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เจ้าหน้าที่ส านักงาน บางครั้งได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน 

3)  จ านวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนจ านวนมาก ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน  

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 

1) ครูมีประสบการณ์น้อย แต่มีความรู้ความสามารถคุณภาพตามสาขาวิชาที่สอนสามารถจัด

ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับความเป็นครู 

มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาครูมีการพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาต่อ การเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

โดยครู บุคลากรควรได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

     2)  บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานดีมาก ท าหน้าที่หลายอย่าง  

4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 

1) มีการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน โดยมีการใช้

จ่ายตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ อีกทั้งโรงเรียนมี

ความสามารถในการระดมทุน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2) งบประมาณได้รับจัดสรรตามโครงการ แต่บางโครงการได้รับการจัดสรร งบประมาณ          

ไมเ่พียงพอ ระบบการเบิก-จ่ายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและผู้ปฏิบัติบางส่วนไม่เข้าใจระบบ 

3) งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials ; M3) 
1) ปัจจัยที่สนับสนุนการศึกษา เช่น อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สนามกีฬา หอประชุม ห้องโสต 

ฯลฯ ยังมี ไม่ เพียงพอกับจ านวนนักเรียน จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนยังไม่มี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งโรงเรียนยังมีปัญหาด้าน ICT ด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท าให้การเรียน

โดยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองยังไม่พัฒนาได้อย่างเต็มที่  
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2) วัสดุไม่เพียงพอ บางส่วนช ารุดแต่ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม ขาดการดูแลวัสดุอย่างต่อเนื่ อง 

การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่ชัดเจน พัสดุช ารุดเสื่อมสภาพควรจ าหน่ายตามระเบียบ 

3) โรงเรียนก าลังเร่งพัฒนาทางด้าน ICT โดยจัดท าห้องเรียน ICT ให้เพียงพอต่อความต้องการให้

ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

6. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ (Management ; M4) 
1) มีการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมาย โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้จริงทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มีการ

นิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่อย่าง

สม่ าเสมอ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ภายใต้การบริหารโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล มีระบบในการท างาน มุ่งผลสัมฤทธ์ สู่วิสัยทัศน์   

2) ระบบบริหารจัดการด้านการสื่อสารภายในยังไม่มีความชัดเจน จึงเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันใน

บางครั้ง ท าให้ผลการท างานขาดประสิทธิภาพ 
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1.2.7 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปรียบเทียบคะแนน O-NET คณิตศาสตร์  ม.3 

ปีการศึกษา มาตรฐาน     
ค 1.1 

มาตรฐาน 
ค 1.2 

มาตรฐาน 
ค 1.3 

มาตรฐาน 
ค 1.4 

มาตรฐาน 
ค 2.1 

มาตรฐาน 
ค 2.2 

มาตรฐาน 
ค 3.1 

มาตรฐาน 
ค 3.2 

มาตรฐาน 
ค 4.1 

มาตรฐาน 
ค 4.2 

มาตรฐาน 
ค 5.1 

มาตรฐาน 
ค 5.2 

บูรณาการ 

2561 23.60 23.29 - 23.6 - 22.67 68.32 26.29 31.68 24.38 35.82 38.66 22.36 

2562 40.48 8.46 - - 11.78 - 47.58 6.34 29.61 32.63 22.86 23.56 26.44 

2563 20.18 22.02 29.36 - 18.35 30.41 40.83 20.18 - - - - 24.77 

 

การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ภาษาไทย ม.3 
ปีการศึกษา มาตรฐาน ท 1.1 มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน ท 3.1 มาตรฐาน ท 4.1 มาตรฐาน ท 5.1 

2561 67.24 56.44 67.70 47.72 64.95 
2562 51.06 52.04 76.70 49.65 80.10 
2563 68.81 50.57 67.55 54.70 58.26 

การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ  ม.3 
ปีการศึกษา มาตรฐาน ต 1.1 มาตรฐาน ต 1.2 มาตรฐาน ต 1.3 มาตรฐาน ต 2.1 มาตรฐาน ต 2.2 

2561 25.85 33.21 29.14 38.35 20.34 
2562 33.95 39.23 34.31 46.08 23.04 
2563 39.22 39.35 33.61 49.07 40.51 
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จากตาราง จะเห็นว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ มีบางมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนา  

 

2) ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การเปรียบเทียบคะแนน O-NET สังคมศึกษาฯ  ม.6 

ปีการศึกษา มาตรฐาน 
ส 1.1 

มาตรฐาน 
ส 1.2 

มาตรฐาน 
ส 2.1 

มาตรฐาน 
ส 2.2 

มาตรฐาน 
ส 3.1 

มาตรฐาน 
ส 3.2 

มาตรฐาน 
ส 4.1 

มาตรฐาน 
ส 4.2 

มาตรฐาน 
ส 4.3 

มาตรฐาน 
ส 5.1 

มาตรฐาน 
ส 5.2 

2561 45.56 39.91 35.82 39.68 30.51 36.60 25.88 29.84 29.43 37.55 29.52 
2562 31.21 53.95 34.11 55.54 27.11 37.19 24.90 25.78 32.13 35.99 44.34 
2563 51.37 42.79 35.42 35.40 31.30 29.11 21.08 31.02 32.03 34.85 34.73 

 

การเปรียบเทียบคะแนน O-NET วิทยาศาสตร์  ม.3 

ปีการศึกษา บูรณาการ 
มาตรฐาน 

ว 1.1 
มาตรฐาน 

ว 1.2 
มาตรฐาน 

ว 1.3 
มาตรฐาน 

ว 2.1 
มาตรฐาน 

ว 2.2 

 
มาตรฐาน 

ว 2.3 
 

มาตรฐาน 
ว 3.1 

มาตรฐาน 
ว 3.2 

มาตรฐาน  
ว 4.1 

มาตรฐาน 
 ว 4.2 

มาตรฐาน  
ว 5.1 

มาตรฐาน 
 ว 6.1 

มาตรฐาน 
 ว 7.1 

มาตรฐาน 
 ว 7.2 

2561 45.96 47.76 48.76 - 38.20 56.83 - 30.80 29.66 21.33 34.78 34.13 39.35 37.42 37.27 

2562 25.53 30.80 62.54 - 29.31 64.95 - 18.91 33.11 25.78 21.15 32.43 30.82 22.57 16.31 

2563 - 36.45 34.58 39.10 29.19 33.64 25.85 30.37 27.40 19.63 23.68 - - - - 
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การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ  ม.6 
ปีการศึกษา มาตรฐาน 

 ต 1.1 
มาตรฐาน 
 ต 1.2 

มาตรฐาน 
 ต 1.3 

มาตรฐาน 
 ต 2.1 

มาตรฐาน 
 ต 2.2 

มาตรฐาน  
ต 3.1 

มาตรฐาน  
ต 4.1 

มาตรฐาน  
ต 4.2 

2561 38.86 27.99 27.07 41.01 25.91 26.53 47.73 20.62 
2562 34.25 26.86 26.53 35.73 24.76 29.03 33.00 23.15 
2563 30.93 31.90 23.68 44.66 23.42 29.98 26.31 33.01 

    

 

      

  

 

 

 

จากตาราง จะเห็นว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง มีบางมาตรฐานการเรียนรู้ที่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น  

ดังนั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

การเปรียบเทียบคะแนน O-NET คณิตศาสตร์  ม.6 
ปีการศึกษา มาตรฐาน  

ค 1.1 
มาตรฐาน  

ค 1.2 
มาตรฐาน 

ค 1.3 
มาตรฐาน 

ค 1.4 
มาตรฐาน 

ค 2.2 
มาตรฐาน 

ค 3.1 
มาตรฐาน 

ค 3.2 
มาตรฐาน 
 ค 4.1 

มาตรฐาน 
ค 4.2 

มาตรฐาน  
ค 5.1 

มาตรฐาน  
ค 5.2 

บูรณาการ 

2561 25.39 25.00 - 11.72 19.40 - - - - - - - 
2562 22.20 14.80 - - - - - 24.55 26.71 21.60 23.92 26.00 
2563 25.26 26.28 16.61 - - 25.57 17.75 - - - - 29.35 
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1.3  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

             การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ไว้  3 ระดับ คือ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ควบคุม ก าหนดนโยบายและเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาเป็นระดับ
ปฏิบัติการ 
 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
     จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด  

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 
โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะ ด าเนินการ 6 ด้าน คือ   

1) ความมั่นคง   
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)   
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต 
     คอรัปชั่น  
3.3 กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการด าเนินการ  
     สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

           3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น 
     รูปธรรม  

4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย                     
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แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็น
หลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. ด้านความม่ันคง  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
1.2 การบริหารจัดการ  

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา  
2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve  
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission)  

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  

6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมาย 
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี  
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
สู่การปฏิบัติ  

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
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ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล         
ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้ยกระดับคุณภาพของการจัดศึกษา ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต สอดคล้อง  
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะในด้านพหุปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้คุณภาพ 
การศึกษาของไทยดีขึ้น ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และ       
มีความเป็น มืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนแก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ ที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้างขีดความสามารถให้ผู้เรียนได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพ ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงาน ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งมี        
องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต ที่มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ       และ
ประเภทการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนปฐมวัย สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค       ได้รับ
การยกระดับในการให้บริการ รวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มีเป้าหมายเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  การศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล  ที่ทันสมัยและ    
มีระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม               

ในการจัดการศึกษา ที่มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  ระบบ
และวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อได้รับการปรับปรุงพัฒนา มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ และ
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้เข้ามาร่วมและสนับสนุนทรัพยากร     

ในส่วนภูมิภาคโดยรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 
แผนปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
โดยมี ขอบเขตการด าเนินการให้เกิดผลตาม มาตรา 258 

1. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุง
โครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที่ 
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท                                                                              
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา                                            
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์                                                                                   
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต 

2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย                                                            
- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ 

3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา                                                                                  
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สพฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ                                            
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                                                                   
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา                                                                                                                

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้าน   
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่าง            
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวัญญาณของความเป็นครู       
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา   
ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา                                                            
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ                                                                            
3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด 

   การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                                                                                                               
4. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความ 

   รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน                                                                                                                                     
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและระดับต าบล 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

        ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ก าหนดกลยุทธ์ 
จุดเน้น เพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 

กลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริม 
               ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
                ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เรียนตาม 
                ศักยภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
                 เขตภาคใต ้
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เทียบเคียง 
               กับมาตรฐาน 

นโยบาย “สพม.กท 2 เมืองหลวงการศึกษายกก าลังสอง” 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้ เป็นพลโลก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนที่สู งขึ้น มีคุณลักษณะ                    

อันพึงประสงค์ ศักยภาพความเป็นพลโลก 
2. พัฒนาศักยภาพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณสมบัติและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง

มาตรฐาน วิทยฐานะ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีทักษะด้านเทคโนโลยี มีวินัย จรรยาบรรณ และความก้าวหน้า              
ทางวิชาชีพ 

3. พัฒนาด้านสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย จากภัยทุกรูปแบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร องค์กรภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนโรงเรียน บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาให้บริหารงานเชิงระบบ มีหลักธรรมาภิบาล 
มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความเสมอภาคทางการศึกษา 
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1.4  วิเคราะห์ภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ก.) เป็นเลิศทางวิชาการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับจาก
สถาบันนานาชาติ 

2. นักเรียนมีความสามารถความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ในอัตราสูง 

4. นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในนานาชาติได้ 
 

          ข.)  สื่อสาร 2 ภาษา 
1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสารได้ดี 
2. นักเรียนสามารถสอบผ่านการจัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 

 
ค.)  ล้ าหน้าทางความคิด 

1. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 

2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล 
และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติ 
ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง และของผู้อื่น 
 

ง.)  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
1. นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล

โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้การด าเนินการให้ส าเร็จ 
2. นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อใน

การพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 
3. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ 

และนานาชาติ 
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จ.)  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
1. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวะการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีของนานาชาติ 
3. นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการ และควบคุมการใช้

เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตย สังคมไทย และสังคมโลก 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

2.1  วิสัยทัศน์   
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บนพื้นฐานของความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

 
2.2  อัตลักษณ์ 
 ลูกบดินทร ๔ ประพฤติดี มีความรู้และมีภาวะผู้น า 
    
2.3  เอกลักษณ์ 
 สถานศึกษาแห่งความพอเพียง 
 
2.4  พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน              
   ของความเป็นไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา  
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

2.5  เป้าประสงค์ของโรงเรียน  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน  
  ของความเป็นไทย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล  
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ  
4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.6  กลยุทธ์ของโรงเรียน   
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีทักษะแห่ง                

ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีภาวะผู้น า อนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 

2.7  จุดเน้น   

1. ด้านผู้เรียน 
สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย มีสุข

นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์     
คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการท างานร่วมมือกับผู้อ่ืนได้ 
นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการฝึกทักษะตามความสามารถของผู้เรียน รู้จักการคิดวิเคราะห์   
สังเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสิทธิภาพและผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยครูและบุคลากร   

ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ 

ด ารงตนอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นจุดเด่นในด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน  สมศ. 

รอบ 4 คือ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการบูรณาการความคิด น ามาประยุกต์ใช้ใน     

การสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน จะได้สะท้อนความคิดให้เกิดระบบการคิดขั้นสูง ผู้เรียนควรได้รับ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    

เป็นส าคัญ โดยการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ระดับสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของระดับชาติเป็นแนวทาง

ในการพัฒนา สถานศึกษาการพัฒนาห้องเรียนบางห้องที่ยังไม่สะอาด เรียบร้อยและยังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มี

สภาพพร้อมใช้ สถานศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 

สะดวกและรวดเร็วในการน ามาใช้ การจัดหาวิทยากรด้านกีฬากอล์ฟมาเสริม สถานศึกษาควรเพ่ิมกิจกรรม    
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จิตอาสา เช่น การบริการด้านวิชาการในชุมชน หรือสถานศึกษาใกล้เคียงได้แก่ ห้องสมุดเคลื่อนที่เผยแพร่

เอกสารแผ่นพับ และควรด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพิเศษอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนตระหนักและเห็น

ความส าคัญของผลการประเมิน ทั้งที่เป็นจุดเด่น จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา         

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

ด้านการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของโครงการ กิจกรรม กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดใน

คู่มือคนดีศรีบดินทร โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่อง ได้จัดโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอนของครูหลายโครงการ อาทิ โครงการ

พัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรม

น าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โครงการ

ห้องสมุด โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ โครงการนิทรรศการวิชาการ โครงการส่งเสริมความ   

เป็นเลิศ โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการจัดค่ายบูรณาการวิชาการ พัฒนาระบบงานวัดผล โครงการพัฒนา

คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เป็นต้น 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการอบรม 

ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาหาข้อมูลนักเรียน ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สามารถพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และสร้างสื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้

เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน เข้าใจพฤติกรรมนักเรียน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง และ

ชุมชน โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทและหน้าที่เป็นอย่างดี มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ มาปรับปรุง และพัฒนา

โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพ่ิมเติมโครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ

สอนในโรงเรียน อาทิ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม   โครงการพัฒนาห้องเรียน

คุณภาพ โครงการพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ โครงการพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการ

ปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์ โครงการมหกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่

ความเป็นเลิศ โครงการกิจกรรม 6 บดินทร โครงการสอนเสริมวันเสาร์ และโครงการประชาสัมพันธ์               

การเปลี่ยนโดยการพัฒนาโครงการ และการเพ่ิมเติมโครงการที่จ าเป็นแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ในการบริหาร

จัดการที่เห็นคุณค่าของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ ตามปรัชญาโรงเรียน

ที่ว่า “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้” การด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรงเรียน                ให้
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ความส าคัญต่อการพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูในการจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการเขียนบันทึกหลังสอนการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิต การสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวินัย การส่งเสริมเทคโนโลยีในโรงเรียน             

สร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ การผลิตสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้น

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนใน

โรงเรียนเครือบดินทรเดชา การสอนเสริมให้กับนักเรียนตามความต้องการและความจ าเป็น การสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดหาครูเพ่ิมเติมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี

ครูไม่ครบตามเกณฑ์ จนท าให้ปัจจุบันโรงเรียนมีครูครบตามเกณฑ์ ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จัดให้มีครูต่างชาติในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 

3. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารการศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอ านาจ  

ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า ยึดมั่นในความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการบริหารจัดการ    

องค์กร ตามโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง           

มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 PLAN ขั้นที่ 2 DO ขั้นที่ 3 CHECK และขั้นที่ 4 ACT           

เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า เชื่อถือได้ ผ่าน 

Google Application ส่งผลให้ปี 2561 ได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นแบบอย่างท่ีดีขยาย

ผลกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทั้ง 52 โรงเรียน            มี

ผลการปฏิบัติระดับดีเยี่ยม  

4. ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่  

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน  

เพ่ือพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและ

ท้องถิ่น เป็นการด าเนินงานที่เกิดจากการบริหารจัดการพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ และสนองตาม          

พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่        
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การท านาข้าว ศูนย์เกษตรพอเพียง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ       

ในสถานที่จริง เป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ทั้ง 52 โรงเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งผลให้ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับรางวัล 

MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการปฏิบัติระดับดีเยี่ยม  
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2.8  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
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วิสัยทัศน์ :  
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ  
มีการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

ประเด็นส าคัญตาม
วิสัยทัศน ์

กลยุทธ ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

พัฒนาผู้เรียนตาม
มาตรฐานสากลและ
ส่งเสริมให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

1. ส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะแห่ง                
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นไทย โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพครสูู่
มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครสูู่
มาตรฐานสากล 

2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาครูให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครสูู่
มาตรฐานสากล 

4. ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึด
หลักการกระจายอ านาจ 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
บริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพโดยยดึหลักการกระจาย
อ านาจ  

3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการ
บริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพโดยยดึหลักการกระจาย
อ านาจ  

5. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

4. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายในการจดั
การศึกษา  

4. เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการจัด
การศึกษา 

พื้นฐานของความ
เป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มี
ภาวะผู้น า อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นไทย โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.9  ความสอดคล้องกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์โรงเรียน 
1. ความมั่นคง 1. ด้านความมั่นคง ด้านคุณภาพ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 3. ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
2. การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

2. ด้านการผลิตพัฒนาก าลังคน 
และสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านคุณภาพ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

1. ส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามมาตรฐานสากล มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านคุณภาพ 6. ส่งเสรมิสนับสนุนการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เทียบเคียงกับมาตรฐาน 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ด้านโอกาส 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงครอบคลุมผู้เรยีน
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดเ้รียนตามศักยภาพของตนเอง
และมสี่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน  

4. ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจดัการด้วย
ระบบคณุภาพโดยยดึหลักการกระจายอ านาจ 

5. การสร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต
ประชาชนท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านคุณภาพ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ศรัทธา
และยดึมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม รักษ์
ความเป็นไทย มีภาวะผู้น า อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

6. การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. ด้านการพัฒนาระบบและการ
บริหารจดัการ 

ด้านความปลอดภยั 
ด้านประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้นการมสี่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

5. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 
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2.10  กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามมาตรฐานสากล 
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. นักเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและ
คะแนน O-net สูงขึ้น 
2. นักเรียนมีศักยภาพด้านการอ่าน คิด
วิเคราะห์ แก้ปญัหา เพื่อคณุภาพการศึกษา
ตามหลักสูตรมีศักยภาพเป็นพลโลกตาม
มาตรฐานสากลน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการด ารงชีวิต 
3. นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศและมศีักยภาพ
ตามความถนดัและความสนใจ ไดร้ับการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวด/แข่งขนั / แสดง
ผลงาน ตามความถนัด  ตามความสามารถ
และความสนใจ ตามความเหมาะสม 

80% 85% 87% 90% โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
กิจกรรมงานหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล 
กิจกรรมจัดท าทะเบียนและส ามะโนนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์  - 
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
กิจกรรมงานรับนักเรียน 
กิจกรรมคัดกรองศักยภาพด้านการอ่าน - การเขียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
กิจกรรมสืบสานภาษาและวรรณคดีไทย 
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

กิจกรรมMathematice Level 
กิจกรรมซ่อมเสริมเด็กท่ีมีพัฒนาการช้าด้านคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมวัน Pi Day  
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่สะเต็มศึกษา 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์อ่าน คิด วิเคราะห์ 
กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญ 
กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ 
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 
กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ไทยและส่งเสริมคุณธรรมกิจกรรมจริยธรรมสู่
มาตรฐานสากล บนความพอเพียง 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา 
กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน 
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมคลีนิคภาษา 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม วันคริสมาส 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
กิจกรรมรักการอ่านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม วันตรุษจีน 
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม วันทานาบาตะ 
กิจกรรมเสียงตามสาย (Language Day) 
กิจกรรมภาษาพาเพลิน 
กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา อาชีพ และแนะแนวสัญจร 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีภาวะผู้น า อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน ของ
ความเป็นไทย โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการ
ท างาน มีกระบวนการคิด มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2.  นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้ ว ย ม ว ล
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีกระบวนการคิด สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3.  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีทักษะในการท างาน มีกระบวนการคิด มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่
เ ป็นประโยชน์ต่ อตนเอง  ผู้ อื่ น  สั งคม  และ
สิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ในการท างาน สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ โดยมีการนิเทศติดตามที่เป็นระบบ 

80% 85% 87% 90% โครงการส่งเสริมลูกบดินทร 4 ตามคุณสมบัติคนดีศรีบดินทร 
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ลูกบดินทร 4 
โครงการส่งเสริมการมีภาวะผู้น าและการอยู่ร่วมกันของ
ผู้เรียน 
กิจกรรมคา่ยจิตอาสา (2 วัน 1 คืน ภายนอกสถานศึกษา) 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก/กีฬาฟุตบอล "บดินทรคัพ"  
กิจกรรมมหกรรมกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ (กีฬา 6 บดินทร) 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬานักเรยีน 
กิจกรรมมหกรรมดนตรี กีฬา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมพธิีการไหว้ครูกระบี่กระบอง 
กิจกรรมคา่ยพักแรมลุกเสือ - เนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่ และ
ทัศนศึกษา ช้ัน ม.1 
กิจกรรมคา่ยพักแรมลุกเสือ - เนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่ และ
ทัศนศึกษา ช้ัน ม.2 
กิจกรรมคา่ยพักแรมลุกเสือ - เนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่ และ
ทัศนศึกษา ช้ัน ม.3 
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 
กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

5. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่
หลากหลาย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
6. นักเรียนมีจิตส านึกและเห็นคุณค่าและร่วมกัน
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครอง 
กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าและส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการรักษ์โลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
กิจกรรมศูนย์คหกรรม 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
 

1. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิให้นักเรยีนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
2. ครูสามารถจัดมวลประสบการณ์ที่ส่งเสริมนักเรียน
ให้เป็นผู้ที่มีคณุธรรม จรยิธรรม ทักษะกระบวนการ 
และความรู้ สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
3. ครูไดร้ับการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน การวิจยัในช้ันเรียน 

80% 85% 87% 90% โครงการพัฒนาครุและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาครแูละบุคลากร (กีฬาครู, กีฬาสหวิทยา
เขต) 
กิจกรรมอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคลากร 
กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน 
กิจกรรมเกษียณกาล 6 บดินทร 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

4. มีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสตูรที่มี
คุณภาพ และส่งเสรมิให้ใช้แหล่งเรยีนรู้ สื่อ นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 
กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ ในเครือ 6 บดินทร 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึด
หลักการกระจายอ านาจ  
 

1. ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการจดัการศึกษา  
2.  ผู้บริหารปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งของการมี
คุณธรรม จรยิธรรม บริหารจัดการโดยยึดโรงเรยีน
เป็นฐาน และการมสี่วนร่วมของชุมชน 
3. มีการประเมินคณุภาพภายใน ยกระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน และสร้าง
ความพึงพอใจให้กับ   ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 
4.  มีการพัฒนาระบบการบริหาร ระบบการนเิทศ 
ติดตาม ท่ีเน้นการมสี่วนร่วม  มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ ควบคมุภายในท่ียึดหลกัธรรมาภิบาล 

80% 85% 87% 90% โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักธรรมภิบาล 
กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานส านักงาน 
กิจกรรมส่งเสริมงานการเงิน 
กิจกรรมส่งเสริมงานระดมทรัพยากรและการลงทุน
กิจกรรมเพื่อการศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมงานพัสดุ 
กิจกรรมเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน
กิจกรรมก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 25 ป ี
กิจกรรมพัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

และมีการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการที่
มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการพัฒนาสื่อเอกสาร (กระดาษ) 
กิจกรรมการจัดหาหมึกพิมพ ์
กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลอมแผน
โรงเรียนในเครือ 6 บดินทร  ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงานโดยใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมละพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

5.  เ พื่ อพัฒนาแหล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้  
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. สื่อวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ ส่งเสรมิให้นักเรยีนมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
2. ร้อยละของสื่อวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรูท้ี่ได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
การวิจัยในช้ันเรียน 
3. มีการพัฒนาสื่อวิจัย และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรูแ้ละ
ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรยีนรู้  

80% 85% 87% 90% โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ 
กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
กิจกรรมอบรม DLIT 
กิจกรรมงานบ ารุงรักษา และซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์กิจกรรม
งานโสตทัศนศึกษา 
กิจกรรมจดัซื้อ จัดหา ครุภณัฑ์ งานโสตทัศนศึกษา 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู ้
กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์คณิตศาสตร ์
กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการจัดการเรยีนรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กิจกรรมพัฒนาบ ารุงรักษาห้องเธียร์เตอร์  
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องแนะแนว 
กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
กิจกรรมงานโภชนาการ 
กิจกรรมพัฒนางานประชาสมัพันธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

4. เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจดัการศึกษา 
 

1.  สถานศึกษามีการสนับสนุนในการใช้ 
สร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนา สถาบันวิชาการ 
องค์กรภาครัฐและเอกชน ท าให้นกัเรียน
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภยั มีจิต
สาธารณะ และมารยาทแบบไทย 
2. สร้างความเขม้แข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามปรัชญาของโรงเรยีน 
 

80% 85% 87% 90% โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนจากทุกภาค
ส่วน 
กิจกรรมเกียรติยศลูบดินทร 4 ติดตามผลการศึกษาต่อของ
นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ,ม..6 
กิจกรรมสร้างฝัน ปันน้ าใจ จากสายใย สู่ลูกบดินทร 4 
กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยผ่าน
กิจกรรมระบบ Digital Gate 
กิจกรรมบัตรประจ าตัวนักเรียน 
กิจกรรมงานจราจรและความปลอดภัยในโรงเรียน 
กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 
กิจกรรมงานอนามัย 
กิจกรรมงานยานพาหนะ 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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ส่วนที่ 3 

กลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  การก าหนดกลยุทธ์จุดเน้นจากเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ อีกทั้งนโยบายของการศึกษา
เพ่ือเป็นทิศทาง เป้าหมายของโรงเรียน การน ากลยุทธ์และจุดเน้นดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนั้นจ าเป็นจะต้องค านึงถึงระดับการปฏิบัติงานตามสภาพของโรงเรียน เพ่ือให้การ
ด าเนินการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จึงได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ                
กลุ่มงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ในระดับ              
กลุ่มงาน ดังนี้ 
 
3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มงานในโรงเรียน 
 การวิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) จากหน่วยปฏิบัติ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยเทคนิคการ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือน าข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 
หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพจริงของการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ดังนี้  
 3.1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

หมวด / ตัวชี้วัด ข้อมูลการวิเคราะห์ 
1.  โครงสร้างและนโยบาย  (Structure  and  Policy : S1) 

จุดแข็ง 
(Strength : S) 

- มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ผู้บริหารกลุ่มงานมีนโยบายที่สอดคล้อง
กับนโยบายระดับสูง มีการกระจายอ านาจสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม 

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- ได้รับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานบ่อยครั้ง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานบาง
หน้าที่ยังไม่คงท่ี 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจุดอ่อน 
- การประชุม ปรึกษา และขอข้อเสนอแนะจากกลุ่มงานย่อยเพ่ือน าผลการท างานไปวางนโยบายในกลุ่มงาน

ใหญ่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ลงสู่ผู้ปฏิบัติจริง 
2.  การให้บริการทางการศึกษาและผลที่ปรากฏกับนักเรียน (Service and Product : S2) 

จุดแข็ง 
(Strength : S) 

- มีหลักสูตรที่เหมาะสมและมีความหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน มี
การจัดท าหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมอาชีพ และมีการประเมินตามสภาพจริง 

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- นักเรียนบางกลุ่มขาดการรู้เท่าทันสื่อ ใช้เทคโนโลยี ICT เพ่ือความบันเทิง
มากกว่าการเรียนรู้ และยังขาดศักยภาพในสมรรถนะด้านการคิด 
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ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจุดอ่อน 
- เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ทางด้านการใช้บริการทางเทคโนโลยี 

3.  ครูบุคลากร (Man : M1) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ เกิดการเรียนรู้และท างานด้วยความรวดเร็ว 
มีความสามารถด้าน ICT  

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- ขาดแคลนบุคลากรสายการสอนในบางสาขา อาทิ เทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, 
ภาษาต่างประเทศ 
- มีการปรับเปลี่ยนจ านวนบุคลากรบ่อยครั้ง เนื่องจากมีการย้ายกลับภูมิล าเนา 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจุดอ่อน 
- ควรมีการส ารวจความต้องการและมีต าแหน่งมาบรรจุแทนหลังจากครูย้ายอย่างทันท่วงที 

4.  งบประมาณ (Money : M2) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ และเบิกจ่ายตามระเบียบ และใช้
งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในบางโครงการ ภาระงานการเงิน/พัสดุมี
ปริมาณมากเกินไป 

5.  ปัจจัยการศึกษา / วัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- มีการจัดหาอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน  

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ขาดการดูแลรักษา ท าให้มีการช ารุดและ
เสียจ านวนมาก 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจุดอ่อน 
- ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้อยู่เสมอ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้ดูแลรักษา 

6.  การบริหารจัดการ (Management : M4) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- สถานศึกษามีระเบียบแนวปฏิบัติการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการกระจาย
อ านาจ มอบหมายงานที่ชัดเจนตามโครงสร้าง มีการประสานงานกับหน่วยงาน 
อาทิ เครือข่าย สมาคม มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- การติดตามและประเมินผลมีความล่าช้า ขาดการประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า  ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารวิชาการมีจุดแข็ง ครูมีอุดมการณ์ในการพัฒนา

นักเรียนให้สมกับค าที่ว่าลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียน และเป็น

เป้าหมายทางการศึกษาเดียวกันโดยมีจุดอ่อนคือการเดินทางระหว่างบ้านถึงโรงเรียน ท าให้ครูบางท่านที่ความ

มีความมุ่งมั่นในการท างานไม่สามารถใช้เวลาในการท างานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนได้ เนื่องจากไม่สามารถ

เดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านได้หลังจากที่รถโรงเรียนเดินทางออกจากโรงเรียน ส าหรับปัจจัยภายนอกกลุ่ม

บริหารวิชาการนั้นมีปัจจัยที่เป็นโอกาสคือผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับนโยบายการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ให้การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเอง ท าให้คณะกรรมการเครื อข่าย

ผู้ปกครองมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน โดยมีภาวะคุกคามดังนี้ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น

ปัญหาและมีข้อจ ากัดที่ท าให้ระบบดังกล่าวมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากอยู่ปลายสาย 

3.1.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

หมวด / ตัวชี้วัด ข้อมูลการวิเคราะห์ 
1.  โครงสร้างและนโยบาย  (Structure  and  Policy : S1) 

จุดแข็ง 
(Strength : S) 

- โครงสร้างมีระบบและขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนด  

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- ขั้นตอนการท างานต้องเป็นไปตามระเบียบ บางครั้งมีความล่าช้า 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจุดอ่อน 
- การประชุม ปรึกษา และขอข้อเสนอแนะจากกลุ่มงานย่อยเพ่ือน าผลการท างานไปวางนโยบายในกลุ่มงาน

ใหญ่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ลงสู่ผู้ปฏิบัติจริง 
2.  การให้บริการทางการศึกษาและผลที่ปรากฏกับนักเรียน (Service and Product : S2) 

จุดแข็ง 
(Strength : S) 

- มีการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยโปรแกรม ที่ส านักงานงบประมาณก าหนด  
มีข้ันตอนมากมาย เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตามระเบียบ  

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- บางโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน บางกิจกรรมเร่งด่วน 
ท าให้ด าเนิการไม่ทัน 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจุดอ่อน 
- เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ทางด้านการใช้บริการทางเทคโนโลยี 

3.  ครูบุคลากร (Man : M1) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- บริหารอย่างมีระเบียบ ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
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จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- ขาดประสบการณ์การท างาน 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจุดอ่อน 
- ควรมีการส ารวจความต้องการและมีต าแหน่งมาบรรจุแทนหลังจากครูย้ายอย่างทันท่วงที 

4.  งบประมาณ (Money : M2) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ และเบิกจ่ายตามระเบียบ และ
ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในบางโครงการ ภาระงานการเงิน/พัสดุ
มีปริมาณมากเกินไป 

5.  ปัจจัยการศึกษา / วัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- มีการจัดหาอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน  

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ขาดการดูแลรักษา ท าให้มีการช ารุด
และเสียจ านวนมาก 

ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจุดอ่อน 
- ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้อยู่เสมอ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้ดูแลรักษา 

6.  การบริหารจัดการ (Management : M4) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคม มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

จุดอ่อน 
(Weakness : W) 

- การระดมทรัพย์ไม่ครบ 100% ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
บางส่วน 

  
 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า  ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงบประมาณมีจุดแข็งคือ มีการจัดระบบในการ

บริหารงานเป็นขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนด มีการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยโปรแกรม ที่ส านักงานงบประมาณ

ก าหนด มีข้ันตอนมากมาย เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ตามระเบียบ มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ

ทันเหตุการณ์ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความตั้งใจในการท างาน บริหารอย่างมี

ระเบียบ ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคม มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ จุดอ่อนคือ ขั้นตอนการท างานต้องเป็นไปตามระเบียบ บางครั้งมีความล่าช้า บางโครงการ/กิจกรรม   
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ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน บางกิจกรรมเร่งด่วน ท าให้ด าเนินการไม่ทัน บุคลากรขาดประสบการณ์         

การท างานการระดมทรัพย์ไม่ครบ 100% ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองบางส่วน 

 3.1.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

หมวด/ตัวชี้วัด  
1.  โครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1) 

จุดแข็ง 
(Strength : S) 

- นโยบายเป็นรูปธรรม ครอบคลุม สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
- การก าหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
- มีการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 
- มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมยังไม่เป็นไปตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียน 
- ขาดการประสานงานด้านนโยบายและการประชาสัมพันธ์ 
- ภาระงานมีหลายหน้าที่ท าให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

2.  การให้บริการทางการศึกษาและผลที่ปรากฏกับนักเรียน (Service and Product : S2) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- จัดให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
- ประเมินคุณภาพผู้เรียนจากภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
- ใช้ระบบ ICT  ในการปฎิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนและการ
ติดต่อสื่อสาร 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต่ ากว่ามาตรฐานบางกลุ่มสาระ 
- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษพิเศษยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 
- ขาดการน าผลการประเมินภายในและภายนอกไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
- การใช้ระบบ ICT  ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 

3.  ครูและบุคลากร (Man : M1) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- ผู้บริหารมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ 
- โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
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จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- บุคลากรไม่เพียงพอ 
- ขาดบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT 
- บุคลากรบางส่วนรู้งานเฉพาะส่วนที่ตนรับผิดชอบ 

4.  งบประมาณ (Money : M2) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ 
- ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก/     
กลยุทธ์/ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5.  ปัจจัยการศึกษา/วัสดุอุปกรณ์ (Materials :M3) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- ขาดการดูแลเอาใจใส่ เก็บและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
- ขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง 
- การจัดสรรงบประมาณด้านวัสดุ ครุภัณฑ์บางรายการไม่ตรงกับความ
ต้องการของโรงเรียน 

6.  การบริหารจัดการ (Management :M4) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
- มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาโรงเรียน 
- มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้าง 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- ขาดความคล่องตัว ต้องเป็นไปตามระเบียบ กรอบแนวทาง ข้อบังคับ 
- ขาดการทบทวนนโยบายที่ได้วางแผนไว้ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า  ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลมีจุดแข็ง  คือ ครูมีความรู้

ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอก ครูมีความรับผิดชอบและน าความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์มาใช้กับนักเรียน 

มีการจัดโครงสร้างตามเกณฑ์ของ สพม.กท.2 แต่ละฝ่ายมีการท างานอย่างเป็นระบบตามระเบียบบริหาร 

จุดอ่อน คือ  มีครูไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ครูมีการเคลื่อนย้ายและเข้าออกอย่างต่อเนื่อง มีครูผู้ช่วย

จ านวนมากที่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โรงเรียนอยู่ไกลจากถนนใหญ่การคมนาคมไม่สะดวกท าให้

ครูย้ายออกอย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่ครบเกณฑ์ บุคลากรที่ช่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ยังขาดความเชี่ยวชาญ 

 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 47 

 

 3.1.4  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

หมวด/ตัวชี้วัด ข้อมูลการวิเคราะห์ 
1.  โครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1) 

จุดแข็ง 
(Strength : S) 

- มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ฝ่ายบริหารมีนโยบายสอดคล้องกับ
นโยบายปัจจุบัน 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- ความชัดเจนในหน้าที่ของแต่ละกิจกรรม 

2.  การให้บริการทางการศึกษาและผลที่ปรากฏกับนักเรียน (Service and Product : S2) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ในการให้บริการกับผู้มาใช้บริการ
และนักเรียน 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ 

3.  ครูและบุคลากร (Man : M1) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- ความร่วมมือของทีมงานที่มีอยู่มีความเข้มแข็ง 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบบ่อยครั้ง 

4.  งบประมาณ (Money : M2) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

5.  ปัจจัยการศึกษา/วัสดุอุปกรณ์ (Materials :M3) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบ 

จุดอ่อน 
(Weakness :W) 

- ขาดทักษะในการน าไปใช้ 

6.  การบริหารจัดการ (Management :M4) 
จุดแข็ง 

(Strength : S) 
- ฝ่ายบริหารมีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ 
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หมวด/ตัวชี้วัด ข้อมูลการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน 

(Weakness :W) 
- การประสานงานภายในองค์กรยังขาดและมีความเข้าใจไม่ตรงกัน
บ้างบางครั้ง 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารทั่วไป 

สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารทั่วไปมีจุดแข็ง คือ ครูและบุคลากรมีความเสียสละ

และทุ่มเทกับงานที่รับผิดชอบ ครูและบุคลากรใส่ใจและเต็มที่นอกเหนือจากงานปกติ โครงสร้างตามกลุ่มงาน

ครบแต่บุคลากรยังไม่นิ่ง แต่ทุกงานในกลุ่ม สามารถช่วยงานกันได้ มีการแบ่งหน้าที่ตามสายงานชัดเจน และ

รายงานตามขั้นตอน โดยมีจุดอ่อน คือ  ประสบการณ์และเวลาเพราะต้องท างานแข่งกับเวลา บุคลากรอยู่นาน

และไม่พัฒนาในการท างานยุค 4.0 ครูและบุคลากรมีภาระงาน  ขาดครูที่มาช่วยงานและขาดขวัญก าลังใจ 

 
3.2  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 จากกลยุทธ์ที่ 1-6 และเป้าประสงค์ที่ 1-5 นั้น จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ
กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงเรียนแล้ว สรุปได้ว่า 
 กลุ่มบริหารวิชาการ ตอบสนองต่อกลยุทธ์ที ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เป้าประสงค ์1-5  
 กลุ่มบริหารงบประมาณ ตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เป้าประสงค ์1, 3, 5 
 กลุ่มบริหารงานบุคคลตอบ สนองต่อกลยุทธ์ที่  2, 3, 4 และ 6 เป้าประสงค ์2, 3, 6 
 กลุ่มบริหารทั่วไป ตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่  2, 4, 5 และ 6 เป้าประสงค ์3, 5 
 เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา    
กลุ่มงานต่าง ๆ จึงได้จัดท าเป้าหมาย แนวทางด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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3.3  แนวทางการจัดการศึกษาของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 3.3.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 

 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้สู่สากล  รักการค้นคว้าด้วยเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตด้วย             
หลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 พันธกิจ   
             พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี                   มี
ความสามารถทางวิชาการ ตามมาตรฐานสากล  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการค้นคว้าด้วยเทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง               
 เป้าประสงค์   
1.  พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดดี ท าดี พูดดี มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
3.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเหตุผลและมีกิริยามารยาทแบบไทย 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เอ้ือต่อพัฒนาการของผู้เรียน 
5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะต้อง
ปฏิบัติด าเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนมา
ด าเนินการจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารวิชาการได้ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีทักษะแห่ง 
 ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานของความ
เป็นไทย โดยใช้

- กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญ 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
และด้านทักษะชีวิต 

1. นักเรียนร้อยละ 20 ได้รับ
การคัดเลือก เข้าร่วม
กิจกรรมน าเสนอ/ประกวด/
แข่งขัน/เผยแพร่ผลงาน กับ
หน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ/



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 50 

 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ ได้รับ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวด/
แข่งขัน / แสดงผลงาน ตามความ
ถนัด  ตามความสามารถและความ
สนใจ ตามความเหมาะสม 

ประกวด/แข่งขัน/เผยแพร่
ผลงาน กับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

 - กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในทุกรายวิชาให้
สูงขึ้น 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
 

1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคะแนน 
 O-net สูงขึ้น 
2. แบบสรุปการจัดสอน
เสริมในสาขาวิชาเฉพาะตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรม 
4. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 - กิจกรรมช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ และ
นักเรียนเรียนร่วม 

1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องใน
ด้านต่าง ๆ 
2. เพื่อประสานขอความช่วยเหลือ
ให้ได้รับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
การบริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง   
3. นักเรียนพิการได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการ
ด ารงชีวิต ทักษะทางสังคมและ  

1. นักเรียนได้รับการจัดการ
การศึกษาให้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพ 
2. นักเรียนสามารถเรียน
ร่วมกับนักเรียนอ่ืนได้ตาม
ศักยภาพ 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ทักษะทางวิชาการ ตาม
กระบวนการที่ก าหนดให้ไว้ในแผน 
IEP ของแต่ละบุคคล  
4. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
นักเรียนเรียนร่วมให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   
5. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง องค์การและชุมชน 

 - กิจกรรมสืบสานทักษะ
และวรรณคดีไทย 

1.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของวันส าคัญต่าง ๆ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 
3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมี
ความรักภาษาไทย 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กล้า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์  
รู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
5. เพ่ือการดูแล พัฒนา และส่งเสริม
นักเรียนเกี่ยวกับทักษะวิชาภาษาไทย 

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับวันส าคัญ
ทางภาษาไทย 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ภาษาไทย 
3. โรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาไทย
อย่างสม่ าเสมอร้อยละ 90 
ของการเผยแพร่กิจกรรม 
 

 - กิจกรรมคัดกรองด้าน
การอ่าน-การเขียน ม.1 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่านและเขียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่านและการ
เขียนการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝัง
วัฒนธรรมการอ่านเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทั้งทักษะเชาวน์

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอ่านได้
เขียนคล่องทุกคน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรมวางทุกงานอ่าน
ทุกคน 
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 52 

 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปัญญา ทักษะทางอารมณ์และ
จิตใจ อาชีพและทักษะทางสังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และมีความรักภาษาไทย 
4. เพ่ือส่งเสริมการอ่านการเขียน 
การฟังดูและการพูดน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการ
อ่าน การเขียนในโรงเรียน มีความ
ร่วมมือในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
เขียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 -กิจกรรมแสดงผลงาน
คณิตศาสตร์ Pi-day 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้น าเสนอ
ผลงานทางคณิตศาสตร์ 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อควิชาคณิตศาสตร์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

1. ร้อยละ  80 ของนักเรียน
ได้รับโอกาสพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตจริงได้ 
 

 -กิจกรรมวิทยาศาสตร์
อ่านคิดวิเคราะห์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่าน การคิด 
การวิเคราะห์ การเขียน และการ
สื่อสาร การแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้
ที่ได้จากการอ่านเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตร์ ไปเป็นประโยชน์ใน

1. นักเรียนร้อยละ 90 
สามารถอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนการสื่อสาร การ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ได้ในระดับดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมอ่านวิทย์ สะกิด
ความรู้ 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

การด าเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 - กิจกรรม 1 ห้องเรียน 
1 โครงงาน 

1. เพ่ือให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น 
ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์จัดท า
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ท างานอย่างมี
ระบบ มีการวางแผน รู้จักวิธีการ
แก้ปัญหา สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และเข้าร่วมกิจกรรมการจัด
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 
ห้องเรียน 1 โครงงาน  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ภาคภูมิใจ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น
จัดท าโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ทุกห้องเรียน
ร้อยละ 100  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
จากการจัดนิทรรศการ 
โครงงานวิทยาศาสตร์1 
ห้องเรียน 1 โครงงาน 
3. นักเรียนร้อยละ 80   
มีทักษะในการท างาน รัก
การท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ  

 - กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักของ
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และน าไปประยุกต์ใช้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนทุกห้องเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์                                                  
4. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการ

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมดตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

วางแผนและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

3. รอ้ยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้โดย
น าเสนอออกมาเป็นผลงาน
ต่าง ๆ ได้ 

 - กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศของผู้เรียน 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญ 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 
ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
และด้านทักษะชีวิต 
3. นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ ได้รับ
การส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวด/
แข่งขัน / แสดงผลงาน ตามความ
ถนัด  ตามความสามารถและสนใจ 
ตามความเหมาะสม 

1. นักเรียน ร้อยละ 20 
ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วม
กิจกรรมน าเสนอ/ประกวด/
แข่งขัน/เผยแพร่ผลงาน กับ
หน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ/
ประกวด/แข่งขัน/เผยแพร่
ผลงาน กับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

 - กิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก 
และเป็นการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อ
ตนเองครอบครัว และ สังคม 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มี

คุณภาพด้านคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และมีระเบียบ

วินัย  

2. นักเรียนร้อยละ 100 

ผ่านการประเมินทุกกิจกรรม  

 - โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือบดินทร ๔ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีศักยภาพเป็นพลโลก 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มี
คุณภาพด้านคุณลักษณะอัน
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

และเป็นการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อ
ตนเองครอบครัว และ สังคม 

พึงประสงค์และมีระเบียบ
วินัย  
2. นักเรียนร้อยละ 100 
ผ่านการประเมินทุกกิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
ชุมนุม ลูกเสือเนตรนารี และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 - กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิง
หเสนี)๔ ให้สอดคล้องกับ  
การศึกษาในยุคปัจจุบัน(สังคม
อาเซียน และศตวรรษท่ี 21) 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีหลักฐานในการ
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียนว่าเป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่วางไว้หรือไม่ 

1. เล่มหลักสูตรสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. แบบสรุปการตรวจบันทึก
การสอน 
 

 - กิจกรรมนิทรรศการ
วิชาการ 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน 
2. เพ่ือให้เรียนสามารถสื่อความคิด
ผ่านการพูด เขียนหรือน าเสนอด้วย
วิธีการต่างๆ มีทักษะในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และตั้งค าถาม เพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติม  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

1. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จัก
การเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และกระบวนการคิด
วิเคราะห์เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสื่อ
ความคิด โดยการพูด เขียน 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ 

หรือน าเสนอ ด้วยวิธีการ
ต่างๆ 
 

 - กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program ให้
มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งการใช้ภาษาในห้องเรียน 
การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน หรือ
ในสถานการณ์ต่างๆ 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program ได้
เรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์
ทางภาษาและวัฒนธรรม 
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานร่วมกัน และเรียนรู้การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งเสริมสร้าง
ความ เข้าใจ ความรักสามัคคีในหมู่
คณะ 
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตให้ดีขึ้น 

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program และ
ห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละรายวิชาอยู่ในระดับดี 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program ได้รับ
ประสบการณ์จากการใช้
ภาษาในสถานการณ์จริง 
การสื่อสารภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 90ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program มีผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(CEFR) อยู่ในระดับดี 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
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ห้องเรยีนพิเศษ Mini 
English Program เข้าร่วม
การส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านภาษาทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
5. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต 
เข้าร่วมการส่งเสริม
ศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

 - กิจกรรมมหกรรม 
ดนตรี กีฬา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนา
สมรรถนะนักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
จิตส านึกในการรักกีฬา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนา
ตนเองในการปรับตัวร่วมอยู่
ร่วมกับสังคมภายในและสังคม
ภายนอก            

1. นักเรียนร้อยละ 100 ซ่ึง
เข้าร่วมในกิจกรรมกีฬา
ภายในสามารถน าทักษะที่
เรียนในห้องเรียนมาบูรณา
การและประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายใน 
3. นักเรียนร้อยละ95มี
มนุษย์สัมพันธ์ต่อเพ่ือน ครู
และผู้อ่ืน 
4. นักเรียนร้อยละ 95 
สามารถสื่อความคิดผ่านการ
พูด การแสดงออก หรือ
น าเสนอด้วยวิธีต่างๆ
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นักเรียนร้อยละ95 มีวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนและสนุกกับการ
เรียนรู้ 
5. ร้อยละ92 ของครูมีการ
จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 - กิจกรรม พัฒนากีฬา
กอล์ฟ 

1. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกอล์ฟเป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้มีทักษะพ้ืนฐานของกีฬา
กอล์ฟ รู้จักกีฬากอล์ฟ ดูกีฬากอล์ฟ
เป็นทุกคน 
3. เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา
กอล์ฟ 
4. โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์กับกีฬากอล์ฟ ฝึกให้
เป็นสุภาพชนมีน้ าใจนักกีฬา มี
นักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน 

1. กิจกรรมทุกกิจกรรมใน
โครงการได้ปฏิบัติและ
ด าเนินการทุกกิจกรรม 
2. กิจกรรมทุกกิจกรรมใน
โครงการได้ด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ 
 

 -กิจกรรมค่ายบูรณาการ
วิชาการ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง

1. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายบูรณาการ ร้อยละ 100 
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เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ที่พึงประสงค์ ตลอดจนคุณลักษณะ
ต่างๆในการท างานร่วมกัน ได้แก่ 
การเป็นผู้น า - ผู้ตามที่ดี   
ความมีระเบียบวินัย  ความ
รับผิดชอบ  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ทักษะกระบวนการท างาน  
กระบวนการคิด   
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ฝึกให้มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นรากฐานของ
การเตรียมตัวท างานร่วมกันเป็น
ทีมอย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคต  

2. นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามนโยบายของ
สถานศึกษา 
3. นักเรียนมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
อิสระสู่ความพอเพียง 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ เต็ม
ความสามารถและตรงกับความ
ต้องการและความถนัด 
2. สร้างทางเลือกการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เปิดโอกาสการเรียนรู้
ให้กว้างขึ้น 

นักเรียนร้อยละ 100 
สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ เต็มความสามารถ
และตรงกับความต้องการ
และความถนัด 
 

 - กิจกรรมน าเสนอ
ผลงานศิลปะ 

1. เพ่ือให้นักเรียนใช้ความความคิด
สร้างสรรค์ในการน าเสนองาน
ศิลปะในรูปแบบต่างๆ 

1. นักเรียนร้อยละ  95  มี
ความพึงพอใจต่อการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 60 

 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลในการน าเสนอผลงานศิลปะ 
3. เพ่ือให้นักเรียนสร้างทักษะ
กระบวนการท างานทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ 95 
สามารถน าเสนอผลงาน
ศิลปะได้ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีภาวะผู้น า อนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง 
เป้าประสงค์ 

(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานของความ
เป็นไทย โดยใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- กิจกรรมสถานศึกษาแห่ง
ความพอเพียง 

1. จัดท าหน่วยการเรียนรู้/
แผนการจัดการเรียนรู้ หรือ
สื่อการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับทุกรายวิชา 
2. พัฒนาและจัดการแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนา 
ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิตเรียนรู้ 
ในการใช้หลักคิด หลัก
ปฏิบัติที่  
สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ครบทุกรายวิชา 
2. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุ่มสาระฯ 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ให้ท าอาชีพอิสระ หารายได้
ระหว่างเรียน อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ปี 
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 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าของการท าความดี 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
100% 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ท าบุญตักบาตรประจ าเดือน
ไม่ต่ ากว่า 90% 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
หล่อเทียนจ าน าพรรษาไม่ต่ า
กว่า 90% 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ไม่ต่ ากว่า 90% 

 - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
วางแผนในการใช้จ่ายเงิน มี
วินัยในการใช้จ่ายเงิน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนออมเงิน
อย่างสม่ าเสมอ ตระหนักถึง
ความส าคัญและรู้จัก
ประหยัดอดออมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือยกย่องเป็นขวัญ
ก าลังใจให้นักเรียนที่มีการ
ออมอย่างสม่ าเสมอ และ
เป็นแบบอย่างกับนักเรียน
คนอ่ืนและมีการปฏิบัติตาม  
3. เพ่ือสร้างประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร
ให้กับนักเรียนและส่งเสริม

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียนและออมอย่าง
สม่ าเสมอ 
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แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

การปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างธนาคารโรงเรียน
และธนาคารออมสินสาขาพ่ี
เลี้ยง 

 - กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใน
วิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
2. เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมให้สูงขึ้น 

ผู้ เรียนมีความพึงพอใจใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพการเรียนรู้ในระดับ
ดี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความตระหนักและเห็น
คุณค่าของการท าความดี 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
100% 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ท าบุญตักบาตรประจ าเดือน
ไม่ต่ ากว่า 90% 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
หล่อเทียนจ าน าพรรษาไม่ต่ า
กว่า 90% 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ไม่ต่ ากว่า 90% 

 - กิจกรรม Energy mind 
award  

1. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียน
มีการอนุรักษ์พลังงานและ

1. ค่าน้ า ค่าไฟ ของโรงเรียน
ลดลงจากเดิมร้อยละ 5  



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 63 

 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 สิ่งแวดล้อม โดยมีความ
ร่วมมือกับการไฟฟ้านคร
หลวง โครงการ Energy 
Mind Award 
2. เพื่อสร้างความตระหนัก
และความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
แก่ครู นักเรียน และ
บุคลากรภายในโรงเรียน 
โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรม
การใช้พลังงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
และขยายผลออกสู่ชุมชน
โดยรอบ 

2. โรงเรียนได้รับการ
ประเมินการด าเนินงานด้าน
การอนุรักษ์พลังงานในระดับ 
3 ดาว 
3. ร้อยละ 80 ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน มี
ความตระหนักและความรู้
ความเข้าใจในการอนุรักษ์ 
 

 -กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 1. เพื่อสร้างความตื่นตัวใน
การเรียนรู้เรื่องของ
สิ่งแวดล้อม และการให้
ความรู้กับนักเรียน 
2. เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียน ในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์
และสร้างสิ่งที่ดีงามพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2. ครู นักเรียนร้อยละ 90 
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการทุกคน จิต
สาธารณะที่จะมุ่งท า
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 64 

 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ชุมชนและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

ประโยชน์ในเรื่องของการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูสู่มาตรฐานสากล  
 

- กิจกรรมนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม 

1. เพื่อจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. เพื่อพัฒนาครูมืออาชีพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูและส่งเสริมครู
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ด ารงวิทยฐานะ 
3. เพ่ือนิเทศ – นิเทศ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูมีแผนการจัดการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้ เ รี ยน เป็ น
ส าคัญร้อยละ 100 
2. ครูทุกคนรับการนิเทศผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
ติดตามเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง  
4. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
 

 - กิจกรรมพัฒนาครูสู่
มืออาชีพ 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 

1. มีการก าหนดโครงสร้าง
รายวิชา ครบทุกรายวิชา 
2. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 65 

 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะครูสู่การเป็นครู
มืออาชีพ 

3. มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ครบทุกรายวิชา 
4. ครูน าผลงานการใช้
นวัตกรรม เข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขัน/น าเสนอ 
อย่างน้อย คนละ 1 
นวัตกรรม/ปี (1 คน 1 ผลงาน) 
5. ครูมีผลงานวิจัยของตนเอง 
อย่างน้อย 1 วิจัย/ปี (1 ครู 1 
วิจัย) 
6. ครูมีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (บันทึกหลังการ
สอน) 

 - กิจกรรมอบรมและ
สัมมนาครูสังคม 6 
บดินทร 

เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมให้สูงขึ้น 

ครูร้อยละ 90 ได้เข้ารับการ
อบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการและวิชาชีพครู  
อย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง 

 

        กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพโดย
ยึดหลักการกระจาย
อ านาจ 

- กิจกรรมนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม 
 

1. เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. เพื่อพัฒนาครูมือ
อาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูและ

1. ครูมีแผนการจัดการเรียน
การสอนที่ เน้นผู้ เ รี ยน เป็ น
ส าคัญร้อยละ 100 
2. ครูทุกคนรับการนิเทศผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 66 

 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ส่งเสริมครูให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะด ารงวิทย
ฐานะ 
3. เพ่ือนิเทศติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
แต่ละระดับชั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
ติดตามเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง  
4. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
 

 - กิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ 

1. เพื่อระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัน
เจตนารมณ์ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้มีสื่อที่มี
คุณภาพ คุณประโยชน์ 
เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 
4. เพ่ือให้มีสื่อและ
นวัตกรรมที่เพียงพอกับ
จ านวนห้องเรียนหรือ
นักเรียน 

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้
ประสบการณ์ในการเรียนจาก
ห้องเรียนคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ        
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขั้น 
 

 - กิจกรรมพัฒนางานรับ
นักเรียน 

1. เพ่ือให้การด าเนินการ
ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
สัมฤทธิ์ผลสูงสุดและ

1. โรงเรียนด าเนินการรับ
นักเรียนตามขั้นตอน และ
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้มีการวางแผน
ในการด าเนินการของ
โครงการ/งาน กิจกรรม 
อย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือให้โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) ๔ เกิดการขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างกว้างขวาง
เหมาะสม 

ด าเนินการรับนักเรียนครบ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 
2. การด าเนินงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนระดับคุณภาพ ระดับดี
เยี่ยม 
 

 - กิจกรรมบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

1. เพ่ือพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้วิชา Is ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนในด้านการจัด
การศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
น าไปจัดกระบวนการ
เรียน  การสอน การใช้
สื่อเทคโนโลยี และการ
วัดประเมินผล ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็น
พลโลก รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร 
ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ครูและบุคลากร ทบทวน 
ปรับเนื้อหาการเรียนรู้ ให้
ทันสมัย และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

รูปแบบที่เป็นสากล เน้นการ
ปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบ 

ICT 

1. เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ

ในการฝึกปฏิบัติ เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1. นักเรียนและครูเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ต
ได้อย่างหลากหลาย 
2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์มี
ความพร้อมในการเรียนรู้
ของนักเรียน 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องสามารถใช้งานได้ 
 

 - กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

1. เพ่ือระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 
2.  เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กันเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
3.  เพ่ือให้มีสื่อที่มีคุณภาพ 
คุณประโยชน์ เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน 

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้
ประสบการณ์ในการเรียน
จากห้องเรียนคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ        
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขั้น 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4. เพื่อให้มีสื่อและ
นวัตกรรมที่เพียงพอกับ
จ านวนห้องเรียนหรือ
นักเรียน 

 - กิจกรรมพัฒนา

ห้องสมุด 

1. เพ่ือให้ห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอ่าน  ซึ่งเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตและสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 
5. เพ่ือให้บุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด การจัดหมวดหมู่
หนังสือตามระบบทศนิยม
ของดิวอ้ี การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต 

นักเรียนโรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
 

 - กิจกรรมส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และส่งเสริมผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
อันหมายถึงเป็นคนดีเป็น
คนเก่งเป็นคนที่สามารถ
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมมีนิสัยรักการ
อ่าน การค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. เพ่ือให้ห้องศูนย์กลุ่ม
สาระ มีบรรยากาศท่ีดีและ
เหมาะสมมีหนังสือและสื่อ
การเรียนที่ดี 

ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
และมีความสุขบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทยภายใต้
บริบทสังคมโลกใหม่
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในระดับสูง
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการสื่อสาร
เพ่ือการพ่ึงตนเองและเพ่ือ
สมรรถนะในการแข่งขัน 
2. โรงเรียนยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นสู่
มาตรฐานสากลผ่านการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand 
Quality Award :TQA) 
เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัด
การศึกษาแบบองค์รวม
และบูรณการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
ศาสนาและการเมืองเพ่ือ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน       
3.โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบและวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นความแตกต่างตาม
ศักยภาพของผู้เรียนโดย
ค านึงผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีสื่อ 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เหมาะสม และปรับ
ประยุกต์ใช้ได้สมประโยชน์
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์โลก           
4. ห้องสมุดได้ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนรู้จัก
การศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 80  
5. นักเรียนร้อยละ  80 
เกิดทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

 - กิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ (โครงการ
พัฒนางานสนับสนุนการ
เรียนการสอน) 

1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี มีวัสดุ 
อุปกรณ์การเรียนรู้เพียงพอ 
ตอบสนองต่อความต้องการ
ในการเรียนรู้ของนักเรียน 
2. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมใน
และภายนอกห้องเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ เหมาะสม
ต่อความต้องการในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียน 
3. เพ่ือจัดห้องสมุด
วิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน

1. ร้อยละ 100 ของ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ช ารุด ได้รับ
การปรับปรุง ซ่อมแซม 
2. ร้อยละ 100 ของ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีสภาพใช้
งานได้ดี 
3. ร้อยละ 100 ของ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีวัสดุและ
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เรียนรู้ด้วยตนเองและแบบ
มีส่วนร่วม 
4. สร้างแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้นักเรียนได้ใช้
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการ
ครบถ้วน 
 

 

กลยุทธ์ที่ 6  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การจัดการศึกษา 
 

- กิจกรรมสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษามี
การสร้างเครือข่ายเรียนรู้
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนของ
ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

1. นักเรียนมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 
2. ชุมชนและครอบครัว
นักเรียนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
 

 - กิจกรรมสร้างฝันปัน
น้ าใจ สานสายใยลูก
บดินทร๔ 

1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมและเป็น
ก าลังใจให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

2. นักเรียนร้อยละ 90 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มา
โรงเรียนทุกวัน 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มี
อุปกรณ์การเรียนครบ 

 -กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการและการจัด
กิจกรรมแนะแนว 

1. ห้องแนะแนวมีอุปกรณ์
ส านักงานที่พร้อมจะ
ให้บริการแก่นักเรียนและ
ครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. งานแนะแนวมีระบบ
การจัดเอกสารและ
รวบรวมเอกสารตลอดจน
ข้อมูลของนักเรียนแก่ครู
ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ
และหมวดหมู่ 
3. เพ่ือช่วยให้นักเรียน
รู้จักตนเอง สามารถเลือก
ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
4. เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
ดีและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. นักเรียนร้อยละ  90  
มาใช้บริการห้องแนะแนว 
2. งานแนะแนวมีอุปกรณ์  
มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ครู นักเรียน  
ร้อยละ  90 
3.นักเรียนพึงพอใจในการ
บริการงานแนะแนวทั้ง   
5  บริการ 
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 3.3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 วิสัยทัศน์   
บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 พันธกิจ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่มาตรฐานสากล    
 เป้าประสงค์  
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
              กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

        จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะต้องปฏิบัติ

ด าเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามทิ ศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน                  

มาด าเนินการจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณได้ดังนี้ 

  

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพโดยยึด

หลักการกระจายอ านาจ 

- กิจกรรมพัฒนางาน
นโยบายและแผน 

1. เพื่อให้มีกรอบในการ
พัฒนาโรงเรียน 
2. เพื่อให้บุคลากรแต่ละ
กลุ่มงาน/สาระฯจัดท า
แผนงานพัฒนางานของ
หน่วยงานตนเอง 
3. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนในเครือบ
ดินทรเดชาและท างาน
ร่วมกัน4. เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

1. กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯและ
งานจัดท าแผนกลยุทธ์  คิดเป็น
ร้อยละ 85 
2. กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯและ
งานมีแผนงานจัดท าโครงการ
สนองตามมาตรฐานตัวชี้วัดคิด
เป็นร้อยละ 95 
3. กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระฯ 
และงานมีแผนงานโครงการที่
หลอมความสัมพันธ์กับโรงเรียน
ในเครือบดินทร 
คิดเป็นร้อยละ 85 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 - กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบและ
เกิดประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพในการ
ติดตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้บุคลากรจัดท า
รายผลการด าเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ 
4. เพ่ือให้บุคลากรสรุปการ
ด าเนินงานด้วยวงจรPDCA 
5. เพ่ือให้ได้รายงาน
ประจ าปีการศึกษา
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

1.ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
คิดเป็น ร้อยละ 85 
2.มีการรายผลการปฏิบัติ
กิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 85 
3.มีการด าเนินงานกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วย
วงจร PDCA คิดเป็น ร้อยละ 95 
4.น าข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 95  
ที่ได้จากการสรุปงานมาจัดท า
รายงานประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ 
 

 - กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนา

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียนให้สมบูรณ์

และเป็นปัจจุบัน 

2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ด าเนินงานต่อไป 

1. ครูร้อยละ80 พัฒนางานด้วย
ระบบสารสนเทศ 
2. มีข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุมทุกฝ่าย/งานและกลุ่ม
สาระฯคิดเป็นร้อยละ85 
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3.3.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 วิสัยทัศน์   
บุคลากรในโรงเรียนมีความประพฤติดี มีวินัย มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

 พันธกิจ   
 บุคลากรในโรงเรียนมีความประพฤติดี สามารถประพฤติตนตามหลักศาสนา มีวินัยในตนเอง เป็นผู้
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีการวางแผนในการด าเนินชีวิต ตั้งใจศึกษา และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครู ด ารงตนโดยครูอยู่ในวิถีแห่งความเป็นไทย และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์   

1. ครูคิดดี ท าดี พูดดี ประพฤติดี มีกิริยามารยาทแบบไทย 
2. ครูสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. ครูมีจิตสาธารณะ มุ่งม่ันพัฒนาโรงเรียน ชุมชน สังคม 
4. ชุมชนให้ความศรัทธา และช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร และโรงเรียนเพ่ือรองรับ

การเป็นประชาคมอาเซียน 
5. ครูเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของตน 

            กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

        จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะต้องปฏิบัติ

ด าเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน               

มาด าเนินการจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานของความเป็น
ไทย โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมการเป็นลูกบดินทร 
 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง 
มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                    
3. มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                        
4. มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  
5. ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
ส่วนรวม                   
6. ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  มี
บรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ 
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                     
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม                
ภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของมีจิตส านึก  
มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดย ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90          
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีภาวะผู้น า อนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย 
โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์โรงเรียน 
 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน 
3. ความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
4. จิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม           
ภูมิปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน 
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ 
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4.ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  
มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดย ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5. ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม 
6. ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด            
มีบรรยากาศของความ
เป็นวิชาการ  

6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

1 .ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                    
3. มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ 
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                     
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                        
4. มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  
5. ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม                   
6. ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด             
มีบรรยากาศของความ
เป็นวิชาการ  

ปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  
มีความรับผิดชอบ  ทั้งต่อ
ตนเอง และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมการเป็นลูกบดินทร 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 
กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ 
มีจติส านึกในความเป็นพลเมือง
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

และผู้อ่ืน                    
3. มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                        
4. มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  
5. ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม                   
6. ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  มี
บรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

ไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                     
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  
มีความรับผิดชอบ  ทั้งต่อ
ตนเอง และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมใน
การไม่ทุจริต ทุกเรื่อง
ตั้งแต่เป็นเยาวชน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการรู้ถึงพิษภัยของ
การทุจริต ในระดับตา่งๆ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนไม่ทุจริต 
ทุกเร่ืองตั้งแต่เป็นเยาวชน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการรู้ถึงพิษภัยของการทุจริต 
ในระดับตา่งๆ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการรู้จักวิธีป้องกันตัวเอง 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการรู้จักวิธีป้องกัน
ตัวเอง ชุมชน สังคม และ
ครอบครัวจากการทุจริต
รวมทั้งการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

ชุมชน สังคม และครอบครัวจาก
การทุจริตรวมทั้งการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

 - กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด 

1. ผู้เรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ       
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อื่น 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูสู่
มาตรฐานสากล  
 

- กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 
 

1. เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความมุ่งมั่น
ในการท างาน ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. มีความรู้ความช านาญ
ในสาขาวิชาที่สอน และ

1.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. ครูมีความรู้ความสามารถ
ตรงกับสาขาวิชาที่สอน 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

3. 100% ของครูได้รับการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาตนเอง 

 

กลยุทธ์ที่ 6  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายใน
การจัดการศึกษา 

- กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์โรงเรียน 
 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ทีด่ีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   
3. มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                     
4. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และ
ผู้อื่น                   
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรัก
ชาติ มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                     
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึก
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

มีจิตสาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  5. 
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่วนรวม                   
6. ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบ
ดูแลรักษาห้องเรียนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  
มีบรรยากาศของความเป็น
วิชาการ 

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความรับผิดชอบ  
ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                    
3. มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตาม

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และ
ผู้อื่น                   
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรัก
ชาติ มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                        
4. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
มีจิตสาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  5. 
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่วนรวม                   
6. ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบ
ดูแลรักษาห้องเรียนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สะอาด         
มีบรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

ชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                     
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความรับผิดชอบ  
ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90      
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก า ร เ ป็ น ลู ก
บดินทร 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                    

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และ
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เป้าประสงค์ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3. มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                        
4. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
มีจิตสาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  5. 
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่วนรวม                   
6. ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบ
ดูแลรักษาห้องเรียนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  
มีบรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

ผู้อื่น                                    
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรัก
ชาติ มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                     
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความรับผิดชอบ  
ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 -  กิ จกรรมโร ง เ รี ยน
สุจริต 

1. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมใน
การไม่ทุจริต ทุกเรื่องตั้งแต่
เป็นเยาวชน 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้ถึงพิษภัยของการทุจริต ใน
ระดับต่างๆ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้จักวิธีป้องกันตัวเอง ชุมชน 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนไม่
ทุจริต ทุกเรื่องตั้งแต่เป็น
เยาวชน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการรู้ถึงพิษภัยของการ
ทุจริต ในระดับต่างๆ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการรู้จักวิธีป้องกัน
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สังคม และครอบครัวจาก
การทุจริตรวมทั้งการ
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

ตัวเอง ชุมชน สังคม และ
ครอบครัวจากการทุจริต
รวมทั้งการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

 - กิจกรรมสถานศึกษา

ปลอดยาเสพติด 

1. ผู้เรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ                    
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีตอ่เพ่ือนครู และผู้อ่ืน 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ที่ดี  
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3.3.4  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

วิสัยทัศน์    
พัฒนามาตรฐานงานบริการ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เคียงคู่

สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
พันธกิจ 
พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อมพัฒนาระบบ

บริการ อาคารสถานที่ การติดต่อสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค และงานบริการทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน 
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และปลอดภัยจากสารเสพติด 

เป้าประสงค์   
1. งานบริการมีมาตรฐาน ทันเวลา และทันสถานการณ์ 
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
3. มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน 

  กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารทั่วไป 

             จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะต้อง

ปฏิบัติด าเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน      

มาด าเนนิการจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารทั่วไปได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานของความเป็น
ไทย โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านอนามัย 
 

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน

อนามัยโรงเรียนให้ดีขึ้น 

2. เพื่อให้นักเรียนมีความ

เข้าใจในการดูแลสุขภาพ 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก

แนวทางในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น 

1. ครูและนักเรียนในโรงเรียน
จ านวนร้อยละ 95 ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรวิธีป้องกัน
โรคเบื้องต้น 
2. ครูและนักเรียนจ านวนร้อย
ละ 95 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจัดอบรมตาม
หลักสูตรวิธีการป้องกันโรค
เบื้องต้น 
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3. ครูและนักเรียนจ านวนร้อย
ละ95 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรค 
4. ครูและนักเรียนจ านวนร้อย
ละ95 มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

 -  กิ จกรรมพัฒนางาน
โภชนาการ 

1. เพ่ือควบคุมคุณภาพ
ราคาอาหาร และน้ าดื่มให้
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ 
2. เพ่ือควบคุม ดูแลรักษา
ความสะอาด จัดสถานที่
ประกอบการ ที่
รับประทานอาหารให้   3.
เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ มี
ความทันสมัย จัด
บรรยากาศโรงอาหารให้
เหมาะสม เป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณะสุช 
4. เพ่ือให้นักเรียนและ
ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้ทางโภชนาการที่
ถูกต้อง 
5. เพ่ือหาวัสดุ อุปกรณ์
เกี่ยวกับงานโภชนาการให้
ครบถ้วนเพียงพอ 

1. บุคลากรโรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ได้รับ
อาหารที่มีคุณภาพ ราคา
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะร้อย
ละ 100 
2. มีที่ประกอบการและโรง
อาหารที่มีบรรยากาศ
เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน
การทรวง 
สาธารณสุขให้บริการอย่างะอ
เพียงอย่างน้อยร้อยละ 95 
3. งานโภชนาการ มีวัสดุอุปกร์
ในปริมาณท่ีเพียงพอกับการใช้
งานร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีภาวะผู้น า อนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พื้นฐานของความเป็น
ไทย โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- กิจกรรมอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับการ
ไฟฟ้านครหลวงไทย โครงการ 
Energy mind award  
2. เพ่ือให้ครูและนักเรียน 
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษามีจิตส านึกและ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
3. เพ่ือให้โรงเรียนได้รับการ
ประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
การไฟฟ้านครหลวงไทย
ก าหนด 

1. ค่าไฟ ค่าน้ า ใน

โรงเรียนลดลงจากเดิม 

ร้อยละ 10 

 

      กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการศึกษา 

- กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน 

1. เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดี
ของเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 
2. เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
3. เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

ครู บุคลากร นักเรียน

และผู้ปกครองร้อยละ 

95  มีความพึงพอใจใน

การจัดงานวันสถาปนา 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 - กิจกรรมยานพาหนะ 1. เพ่ือบริการยานพาหนะแก่
บุคลากรในโรงเรียน 

2. เพ่ือบ ารุงรักษายานพาหนะ
ให้อยู่สภาพที่ปลอดภัยและ
พร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ครูและนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน
จ านวนร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการรถยนต์ของ
โรงเรียน 
2. รถยนต์ของโรงเรียน
มีสภาพการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สมบูรณ์ร้อยละ 100 

 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- กิจกรรมพัฒนางาน
โสตทัศนศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

1. เพ่ือพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ให้บริการงานโสตทัศนศึกษา
และโสตทัศนูปกรณ์ 

1. โรงเรียนมีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์งานโสตทัศน
ศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ์พร้อม
ให้บริการและอยู่ใน
สภาพใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบริการแก่
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่พร้อม
ให้บริการและอยู่ใน
สภาพใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย
ร้อยละ 90  
2. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนจ านวนร้อย
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ละ 90 มาใช้บริการงาน
โสตทัศนศึกษา 
3. ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนจ านวนร้อยละ 
90   มีความพึงพอใจต่อ
รับบริการงานโสตทัศน
ศึกษา 

 - กิจกรรมปรับปรุง
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็น

แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 

1.โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. มีสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อชุมชน 

 - กิจกรรมปรับปรุงโรง
อาหาร 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่
ได้มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
2. เพ่ือปรับปรุงโรงอาหารให้ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกสุขลักษณะ 

3. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้โรง
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ ของ
กระทรวงสาธารณะสุข 

โรงอาหารได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 - กิจกรรมพัฒนา 
ปรับปรุงซ่อมแซมงาน
อาคารสถานที่ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอ
ต่อการรองรับการบริการ การ
ประดับตกแต่งสถานที่และ
นิทรรศการวันส าคัญต่างๆให้
สวยงาม จัดสถานที่ตามค าสั่ง
ของทางโรงเรียนตามโอกาส  

ผู้เรียนและบุคลากรร้อย
ละ 90 มีความพึงพอใจ 
ต่อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ พร้อมกับการใช้
งาน 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ให้เกิดความสมบรูณ์เรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสมและ
เกดิภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร                                                                                                                                         
2. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซม งานอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียนที่ช ารุดเสียหาย 
และจ าเป็นต่อการซ่อมบ ารุง
อย่างเร่งด่วน ไม่ให้เกิดปัญหา
ส่งผลกระทบทางลบและเกิด
อันตรายในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันกับผู้เรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียน 
ตระหนักถึงความปลอดภัยและ
ให้พร้อมต่อการใช้งานที่จะเอ้ือ
ต่อบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  
3. เพ่ือน าทีมงานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมและ
นักพัฒนาฯ เข้าศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพ่ือน าความรู้มา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเกิดขวัญก าลังใจแก่ทีมงาน 
และน ามาประยุกต์ใช้ตาม
อัตภาพของโรงเรียน  
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3.4 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
3.4.1 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐาน ของความเป็น
ไทย โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

1. นักเรียน ร้อยละ 20 ได้รับการคัดเลือก เข้า
ร่วมกิจกรรมน าเสนอ/ประกวด/แข่งขัน/
เผยแพร่ผลงาน กับหน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
น าเสนอ/ประกวด/แข่งขัน/เผยแพร่ผลงาน 
กับหน่วยงานภายนอก 

80 % 85 % 87 % 90 % 

-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คะแนน O-net สูงขึ้น 
2. แบบสรุปการจัดสอนเสริมในสาขาวิชา
เฉพาะตามความต้องการของผู้เรียน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
4. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

80 % 85 % 87 % 90 % 
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เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

- กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ และนักเรียน
เรียนร่วม 

1. นักเรียนได้รับการจัดการการศึกษาให้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพ 
2. นักเรียนสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนอ่ืน
ได้ตามศักยภาพ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษา 1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางภาษาไทย 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับภาษาไทย 
3. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาไทยอย่างสม่ าเสมอร้อยละ 90 ของ
การเผยแพร่กิจกรรม 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ เขียน
คล่อง 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม
กิจกรรมอ่านได้เขียนคล่องทุกคน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวาง
ทุกงานอ่านทุกคน 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 96 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

- กิจกรรมแสดงผลงานคณิตศาสตร์ 
Pi-day 

1. ร้อยละ  80 ของนักเรียนได้รับโอกาส
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

-กิจกรรมวิทยาศาสตร์ อ่ านคิด
วิเคราะห์ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนการสื่อสาร การแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ในระดับดีเยี่ยม 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมอ่าน
วิทย์ สะกิดความรู้ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

-  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้และห้องเรียนแต่ละ
ระดับชั้นจัดท าโครงงานทางวิทยาศาสตร์ทุก
ห้องเรียน100%  
2. นักเรียน 100% ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการจัดนิทรรศการ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 97 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

3. นักเรียน 80 % มีทักษะในการท างาน รัก
การท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ  

- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดตระหนัก
ถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้โดย
น าเสนอออกมาเป็นผลงานต่าง ๆ ได้ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมสะเต็มศึกษา 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถเข้าใจหลักการของสะเต็มศึกษา 
สามารถอภิปรายการน าหลักการของสะเต็ม

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 98 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องบิน
พลังยาง 
2.นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน 

1. นักเรียน ร้อยละ 20 ได้รับการคัดเลือก เข้า
ร่วมกิจกรรมน าเสนอ/ประกวด/แข่งขัน/
เผยแพร่ผลงาน กับหน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
น าเสนอ/ประกวด/แข่งขัน/เผยแพร่ผลงาน 
กับหน่วยงานภายนอก 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีระเบียบวินัย  

2. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินทุก
กิจกรรม 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือบดินทร๔ 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีระเบียบวินัย  

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 99 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

2. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน    
ทุกกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว ชุมนุม 
ลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 -  กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 
 

1. เล่มหลักสูตรสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. แบบสรุปการตรวจบันทึกการสอน 
 

80 % 85 % 87 % 90 % 

 - กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 1. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสื่อความคิด 
โดยการพูด เขียน หรือน าเสนอ ด้วยวิธีการ
ต่างๆ 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 100 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program และห้องเรียนพิเศษ
วิทย์ – คณิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาอยู่ในระดับดี 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program ได้รับประสบการณ์
จากการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง การ
สื่อสารภาษาในชีวิตประจ าวัน และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 90ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program มี
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (CEFR) อยู่ในระดับดี 
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 101 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

เข้าร่วมการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทย์ – คณิต เข้าร่วมการส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 - กิจกรรมมหกรรม ดนตรี กีฬา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรม
กีฬาภายในสามารถน าทักษะที่เรียนใน
ห้องเรียนมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 
3. นักเรียนร้อยละ95มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อเพ่ือน 
ครูและผู้อ่ืน 
4. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถสื่อความคิด
ผ่านการพูด  การแสดงออก หรือน าเสนอด้วย

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 102 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

วิธีต่างๆนักเรียนร้อยละ95 มีวิธีการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนและสนุกกับ
การเรียนรู้ 
5. ร้อยละ92ของครูมีการจัดกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 - กิจกรรมพัฒนากีฬากอล์ฟ 1. กิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการได้ปฏิบัติ
และด าเนินการทุกกิจกรรม 
2. กิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการได้
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ 1. นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ 
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
นโยบายของสถานศึกษา 
3. นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม  

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 103 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระสู่
ความพอเพียง 

นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ เต็มความสามารถและตรงกับ
ความต้องการและความถนัด 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมน าเสนอผลงานศิลปะ 1. นักเรียนร้อยละ  95  มีความพึงพอใจต่อ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
2.นักเรียนร้อยละ 95 สามารถน าเสนอผลงาน
ศิลปะได้ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

- กิจกรรมสถานศึกษาแห่งความ
พอเพียง 

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกรายวิชา 
2. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกกลุ่มสาระฯ 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 104 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ท าอาชีพอิสระ 
หารายได้ระหว่างเรียน อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ปี 

-กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ม.4 100% 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร
ประจ าเดือนไม่ต่ ากว่า 90% 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจ าน า
พรรษาไม่ต่ ากว่า 90% 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะไม่ต่ ากว่า 90% 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียนและออมอย่างสม่ าเสมอ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา ผู้ เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในระดับดี ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 105 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ม.4 100% 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร
ประจ าเดือนไม่ต่ ากว่า 90% 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจ าน า
พรรษาไม่ต่ ากว่า 90% 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะไม่ต่ ากว่า 90% 

80 % 85 % 87 % 90 % 

 - กิจกรรม Energy mind award  
 

1. ค่าน้ า ค่าไฟ ของโรงเรียนลดลงจากเดิม
ร้อยละ 5  
2. โรงเรียนได้รับการประเมินการด าเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในระดับ 3 ดาว 
3. ร้อยละ 80 ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความตระหนักและความรู้ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 106 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

- กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2. ครู นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนที่ เข้าร่วมโครงการทุกคน จิต
สาธารณะที่จะมุ่งท าประโยชน์ในเรื่องของการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

80 % 85 % 87 % 90 % 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูสู่
มาตรฐานสากล 

- กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 100 
2. ครูทุกคนรับการนิเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามเป็น 
ระยะ ๆ ต่อเนื่อง  

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 107 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

4. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 

- กิจกรรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 1. มีการก าหนดโครงสร้างรายวิชา ครบทุก
รายวิชา 
2. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
3. มีแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชา 
4. ครูน าผลงานการใช้นวัตกรรม เข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขัน/น าเสนอ อย่างน้อย คนละ 
1 นวัตกรรม/ปี (1 คน 1 ผลงาน) 
5. ครูมีผลงานวิจัยของตนเอง อย่างน้อย 1 
วิจัย/ปี (1 ครู 1 วิจัย) 
6. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (บันทึกหลังการ
สอน) 

80 % 85 % 87 % 90  



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 108 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

- กิจกรรมอบรมและสัมมนาครู
สังคม 6 บดินทร 

ครูร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการและวิชาชีพครู  อย่างน้อยภาค
เรียนละ1 ครั้ง 

80 % 85 % 87 % 90 % 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพโดยยึด
หลักการกระจาย
อ านาจ 

- กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
 

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 100 
2. ครูทุกคนรับการนิเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามเป็น 
ระยะ ๆ ต่อเนื่อง  
4. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้ประสบการณ์ในการ
เรียนจากห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ        
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขั้น 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 109 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

- กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 1. โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตามข้ันตอน 
และด าเนินการรับนักเรียนครบตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 
2. การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนระดับ
คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เทียบเคียงมาตรฐานสากล มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ครูและบุคลากร ทบทวน ปรับเนื้อหาการ
เรียนรู้  ให้ทันสมัย และพัฒนากระบวนการ

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 110 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่เป็นสากล เน้นการ
ปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 1. นักเรียนและครูเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
อินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย 
2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถใช้
งานได้ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
 

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้ประสบการณ์ในการ
เรียนจากห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ        
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขั้น 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพอันหมายถึงเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็น

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

คนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้
บริบทสังคมโลกใหม่รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการสื่อสารเพ่ือการพ่ึงตนเอง
และเพ่ือสมรรถนะในการแข่งขัน 
2. โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่
มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award :TQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัด
การศึกษาแบบองค์รวมและบูรณการเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมศาสนาและ
การเมืองเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน      
3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรรูปแบบและวิธีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่าง
ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยค านึงผู้เรียนเป็น



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 112 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ส าคัญทั้งนี้จ าเป็นต้องมีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และปรับประยุกต์ใช้ได้สม
ประโยชน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก          
4. ห้องสมุดได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนรู้จัก
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 80   
5. นักเรียนร้อยละ  80 เกิดทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ 

(โครงการพัฒนางานสนับสนุนการ

เรียนการสอน) 

1. ร้อยละ 100 ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ช ารุด ได้รับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
2. ร้อยละ 100 ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีสภาพใช้งานได้ดี 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 113 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

3. ร้อยละ 100 ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการครบถ้วน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการจัดการศึกษา 

- กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 
2. ชุมชนและครอบครัวนักเรียนมีความพึง
พอใจร้อยละ 80 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมสร้างฝันปันน้ าใจ สาน
สายใยลูกบดินทร๔ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มาโรงเรียนทุกวัน 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีอุปกรณ์การเรียน
ครบ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

 
 

  



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 114 

 

3.4.2 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาการบริหาร

จัดการด้วยระบบ

คุณภาพโดยยึด

หลักการกระจาย

อ านาจ 

- กิจกรรมพัฒนางาน
นโยบายและแผน 

1. กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯและงานจัดท าแผนกลยุทธ์ 
คิดเป็นร้อยละ 85% 
2. กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯและงานมีแผนงานจัดท า
โครงการสนองตามมาตรฐานตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 
95% 
3. กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระฯและงานมีแผนงาน
โครงการที่หลอมความสัมพันธ์กับโรงเรียนในเครือ
บดินทร คิดเป็นร้อยละ85% 

80 % 85 % 87 % 90 % 

-  กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ร ะ บ บ ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

1. ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการคิดเป็น ร้อยละ 85 
2. มีการรายผลการปฏิบัติกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 85 
3. มีการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้วยวงจร PDCA คิดเป็น 
ร้อยละ 95 
4. น าข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 95 ที่ได้จากการสรุปงานมา
จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเผยแพร่ 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 115 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
- กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 

1. ครูร้อยละ 80 พัฒนางานด้วยระบบสารสนเทศ 
2. มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมทุกฝ่าย/งานและกลุ่ม
สาระฯคิดเป็นร้อยละ85 

80 % 85 % 87 % 90 % 

 

 3.4.3 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานของความเป็น
ไทย โดยใช้หลัก

- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 
 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 116 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                      
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม โดย 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียน 
 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 117 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                      
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 118 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และงานกิจการนักเรียน 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง  
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                            
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                               
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                      
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 119 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                            
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                                    
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                             

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 120 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม โดย 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนไม่ทุจริต ทุกเรื่อง
ตั้งแต่เป็นเยาวชน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้ถึงพิษ
ภัยของการทุจริต ในระดับต่างๆ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวิธี
ป้องกันตัวเอง ชุมชน สังคม และครอบครัว
จากการทุจริตรวมทั้งการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565-2567 121 

 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

80 % 85 % 87 % 90 % 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูสู่มาตรฐานสากล  

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
2. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับสาขาวิชา
ที่สอน 
3. 100% ของครูได้รับการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง 

80 % 85 % 87 % 90 % 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจัด
การศึกษา 

- กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ

80 % 85 % 87 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                     
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม โดย 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และงานกิจการนักเรียน 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม

80 % 85 % 87 % 90 % 
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เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                      
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม โดย 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 
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เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อม

การเป็นลูกบดินทร 
1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                   
3. ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข                        
4. ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    

80 % 85 % 87 % 90 % 
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เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
5. ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม โดย 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

 - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนไม่ทุจริต ทุกเรื่อง
ตั้งแต่เป็นเยาวชน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้ถึงพิษ
ภัยของการทุจริต ในระดับต่างๆ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวิธี
ป้องกันตัวเอง ชุมชน สังคม และครอบครัว
จากการทุจริตรวมทั้งการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

80 % 85 % 87 % 90 % 

 - กิจกรรมสถานศึกษาปลอด

ยาเสพติด 

1. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 
2. ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 

80 % 85 % 87 % 90 % 
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3.4.4 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารทั่วไปไปสู่การปฏิบัติ 
 

เป้าประสงค์ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล บน
พ้ืนฐานของความเป็น
ไทย โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น ด้ า น
อนามัย 
 

1. ครูและนักเรียนในโรงเรียนจ านวนร้อยละ 95 ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรวิธีป้องกันโรคเบื้องต้น 
2. ครูและนักเรียนจ านวนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจัดอบรมตามหลักสูตรวิธีการป้องกันโรค
เบื้องต้น 
3. ครูและนักเรียนจ านวนร้อยละ95 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรค 
4. ครูและนักเรียนจ านวนร้อยละ95 
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมพัฒนางาน
โภชนาการ 

1. บุคลากรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ
ร้อยละ 100 
2. มีที่ประกอบการและโรงอาหารที่มีบรรยากาศ
เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการทรวง 
สาธารณสุขให้บริการอย่างะอเพียงอย่างน้อยร้อยละ 95 

80 % 85 % 87 % 90 % 
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3. งานโภชนาการ มีวัสดุอุปกร์ในปริมาณที่เพียงพอกับ
การใช้งานร้อยละ 100 

- กิจกรรมอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. ค่าไฟ ค่าน้ า ในโรงเรียนลดลงจากเดิม ร้อยละ 10 80 % 85 % 87 % 90 % 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพโดย
ยึดหลักการกระจาย
อ านาจ 

- กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียน 

ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองร้อยละ 95  มีความ

พึงพอใจในการจัดงานวันสถาปนา 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมยานพาหนะ 1. ครูและนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนจ านวนร้อยละ 
95 มีความพึงพอใจต่อการบริการรถยนต์ของโรงเรียน 
2.รถยนต์ของโรงเรียนมีสภาพการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมบูรณ์ร้อยละ 100 

80 % 85 % 87 % 90 % 

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- กิจกรรมพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

1. โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ์พร้อมให้บริการและอยู่ในสภาพใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพบริการแก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่พร้อมให้บริการและอยู่ในสภาพใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ 90  
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจ านวนร้อยละ 90 
มาใช้บริการงานโสตทัศนศึกษา 

80 % 85 % 87 % 90 % 
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3. ครูและนักเรียนในโรงเรียนจ านวนร้อยละ 90   มี
ความพึงพอใจต่อรับบริการงานโสตทัศนศึกษา 

 - กิจกรรมปรับปรุง
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2. มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ชุมชน 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- กิจกรรมปรับปรุงโรง
อาหาร 

โรงอาหารได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ ของกระทรวงสาธารณสุข 

80 % 85 % 87 % 90 % 

- โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงซ่อมแซมงาน
อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ผู้เรียนและบุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ ต่อวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พร้อมกับการใช้งาน 

80 % 85 % 87 % 90 % 
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ส่วนที่ 4 

แผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
(Medium – Term Expenditure Framework : MTEF) 

 

  การจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ าระยะปานกลางของโรงเรียน  

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบกับบริบทปัจจัยต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ด้วยการน ากลยุทธ์ของโรงเรียน จุดเน้นที่ได้และประมาณการรายจ่ายไว้ล่วงหน้าโดย

อาศัยฐานข้อมูลจากสารสนเทศ แผนงบประมาณในธรรมนูญโรงเรียนและรายงานการรับจ่ายด้านงบประมาณ

ย้อนหลังมาก าหนด พร้อมกับการพยากรณ์ล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.1  กลยุทธ์ของโรงเรียน    
 โรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดทิศทางไว้
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนแล้ว ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล มี  
               ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีภาวะผู้น า อนุรักษ์  
               พลังงานและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมละพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ 

               เรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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4.2  กรอบประมาณการรายรับของโรงเรียน  

รายการ 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ) 

ปี 2564 
ปีปัจจุบัน 

ปี 2565 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2566 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2567 
คาดปีท่ี 2 

1.  เงินงบประมาณ                          (รวม) 
     1.1  บุคลากร 
     1.2  งบลงทุน         
2.  เงินอุดหนุนการศึกษา                (รวม) 
 
3.  เงินบ ารุงการศึกษา                     (รวม) 

4.  เงินบริจาค                                  (รวม) 

 
32,871,647.21 

600,200 
10,570,275 

 
7,359,250 

125,060 

 
33,071,647.21 

618,206 
11,674,869 

 
7,459,250 

128,812 

 
33,271,647.21 

642,214 
11,167,097 

 
7,559,250 

133,814 

 
33,471,647.21 

660,220 
11,536,268 

 
7,659,250 

137,566 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 51,526,432.21   52,952,784.21 52,774,022.21 53,464,951.21 
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4.3  กรอบประมาณการรายจ่ายของโรงเรียน 

รายการ 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ) 

ปี 2564 
ปีปัจจุบัน 

ปี 2565 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2566 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2567 
คาดปีท่ี 2 

หมายเหตุ 

1.  เงินงบประมาณ   (รวม)                   
     1.1  บุคลากร 
             เงินเดือน 
             เงินวิทยฐานะ 
             เงินค่าจ้างประจ า 
     1.2  งบด าเนินการ 
     1.3  งบลงทุน 
2.  เงินอุดหนุนการศึกษา (รวม)              
     2.1  อุดหนุนรายหัว 
     2.2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     2.3  อื่นๆ 
3.  เงินบ ารุงการศึกษา (รวม)            
4.  เงินบริจาค    (รวม)                               

 
32,871,647.21 

 
 
 
 

600,200 
10,570,275 

 
 
 

7,359,250 
125,060 

 
33,071,647.21 

 
 
 
 

618,206 
11,674,869 

 
 
 

7,459,250 
128,812 

 
33,271,647.21 

 
 
 
 

642,214 
11,167,097 

 
 
 

7,559,250 
133,814 

 
33,471,647.21 

 
 
 
 

660,220 
11,536,268 

 
 
 

7,659,250 
137,566. 

 

รวม (รายการ 1-4) (บาท) 51,526,432.21  52,952,784.21 52,774,022.21 53,464,951.21  
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4.4  รายละเอียดประกอบรายจ่ายตามโครงการ 
 รายละเอียดประกอบรายจ่ายล่วงหน้าในรอบ 3 ปี ตามยุทธศาสตร์และโครงการของโรงเรียนตาม
ประมาณการรายรับ รายการที่ 2-4 ดังนี้ 
 4.4.1 ปีงบประมาณ 2565 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

รวม 
(บาท) 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

 
 
 
1 

1. กิจกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม - - - - - 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - - - 
3. กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ - 88,750 - - 88,750 
4. กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 63,350 - - - 63,350 
5. กิจกรรมจัดท าทะเบียนและส ามะโน
นักเรียน 

6,300 - - - 6,300 

6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - - 700,000 - 700,000 
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

 
 2,081,070 - 2,081,070 

8. กิจกรรมคัดกรองศักยภาพด้านการ
อ่าน-การเขียน ม.1 

- - - - 
 

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียน 

- - - - 
 

10. กิจกรรมสืบสานและวรรณคดีไทย 18,000 - - - 18,000 
11. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน - - - - - 
12. กิจกรรม Mathematice Level 2,800 - - - 2,800 
13. กิจกรรมซ่อมเสริมเด็กท่ีมีพัฒนาการ
ช้าด้านคณณิตศาสตร์ 

- 
- - - - 

14. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 1,200 - - - 1,200 
15. กิจกรรมวัน Pi day 3,000 - - - 3,000 
16. กิจกรรมวิทยาศาสตร์อ่านคิดวิเคราะห์ - - - - - 
17.  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน - - - - - 
18. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 6,000 - - - 6,000 
19. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่สะเต็มศึกษา - - - - - 
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20. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 50,000 - - - 50,000 
21. กิจกรรมมหกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- 
- 710,000 - 710,000 

22. กิจกรรมพัฒนากีฬากอล์ฟ 2,000 - - - 2,000 
23. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
- 

- - - - 

24. กิจกรรมมหกรรมกิฬาบดินทรเดชา
สัมพันธ์ 

- 
- 50,000 - 50,000 

25. กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
นักเรียน 

194,210 
- - -  

26. กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ - 205,100 - - 205,100 
27. กิจกรรมส่งเสริมการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬานักเรียน 

194,210 - - - 194,210 

28. กิจกรรมการน าเสนอผลงานศิลปะ - - - - - 
39. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ 

- 
- - 20,000 20,000 

30. กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้(ศิลปะ) 74,600 - - - 74,600 
31. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ บดินทร ๔ - 570,780 - - 570,780 
32. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นลูก
บดินทร 

17,600 - - - 17,600 

33. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
อนามัย 

22,000 - 443,750 - 465,750 

34. กิจกรรมคลีนิคภาษา - - - - - 
35. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดย
ครูต่างชาติ 

- 
- - - - 

36. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
วันคริสมาส 

4,250 
- - - 4,250 

37. กิจกรรมการพัฒนาทักษาการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- 
- - - - 

38. กิจกรรมรักการอ่านภาษาต่างประเทศ - - - - - 
39. กิจกรรมวันตรุษจีน 3,800 - - - 3,800 
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40. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม 
วันทานาบาตะ 

10,000 
- - - 

10,000 

2 

1. กิจกรรมสถานศึกษาแห่งความพอเพียง - - - - - 
2. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน - - - - - 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน - 323,680 - - 323,680 
4. กิจกรรม Energy mind award  3,000 - - - 3,000 
5. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม - - - - - 
6. กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 2,000 - - - 2,000 
7. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียน 

204,000 
204,400 - - 204,400 

8. กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญ 19,200 - - - 19,200 
9. กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา 5,000 - - - 5,000 
10. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2,365 - - - 2,365 
11. กิจกรรมส่งเสริมพิธีการไหว้ครูกระบี่ 
กระบอง 

1,250 
- - - 

1,250 

12. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่
มาตรฐานสากล บนความพอเพียง 

12,000 
- - - 12,000 

13. กิจกรรมศูนย์คหกรรม 15,790 - - - 15,790 
14. กิจกรรม1 ห้องเรียน 1 ความดี - - - - - 
15. กิจกรรมสร้างสรรค์งานชุมนุม - - - - - 
16. กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา - - - - - 
17. กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- 
- - - - 

18. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจ 3,650 - - - 3,650 
19. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 2,720 - - - 2,720 
20. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและงานกิจการนักเรียน 

- - 549,500 148,000 697,500 

21. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นลูก
บดินทร 

17,600 - - - 17,600 

22. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - - - - 
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23. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 1,500 - - - 1,500 
24. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

3 

1. กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ      
3. กิจกรรมอบรมและสัมมนาครูสังคม 6 
บดินทร 

- - - - - 

4. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาครูและบุคลากร - - - 50,000 50,000 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ ใน
เครือ 6 บดินทร 

30,000 
- - - 30,000 

6. กิจกรรมอบรมสัมนาเพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 

- 
- 200,000 - 200,000 

7. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

- 
- - 700,000 700,000 

8. กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคลากร 2,000 - - - 2,000 
9. กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน - - 4,700,000 - 4,700,000 
10. กิจกรรมเกษียณกาล 6 บดินทร - - - 48,200 48,200 
11. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร 

- 
- - 

40,000 40,000 

4 

1. กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ -  - - - - 
3. กิจกรรมจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ 8,000 - - - 8,000 
4. กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 32,000 - - - 32,000 
5. กิจกรรมบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (มาตรฐานสากล) 

- - - - - 

6. กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - - - 3,000 3,000 
7. กิจกรรมยานพาหนะ 400,000 - - - 400,000 
8. กิจกรรมรถรับ-ส่ง - - - - - 
9. กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 20,240 - 39,000 - 59,240 
10. กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน 10,800 - - - 10,800 
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11. กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพ 

20,000 - - - 20,000 

12. กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ - - - - - 
13. กิจกรรมส่งเสริมงานการเงิน 20,000 - - - 20,000 
14. กิจกรรมส่งเสริมงานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

13,500 
- - - 

13,500 

15. กิจกรรมส่งเสริมงานพัสดุ 12,000 - - - 12,000 
16. กิจกรรมเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 25 ปี 

- - - 3,000 
3,000 

17. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 
3,559,2

00 
- - - 

3,559,200 

18. กิจกรรมการพัฒนาสื่อเอกสาร 
(กระดาษ) 

250,000 
- - - 

250,000 

19. กิจกรรมการจัดหาหมึกพิมพ์ 250,000 - - - 250,000 
20. กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 500,000 - - - 500,000 
21. กิจกรรมพัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ 250,000 - - - 250,000 
22. กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน 10,800 - - - 10,800 
23. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

60,000 
   

60,000 

24. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนในเครือ6บดินทร 

60,000 
   

60,000 

25. กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ -    - 
26. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

109,020 
   

109,020 

5 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT - - 2,093,820 - 2,093,820 
2. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 4,000 - 495,450 - 449,450 
3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ - - 40,000 - 40,000 
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

113,450 - - - 113,450 
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 4.4.1 ปีงบประมาณ 2566 

5. กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

6. กิจกรรมพัฒนาบ ารุงรักษาห้องเธียร์
เตอร์ 

1,245 
- - - 1,245 

7. กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมงาน
อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

8. กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

17,500 - - - 17,500 

9. กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

- - 50,000 - 50,000 

6 

1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ - - - - - 
2. กิจกรรมสร้างฝันปันน้ าใจ สานสายใย
ลูกบดินทร๔ 

- - - 200,000 200,000 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
และการจัดกิจกรรมแนะแนว 

9,000 - - - 9,000 

4. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 2,720 - - - 2,720 
5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นลูก
บดินทร 

17,600 - - - 17,600 

6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - - - - 
7. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 1,500 - - - 1,500 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

รวม 
(บาท) 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียน
ฟรี 

เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

 
 
 
1 

1. กิจกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม - - - - - 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - - - 
3. กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ - 88,750 - - 88,750 
4. กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 63,350 - - - 63,350 
5. กิจกรรมจัดท าทะเบียนและส ามะโน
นักเรียน 

6,300 - - - 6,300 
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6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - - 700,000 - 700,000 
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

 
 2,081,070 - 2,081,070 

8. กิจกรรมคัดกรองศักยภาพด้านการ
อ่าน-การเขียน ม.1 

- - - - 
 

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียน 

- - - - 
 

10. กิจกรรมสืบสานและวรรณคดีไทย 18,000 - - - 18,000 
11. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน - - - - - 
12. กิจกรรม Mathematice Level 2,800 - - - 2,800 
13. กิจกรรมซ่อมเสริมเด็กท่ีมีพัฒนาการ
ช้าด้านคณณิตศาสตร์ 

- 
- - - - 

14. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 1,200 - - - 1,200 
15. กิจกรรมวัน Pi day 3,000 - - - 3,000 
16. กิจกรรมวิทยาศาสตร์อ่านคิด
วิเคราะห์ 

- 
- - - - 

17.  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน - - - - - 
18. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 6,000 - - - 6,000 
19. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่สะเต็มศึกษา - - - - - 
20. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 50,000 - - - 50,000 
21. กิจกรรมมหกรรม ดนตรี กีฬา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 
- 710,000 - 710,000 

22. กิจกรรมพัฒนากีฬากอล์ฟ 2,000 - - - 2,000 
23. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
- 

- - - - 

24. กิจกรรมมหกรรมกิฬาบดินทรเดชา
สัมพันธ์ 

- 
- 50,000 - 50,000 

25. กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
นักเรียน 

194,210 
- - -  

26. กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ - 205,100 - - 205,100 
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27. กิจกรรมส่งเสริมการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬานักเรียน 

194,210 - - - 194,210 

28. กิจกรรมการน าเสนอผลงานศิลปะ - - - - - 
39. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางด้านศิลปะ 

- 
- - 20,000 20,000 

30. กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้(ศิลปะ) 74,600 - - - 74,600 
31. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ บดินทร ๔ - 570,780 - - 570,780 
32. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 

17,600 - - - 17,600 

33. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
อนามัย 

22,000 - 443,750 - 465,750 

34. กิจกรรมคลีนิคภาษา - - - - - 
35. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
โดยครูต่างชาติ 

- 
- - - - 

36. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและ
วัฒนธรรม วันคริสมาส 

4,250 
- - - 4,250 

37. กิจกรรมการพัฒนาทักษาการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- 
- - - - 

38. กิจกรรมรักการอ่าน
ภาษาต่างประเทศ 

- 
- - - - 

39. กิจกรรมวันตรุษจีน 3,800 - - - 3,800 
40. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและ
วัฒนธรรม วันทานาบาตะ 

10,000 
- - - 

10,000 

2 

1. กิจกรรมสถานศึกษาแห่งความ
พอเพียง 

- - - - - 

2. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน - - - - - 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน - 323,680 - - 323,680 
4. กิจกรรม Energy mind award  3,000 - - - 3,000 
5. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม - - - - - 
6. กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 2,000 - - - 2,000 
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7. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียน 

204,000 
204,400 - - 204,400 

8. กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญ 19,200 - - - 19,200 
9. กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา 5,000 - - - 5,000 
10. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

2,365 
- - - 

2,365 

11. กิจกรรมส่งเสริมพิธีการไหว้ครูกระบี่ 
กระบอง 

1,250 
- - - 

1,250 

12. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่
มาตรฐานสากล บนความพอเพียง 

12,000 
- - - 12,000 

13. กิจกรรมศูนย์คหกรรม 15,790 - - - 15,790 
14. กิจกรรม1 ห้องเรียน 1 ความดี - - - - - 
15. กิจกรรมสร้างสรรค์งานชุมนุม - - - - - 
16. กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา - - - - - 
17. กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- 
- - - - 

18. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจ 3,650 - - - 3,650 
19. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 2,720 - - - 2,720 
20. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานกิจการ
นักเรียน 

- - 549,500 148,000 697,500 

21. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 

17,600 - - - 17,600 

22. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - - - - 
23. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติด 

1,500 - - - 1,500 

24. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม - - - - - 

3 1. กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
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2. กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ      
3. กิจกรรมอบรมและสัมมนาครูสังคม 6 
บดินทร 

- - - - - 

4. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาครูและบุคลากร - - - 50,000 50,000 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ 
ในเครือ 6 บดินทร 

30,000 
- - - 30,000 

6. กิจกรรมอบรมสัมนาเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียน 

- 
- 200,000 - 200,000 

7. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรในโรงเรียน 

- 
- - 700,000 700,000 

8. กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคลากร 2,000 - - - 2,000 
9. กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน - - 4,700,000 - 4,700,000 
10. กิจกรรมเกษียณกาล 6 บดินทร - - - 48,200 48,200 
11. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร 

- 
- - 

40,000 40,000 

4 

1. กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ -  - - - - 
3. กิจกรรมจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ 8,000 - - - 8,000 
4. กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 32,000 - - - 32,000 
5. กิจกรรมบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (มาตรฐานสากล) 

- - - - - 

6. กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - - - 3,000 3,000 
7. กิจกรรมยานพาหนะ 400,000 - - - 400,000 
8. กิจกรรมรถรับ-ส่ง - - - - - 
9. กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 20,240 - 39,000 - 59,240 

10. กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและ
แผน 

10,800 - - - 10,800 

11. กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพ 

20,000 - - - 20,000 
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12. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ - - - - - 

13. กิจกรรมส่งเสริมงานการเงิน 20,000 - - - 20,000 
14. กิจกรรมส่งเสริมงานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

13,500 
- - - 

13,500 

15. กิจกรรมส่งเสริมงานพัสดุ 12,000 - - - 12,000 
16. กิจกรรมเทศมหาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบรอบ 25 ปี 

- - - 3,000 
3,000 

17. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 
3,559,2

00 
- - - 

3,559,200 

18. กิจกรรมการพัฒนาสื่อเอกสาร 
(กระดาษ) 

250,000 
- - - 

250,000 

19. กิจกรรมการจัดหาหมึกพิมพ์ 250,000 - - - 250,000 
20. กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 500,000 - - - 500,000 
21. กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

250,000 
- - - 

250,000 

22. กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและ
แผน 

10,800 
- - - 

10,800 

23. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

60,000 
   

60,000 

24. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนในเครือ6บดินทร 

60,000 
   

60,000 

25. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

- 
   

- 

26. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

109,020 
   

109,020 

5 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT - - 2,093,820 - 2,093,820 
2. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 4,000 - 495,450 - 449,450 
3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ - - 40,000 - 40,000 
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4. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

113,450 - - - 113,450 

5. กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

6. กิจกรรมพัฒนาบ ารุงรักษาห้องเธียร์
เตอร์ 

1,245 
- - - 1,245 

7. กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม
งานอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

8. กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
และโสตทัศนูปกรณ์ 

17,500 - - - 17,500 

9. กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

- - 50,000 - 50,000 

6 

1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ - - - - - 
2. กิจกรรมสร้างฝันปันน้ าใจ สานสายใย
ลูกบดินทร๔ 

- - - 200,000 200,000 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
และการจัดกิจกรรมแนะแนว 

9,000 - - - 9,000 

4. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 2,720 - - - 2,720 
5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 

17,600 - - - 17,600 

6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - - - - 
7. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 1,500 - - - 1,500 
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 4.4.1 ปีงบประมาณ 2567 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

กิจกรรม 
งบประมาณ(บาท) 

รวม 
(บาท) 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียน
ฟรี 

เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

 
 
 
1 

1. กิจกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม - - - - - 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - - - 
3. กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ - 88,750 - - 88,750 
4. กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 63,350 - - - 63,350 
5. กิจกรรมจัดท าทะเบียนและส ามะโน
นักเรียน 

6,300 - - - 6,300 

6. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - - 700,000 - 700,000 
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

 
 2,081,070 - 2,081,070 

8. กิจกรรมคัดกรองศักยภาพด้านการ
อ่าน-การเขียน ม.1 

- - - - 
 

9. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียน 

- - - - 
 

10. กิจกรรมสืบสานและวรรณคดีไทย 18,000 - - - 18,000 
11. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน - - - - - 
12. กิจกรรม Mathematice Level 2,800 - - - 2,800 
13. กิจกรรมซ่อมเสริมเด็กท่ีมีพัฒนาการ
ช้าด้านคณณิตศาสตร์ 

- 
- - - - 

14. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 1,200 - - - 1,200 
15. กิจกรรมวัน Pi day 3,000 - - - 3,000 
16. กิจกรรมวิทยาศาสตร์อ่านคิด
วิเคราะห์ 

- 
- - - - 

17.  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน - - - - - 
18. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 6,000 - - - 6,000 
19. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่สะเต็มศึกษา - - - - - 
20. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 50,000 - - - 50,000 
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21. กิจกรรมมหกรรม ดนตรี กีฬา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 
- 710,000 - 710,000 

22. กิจกรรมพัฒนากีฬากอล์ฟ 2,000 - - - 2,000 
23. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
- 

- - - - 

24. กิจกรรมมหกรรมกิฬาบดินทรเดชา
สัมพันธ์ 

- 
- 50,000 - 50,000 

25. กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
นักเรียน 

194,210 
- - -  

26. กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ - 205,100 - - 205,100 
27. กิจกรรมส่งเสริมการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬานักเรียน 

194,210 - - - 194,210 

28. กิจกรรมการน าเสนอผลงานศิลปะ - - - - - 
39. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศทางด้านศิลปะ 

- 
- - 20,000 20,000 

30. กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้(ศิลปะ) 74,600 - - - 74,600 
31. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ บดินทร ๔ - 570,780 - - 570,780 
32. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 

17,600 - - - 17,600 

33. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
อนามัย 

22,000 - 443,750 - 465,750 

34. กิจกรรมคลีนิคภาษา - - - - - 
35. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
โดยครูต่างชาติ 

- 
- - - - 

36. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและ
วัฒนธรรม วันคริสมาส 

4,250 
- - - 4,250 

37. กิจกรรมการพัฒนาทักษาการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- 
- - - - 

38. กิจกรรมรักการอ่าน
ภาษาต่างประเทศ 

- 
- - - - 

39. กิจกรรมวันตรุษจีน 3,800 - - - 3,800 
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40. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและ
วัฒนธรรม วันทานาบาตะ 

10,000 
- - - 

10,000 

2 

1. กิจกรรมสถานศึกษาแห่งความ
พอเพียง 

- - - - - 

2. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน - - - - - 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน - 323,680 - - 323,680 
4. กิจกรรม Energy mind award  3,000 - - - 3,000 
5. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม - - - - - 
6. กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 2,000 - - - 2,000 
7. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียน 

204,000 
204,400 - - 204,400 

8. กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญ 19,200 - - - 19,200 
9. กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา 5,000 - - - 5,000 
10. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมาม
กะ 

2,365 
- - - 

2,365 

11. กิจกรรมส่งเสริมพิธีการไหว้ครูกระบี่ 
กระบอง 

1,250 
- - - 

1,250 

12. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่
มาตรฐานสากล บนความพอเพียง 

12,000 
- - - 12,000 

13. กิจกรรมศูนย์คหกรรม 15,790 - - - 15,790 
14. กิจกรรม1 ห้องเรียน 1 ความดี - - - - - 
15. กิจกรรมสร้างสรรค์งานชุมนุม - - - - - 
16. กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา - - - - - 
17. กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- 
- - - - 

18. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจ 3,650 - - - 3,650 
19. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 2,720 - - - 2,720 
20. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานกิจการ
นักเรียน 

- - 549,500 148,000 697,500 
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21. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 

17,600 - - - 17,600 

22. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - - - - 
23. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพ
ติด 

1,500 - - - 1,500 

24. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - 

3 

1. กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ      
3. กิจกรรมอบรมและสัมมนาครูสังคม 6 
บดินทร 

- - - - - 

4. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาครูและบุคลากร - - - 50,000 50,000 
5. กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ 
ในเครือ 6 บดินทร 

30,000 
- - - 30,000 

6. กิจกรรมอบรมสัมนาเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียน 

- 
- 200,000 - 200,000 

7. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรในโรงเรียน 

- 
- - 700,000 700,000 

8. กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคลากร 2,000 - - - 2,000 
9. กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน - - 4,700,000 - 4,700,000 
10. กิจกรรมเกษียณกาล 6 บดินทร - - - 48,200 48,200 
11. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร 

- 
- - 

40,000 40,000 

4 

1. กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ -  - - - - 
3. กิจกรรมจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ 8,000 - - - 8,000 
4. กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 32,000 - - - 32,000 
5. กิจกรรมบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (มาตรฐานสากล) 

- - - - - 

6. กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน - - - 3,000 3,000 
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7. กิจกรรมยานพาหนะ 400,000 - - - 400,000 
8. กิจกรรมรถรับ-ส่ง - - - - - 
9. กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 20,240 - 39,000 - 59,240 
10. กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและ
แผน 

10,800 - - - 10,800 

11. กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพ 

20,000 - - - 20,000 

12. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

- - - - - 

13. กิจกรรมส่งเสริมงานการเงิน 20,000 - - - 20,000 
14. กิจกรรมส่งเสริมงานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

13,500 
- - - 

13,500 

15. กิจกรรมส่งเสริมงานพัสดุ 12,000 - - - 12,000 
16. กิจกรรมเทศมหาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบรอบ 25 ปี 

- - - 3,000 
3,000 

17. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 
3,559,2

00 
- - - 

3,559,200 

18. กิจกรรมการพัฒนาสื่อเอกสาร 
(กระดาษ) 

250,000 
- - - 

250,000 

19. กิจกรรมการจัดหาหมึกพิมพ์ 250,000 - - - 250,000 
20. กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 500,000 - - - 500,000 
21. กิจกรรมพัฒนาส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

250,000 
- - - 

250,000 

22. กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและ
แผน 

10,800 
- - - 

10,800 

23. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

60,000 
   

60,000 

24. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนในเครือ6บดินทร 

60,000 
   

60,000 
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25. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 

- 
   

- 

26. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

109,020 
   

109,020 

5 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT - - 2,093,820 - 2,093,820 
2. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 4,000 - 495,450 - 449,450 
3. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ - - 40,000 - 40,000 
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการ
จัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

113,450 - - - 113,450 

5. กิจกรรมปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

6. กิจกรรมพัฒนาบ ารุงรักษาห้องเธียร์
เตอร์ 

1,245 
- - - 1,245 

7. กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม
งานอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

8. กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
และโสตทัศนูปกรณ์ 

17,500 - - - 17,500 

9. กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

- - 50,000 - 50,000 

6 

1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ - - - - - 
2. กิจกรรมสร้างฝันปันน้ าใจ สานสายใย
ลูกบดินทร๔ 

- - - 200,000 200,000 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
และการจัดกิจกรรมแนะแนว 

9,000 - - - 9,000 

4. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 2,720 - - - 2,720 
5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 

17,600 - - - 17,600 

6. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - - - - - 
7. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 1,500 - - - 1,500 
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4.5  รายละเอียดประกอบรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

  การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามพันธกิจ แจกแจงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้วางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2565 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2566 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2567 
คาดปีท่ี 2 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1. กิจกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม - - - 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - 
3. กิจกรรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 288,000 289,000 290,000 
4. กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 200,000 210,000 220,000 
5. กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 63,350 64,000 64,500 
6. กิจกรรมจัดท าทะเบียนและส ามะโนนักเรียน 6,300 6,500 7000 
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 700,000 700,000 700,000 
8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2,081,070 2,081,070 2,081,070 
9. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ - - - 
10. กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง - - - 
11. กิจกรรมพัฒนามืออาชีพ - - - 
12. กิจกรรมนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - 
13. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 1,524,140 1,524,140 1,524,140 
14. กิจกรรมอบรม DLIT 2,275 3,000 3,000 
15. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 8,000 8,000 8,000 
16. กิจกรรมพัฒนาระบบงานและประกันคุณภาพ 20,000 20,000 20,000 
17. กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ 205,100 205,100 205,100 
18. กิจกรรมจิตอาสา 212,100 212,100 212,100 
19. กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 32,000 34,650 36,300 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. กิจกรรมคัดกรองศักยภาพด้านการอ่าน-การเขียน ม.1 - - - 
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน - - - 
3. กิจกรรมสืบสานและวรรณคดีไทย 18,000 15,000 15,000 
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กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2565 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2566 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2567 
คาดปีท่ี 2 

4. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน - - - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. กิจกรรม Mathematice Level 2,800 3,000 3,000 
2. กิจกรรมซ่อมเสริมเด็กท่ีมีพัฒนาการช้าด้านคณณิตศาสตร์ - - - 
3. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 1,200 1,000 1,000 
4. กิจกรรมวัน Pi day 3,000 3,000 3,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์อ่านคิดวิเคราะห์ - - - 
2.  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน - - - 
3. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 6,000   
4. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่สะเต็มศึกษา - - - 
6. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม - - - 
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 50,000 50,000 50,000 
8. กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

113,450 100,000 100,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
1. กิจกรรมสอบธรรมะศึกษา 2,000 2,000 2,000 
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 204,000 204,000 204,000 
3. กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญ 19,200 19,200 19,200 
4. กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา 5,000 5,000 5,000 
5. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2,365 2,500 2,500 
6. กิจกรรมอบรมและสัมมนาครูสังคม 6 บดินทร 13,500 13,500 13,500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
1. กิจกรรมมหกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม 710,000 710,000 710,000 
2. กิจกรรมพัฒนากีฬากอล์ฟ 2,000 2,000 2,000 
3. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - - - 
4. กิจกรรมมหกรรมกิฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 
5. กิจกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬานักเรียน 194,210 100,000 100,000 
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กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2565 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2566 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2567 
คาดปีท่ี 2 

5. กิจกรรมส่งเสริมพิธีการไหว้ครูกระบี่ กระบอง 1,250 1,250 1,250 
5. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาครูและบุคลากร 50,000 50,000 50,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้ 74,600 70,000 70,000 
2. กิจกรรมการน าเสนอผลงานศิลปะ - - - 
3. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 20,000 20,000 20,000 
4. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่
มาตรฐานสากล บนความพอเพียง 

12,000 12,600 13,200 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. กิจกรรมศูนย์คหกรรม 15,790 15,000 15,000 
2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - 
3. กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา - - - 
4. กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - 
5. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน - - - 
6. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจ 3,650 4,000 4,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. กิจกรรมคลีนิคภาษา - - - 
2. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ - - - 
3. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม วันคริสมาส 4,250 4,000 4,000 
4. กิจกรรมการพัฒนาทักษาการใช้ภาษาอังกฤษ - - - 
5. กิจกรรมรักการอ่านภาษาต่างประเทศ - - - 
6. กิจกรรมวันตรุษจีน 3,800 3500 3500 
7. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม วันทานาบาตะ 10,000 10,000 10,000 
8. กิจกรรมพัฒนาบ ารุงรักษาห้องเธียร์เตอร์ 1,245 1500 1500 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรม1 ห้องเรียน 1 ความดี - - - 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์งานชุมนุม - - - 
3. กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา อาชีพ และแนะแนวสัญจร 2,000 2,000 2,000 
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กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2565 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2566 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2567 
คาดปีท่ี 2 

4. กิจกรรมค่ายพักแรมลุกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศน
ศึกษา ชั้น ม.1 

194,040 194,040 194,040 

5. กิจกรรมค่ายพักแรมลุกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศน
ศึกษา ชั้น ม.2 

199,080 199,080 199,080 

6. กิจกรรมค่ายพักแรมลุกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศน
ศึกษา ชั้น ม.3 

177,660 177,660 177,660 

7. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 250 250 250 
8. กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 1,000 1,000 1,000 
9. กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 - - - 
10. กิจกรรมฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร - - - 
11. กิจกรรมติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- - - 

12. กิจกรรมสร้างฝัน ปันน้ าใจ จากสายใย สู่ลูกบดินทร 4 200,000 200,000 200,000 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ ในเครือ 6 บดินทร 30,000 30,000 30,000 
2. กิจกรรมส่งเสริมงานการเงิน 20,000 20,000 20,000 
3. กิจกรรมส่งเสริมงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 13,500 14,000 14,000 
4. กิจกรรมส่งเสริมงานพัสดุ 12,000 12,000 12,000 
5. กิจกรรมเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน
ครบรอบ 25 ปี 

3,000 3,000 3,000 

6. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค 3,559,200 3,600,000 3,600,000 
7. กิจกรรมการพัฒนาสื่อเอกสาร (กระดาษ) 250,000 250,000 250,000 
8. กิจกรรมการจัดหาหมึกพิมพ์ 250,000 250,000 250,000 
9. กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 500,000 500,000 500,000 
10. กิจกรรมพัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ 250,000 250,000 250,000 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. กิจกรรมอบรมสัมนาเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียน 

200,000 200,000 200,000 
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กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2565 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2566 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2567 
คาดปีท่ี 2 

2. กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 700,000 700,000 700,000 
3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคลากร 2,000 2,000 2,000 
4. กิจกรรมคืนครูสู่ห้องเรียน 4,700,000 4,700,000 4,700,000 
5. กิจกรรมเกษียณกาล 6 บดินทร 48,200 48,200 48,200 
6. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 40,000 40,000 40,000 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอนามัย 495,750 495,750 495,750 
2. กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 59,240 59,240 59,240 
3. กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 160,000 160,000 160,000 
4. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน       495,500       495,500     495,500 
5. กิจกรรมยานพาหนะ 350,000 350,000 350,000 
6. กิจกรรม Energy mind Award 3,000 3,000 3,000 
กลุ่มบริหารทั่วไป (กิจการนักเรียน) 
1. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 698,100 698,100 698,100 
2. กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด 1,500 1,500 1,500 
3. กิจกรรมงานจราจรและความปลอดภัยในโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 
4. กิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 348,000 348,000 348,000 
5. กิจกรรมการประเมิน (ITA) ความโปร่งใสด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ 

- - - 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน/ส านักอ านวยการ 
1. กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน 10,800 10,800 10,800 
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 60,000 60,000 60,000 
3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในเครือ6บดินทร 60,000 60,000 60,000 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ - - - 
5. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 109,020 109,020 109,020 
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ส่วนที่ 5 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ๔ ได้บรรลุผลตาม
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ 
เป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเมื่อสิ้นวาระแผนพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ 2567 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้าน
ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร จะมีมาตรฐานขั้นต่ าและระดับคุณภาพดังต่อไปนี้และในระหว่างการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา จะมีมาตรฐานระดับคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า (Based – line : BL) ที่ก าหนดไว้ใน       
กลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 76 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 71 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 83 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 84 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 98 ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ร้อยละ 88 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 6 
แหล่งวิทยาการ 

  การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่เต็มศักยภาพ แหล่งวิทยาการหรือแหล่ง
เรียนรู้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการก่อให้เกิดความเข้าใจ ที่มีหรือจัดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามความต้องการและสนใจ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เสริมสร้างพัฒนาน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในอนาคต แหล่งวิทยาการดังกล่าว แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ 

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

แผนที่เขตหนองจอก      
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6.1 สถานที่ส าคัญและแหล่งเรียนรู้ ในเขตหนองจอก 

ที ่
ชื่อสถานที่ส าคัญ/แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในเขตหนองจอก 

ประกอบการสอน 
กลุ่มสาระฯ 

ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

1 วัดหนองจอก สังคมศึกษา ฯ   แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
2 วัดใหม่เจริญราษฎร์ สังคมศึกษา ฯ   คลองสิบสี่  แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก 
3 วัดแสนเกษม สังคมศึกษา ฯ / ศิลปะ คลองสิบสาม แขวงคลองสิบสอง  เขตหนอง

จอก 
4 วัดประยงค์กิตติวนาราม สังคมศึกษา ฯ / ศิลปะ คลองสิบสองแขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก 
5 วัดนักบุญเทเรซา สังคมศึกษา ฯ   แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
6 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม

แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
สังคมศึกษา ฯ   แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก กรุงเทพ 

7 มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีนหรือมัสยิดคู้ สังคมศึกษา ฯ   แขวงโคกแฝด กรุงเทพ 
8 ศาลเจ้าหนองจอกปุงเถ้ากง สังคมศึกษา ฯ   แขวงหนองจอก กรุงเทพ 
9 ส านักงานเขตหนองจอก สังคมศึกษา ฯ   แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
10 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ พลานามัย แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

11 ศูนย์ ฝึ กอบรมสถาบัน พัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพ หนองจอก 

ทุกกลุ่มสาระ ฯ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทุกกลุ่มสาระ ฯ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

13 โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ สังคมฯ/การงาน แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

14 วิทยาลัยการอาชีพ 
กาญจนาภิเษกหนองจอก 

การงานฯ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

15 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ  
(หนองจอก) 

การงานฯ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

16 ส านักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ 4  พลานามัย แขวงล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
17 สนามฟุตบอล บีอีซี เทโร ศาสน พลานามัย แขวงหนองจอก กรุงเทพ 
18 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม

แนวพระราชด าริ 
สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

19 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก สังคมฯ/ภาษาไทย/วิทย์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
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ที ่
ชื่อสถานที่ส าคัญ/แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในเขตหนองจอก 

ประกอบการสอน 
กลุ่มสาระฯ 

ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

20 สวนสาธารณหนองจอก พลานามัย/วิทย์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
21 ห้องสมุดประชาชน หนองจอก ทุกกลุ่มสาระฯ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
22 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 
สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

23 ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร           
แขวง หนองจอก 

สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

24 ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี แขวงคลองสิบสอง 

สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงคลองสิบสอง 
เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

25 ฟาร์มไก่ชนก านันวิเชียร ตันศิริ สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
26 ค้างคาวแม่ไก ่ สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
27 ศูนย์สันทัศย์หัตถกรรมเรือนไทย 

สี่ภาค 
สังคมฯ/การงาน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

28 เกษตรสวนกล้วยไม้อินทรีย์ สังคมฯ/การงาน แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
29 ศูนย์การเรียนรู้หมวดพัด สังคมฯ/การงาน/ศิลป แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
30 เรือนแพฟิชชิ่งปาร์ค สังคมฯ/การงาน แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
31 คลองแสนแสบ สังคมฯ/การงาน/ศิลปะ แขวงคู้ฝั่งเหนือ แขวงหนองจอก  

แขวงกระทุ่มล้ม เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
32 คลองหลวงแพ่ง สังคมฯ/การงาน/ศิลปะ แขวงกระทุ่มราย แขวงล าต้อยติ่ง  

เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
33 คลองสิบสาม สังคมฯ/การงาน/ศิลปะ แขวงคลองสิบสอง 

  เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
34 ทุ่งนาหนองจอก ทุกกลุ่มสาระ ฯ เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
35 ตลาดสดหนองจอก ทุกกลุ่มสาระ ฯ แขวงหนองจอก แขวงกระทุ่มราย  

เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
36 ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ สุขศึกษา  พลศึกษา แขวงหนองจอก 

เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
37 ส านักงานที่ดินเขตหนองจอก ทุกกลุ่มสาระ ฯ แขวงล าผักชี 

เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
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ที ่
ชื่อสถานที่ส าคัญ/แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในเขตหนองจอก 

ประกอบการสอน 
กลุ่มสาระฯ 

ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

38 สถานีต ารวจนครบาลหนองจอก    สังคม ฯ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
39 ธนาคารออมสิน สังคม  ฯ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

 

6.2  บุคคลส าคัญภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่นในเขตหนองจอก 

ที ่
บุคคลส าคัญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตหนองจอก 

ประกอบการสอนกลุ่มสาระฯ ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

1 พระวิเชียรธรรมคุณาธาร  เจ้า
คณะเขตหนองจอก 

สังคมศึกษา ฯ วัดหนองจอก 

2 นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ สังคมศึกษา ฯ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ 
3 พระครูสถิตปัญญาภรณ์   

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุง  
สังคมศึกษา ฯ วัดราษฎร์บ ารุง 

4 พระยุทธ  ญาณเมโธ    สังคมศึกษา ฯ วัดหนองจอก 
5 นายวรวีร์ มะกูดี พลานามัย/สังคมศึกษา ฯ แขวงหนองจอก                   

เขตหนองจอก กรุงเทพ 
6 ก านันวิเชียร ตันศิริ การงานอาชีพ/ศิลป แขวงหนองจอก                   

เขตหนองจอก กรุงเทพ 
7 มานพ ศรีสวัสดิ์ การงานอาชีพ/สังคมฯ/วิทย์ แขวงคลองสิบ                     

เขตหนองจอก กรุงเทพ 
8 นายวีระ  พลายแก้ว การงานอาชีพ/สังคมฯ แขวงคลองสิบ                     

เขตหนองจอก กรุงเทพ 
9 นายสมชาย  สมานตระกูล การงานอาชีพ/สังคมฯ/ แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพ 

10 นายบุญเหลือ สมานตระกูล การงานอาชีพ/สังคมฯ/ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่แขวงโคกแฝด  
เขตหนองจอก  กรุงเทพ 

11 นายวิวัฒน์ สมานตระกูล การงานอาชีพ/สังคมฯ/ แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพ 

12 นายปรีชา  เหมกรณ์ การงานอาชีพ/สังคมฯ/ แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก กรุงเทพ 

13 นายประเสริฐ  สุขถาวร การงานอาชีพ/สังคมฯ/ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ 

14 คุณณัฏชา  มะนะมุติ   การงานอาชีพ/สังคมฯ/ศิลป แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพ 
15 นายอนันทร์  อ่ าองอาจ การงานอาชีพฯ แขวงล าต้อยติ่ง  เขตหนองจอก กรุงเทพ 
16 อาจารย์ประดิษฐ์ ชื่นมีศรี    สังคมฯ/ศิลป แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก กรุงเทพ 
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ที ่
บุคคลส าคัญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตหนองจอก 

ประกอบการสอนกลุ่มสาระฯ ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

17 ผู้อ านวยการทวี แก่นค า   สังคมฯ/ศิลป แขวงคลองสิบสอง  เขตหนองจอก กรุงเทพ 
18 นางเทียม  พิมพุด   สังคมฯ/ศิลปะ/การงาน แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพ 
19 ครูเสน่ห์  ทองเช้า ศิลปะ โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง  แขวงล าต้อยติ่ง                           

เขตหนองจอก กรุงเทพ 
20 คุณจรินทร์   แจ่มอรุณ ศิลปะ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก  กรุงเทพ 
/21 นายอนันต์  เปลี่ยนเดชา สังคม ฯ แขวงล าต้อยติ่ง  เขตหนองจอก  กรุงเทพ 
22 นายยาซีน   แดงชาติ สังคม ฯ แขวงล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก  กรุงเทพ 
23 นายจ านูญ  รัตนค า การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนา-ภิเษก หนองจอก 
24 นายกรีธาพัฒน์  มั่นสอน   การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนา-ภิเษก หนองจอก 
25 นางศศินันท์  ภู่ระย้า การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก 
26 นายยากี  สมาแอ   การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนา-ภิเษก หนองจอก 
27 นายคามิน  วิสุทธิปราณี การงานอาชีพฯ แขวงหนองจอก  เขตหนองจอก กรุงเทพ 
28 นายธนากร   เพชรสินจร สังคมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
29 ดร. สามารถ   คงทวีเลิศ วิทยาศาสตร์ ( เคมี) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
30 อาจารย์พุทธพร  วานิชกร วิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
31 รศ.วิชาญ  เตชิตธีระ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
32 ดร. เฉลิมพร  กาญจนวรินทร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่ 7 
การก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน 

 
การก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน เป็นกระบวนการที่โรงเรียนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

ติดตามและประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. การก ากับ (Monitoring) 
           1.1  โรงเรียนจัดระบบการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  โครงการ  กิจกรรม 
ในเรื่องขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที่ได้รับ ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด 
  1.2  โรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งความก้าวหน้า อุปสรรค 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 2.  การตรวจสอบ (Auditing) 
   2.1   การตรวจสอบภายใน  (Internal Quality Audit) 
 โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการด าเนินกิจกรรม
ภายในโรงเรียน ศึกษาความเสี่ยง หาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยง จัดท ารายงาน สรุปผล พร้อม
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน มีระบบบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยโรงเรียนมีบทบาทในการ
ประเมินตนเอง (School Self  Evaluation) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การ
จัดองค์กร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งบประมาณ  บุคลากร  เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าสารสนเทศส าหรับ
ใช้ประกอบในการวางแผนและแก้ไขปัญหา พัฒนาการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม (Self Study  Report : SSR)  เพ่ือน าไปสู่การประเมินโดยรวมทั้งระบบของ
โรงเรียนเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) ส าหรับรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
   2.2  การตรวจสอบภายนอก  ( External Quality Audit)  

โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบติดตาม จากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ และการตรวจสอบของ
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) 
         โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก (สมศ.) 
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจ ประเมิน รับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จ านวน 3 กลุ่มมาตรฐานคือ 
 1. คุณภาพของผู้เรียน หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือด้านอ่ืนตามชื่อที่
สถานศึกษาก าหนดซึ่งประกอบไปด้วย 21 ตัวบ่งชี้หลัก (ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม) 
ในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ การจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563)  นี้ได้น าหลักการดังกล่าวมา
ก าหนดเป็นมาตรฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ได้  3 มาตรฐาน 21 ตัวบ่งชี้ 
 
 3.  การรายงาน (Reporting) 
               3.1  ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ หรือตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
               3.2  ผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคเรียนของทุกปีการศึกษา 
               3.3  โรงเรียนจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
               3.4  โรงเรียนจัดท า รายงาน ตามแบบและแนวทางต่างๆที่ก าหนด เพ่ือรายงานต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

ที่ 064 / 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ  2565 - 2567 

 
ด้วยแผนพัฒนาการศึกษา (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) ก าลังจะสิ้นสุดลง ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้อง

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (ปีงบประมาณ 2565 – 2567) 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 

27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)                
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 39 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1) นายพีรศุษม์  ปีตธวัชชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2) นายอภิญญ์   ภาณุศานต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
3) นางสาวศิรินภา  ทองค าแท้  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
4) นายสิริวัฒน์   มั่นสุข  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5) นายกัลป์ชัชชัย   ทฤฆายุ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
6) นายอภิชาต  บุญเพ่ิม  ที่ปรึกษาผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ                    

                                            และกลุ่มบริหารทั่วไป 
7) นางอัมพร สนกนก  ที่ปรึกษาผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ                    

                                            และกลุ่มบริหารงบประมาณ  
8) นางจิรพันธ์ อัตจริต  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
9) นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
10)  นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
11)  นางสาวเบญจพร สุคนธร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
12)  นางสาวนิลาวัลย์  หนูน้ าค า  รองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน     กรรมการและ  

                                                                                                                        เลขานุการ  

13)  นายวิชัย เคลือบสูงเนิน  งานนโยบายและแผน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่  1.  ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน  
          2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. คณะกรรมการประสานงาน 

1) นางสาวนิลาวัลย ์ หนูน้ าค า รองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 
2) นายวิชัย   เคลือบสูงเนิน งานนโยบายและแผน           รองประธานกรรมการ 

3) นางสาววิชุตา  จุ้ยนุ่ม  หัวหน้างานสารสนเทศ       กรรมการ 
4) นางสาววริศนันท์  พรหมถนอม เจ้าหน้าที่งานแผนงาน        กรรมการและ 

                                                                                                                                    ผูช้ว่ยเลขานุการ 
หน้าที ่  ๑. ประสานงานกับทุกฝ่ายและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

       ๒. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ 
        ๓. สรุปผลการประชุมรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     3.1 ฝ่ายเอกสาร 

      1)  นางสาวนิลาวัลย์ หนูน้ าค า  คร ู   ประธานกรรมการ 
2) นายวิชัย  เคลือบสูงเนิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3) นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่ม   คร ู   กรรมการ 
4) นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่  กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการประชุม 
  2. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ 
   3. สรุปผลการประชุมรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
          4. จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 
  5. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2  ฝ่ายสถานที ่ 
1) นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล  คร ู   ประธานกรรมการ 
2) นายมานพ  ม่วงมี   คร ู   กรรมการ 
3) นายสิงหราช อาจหาญ  คร ู   กรรมการ 
4) นายคมสันต์  ภาคภูมิ   คร ู   กรรมการ 
5) นาสาวบุษยากร ฐานไชยชู  คร ู   กรรมการ 
6) นายปารุสก์  คงแขม   คร ู   กรรมการ 
7) นายณยศ  สงวนสิน   คร ู   กรรมการ 
8) นายศตวรรษ กล่อมวิเศษ  คร ู   กรรมการ 
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9) นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์หมุน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
10)  นักพัฒนาทุกคน       กรรมการ 
11)  นายผดุง  เจษฏารมย์  ครูอัตราจ้าง     กรรมการและ

เลขานุการ 
หน้าที่  1. จัดสถานที่ห้องโสตทัศนศึกษาให้เหมาะสมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   2. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     3.3 ฝ่ายรับลงทะเบียน 
 1)  นายวิชัย  เคลือบสูงเนิน  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
 2)  นางสาววิชุตา  จุ้ยนุ่ม   คร ู   กรรมการ 
 3)  นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดท ารายรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  2. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
   3. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     3.4 ฝ่ายพิธีการ 
 1)  นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง   คร ู   ประธานกรรมการ 
 2)  นางสาววรัญญู เขียวอยู่   คร ู   กรรมการ 
 3)  นางสาวจุฑามาศ อร่ามศรี   คร ู   กรรมการและเลขานุการ

  
  หน้าที่  1. เป็นพิธีกรด าเนินการประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 
             2. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามก าหนดการ 
            3. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     3.5 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

1)  นางสาวนลพรรณ จันบัว   คร ู   ประธานกรรมการ 
2)  นางนันต์ทนา  วรรณพราหมณ์  คร ู   กรรมการ 
3)  นายลือชัย  ฉัตร์วิริยะโยธิน      พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

           หน้าที่  1. ประสานงานกับเครื่องเสียงและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม 
   2. บันทึกภาพกิจกรรมและส่งมอบไฟล์ภาพให้ฝ่ายประเมินผล  
   3. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย        
     3.6 ฝ่ายการเงิน  
 1)  นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์  คร ู   ประธานกรรมการ 

2)  นางสาวณักษ์ลภัส ปราบพาล  คร ู   กรรมการ 
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 3)  นางธนัญญา  กกศรี   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ประสานงานกับทุกฝ่ายเรื่องค่าใช้จ่าย 
    2. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดตลอดการประชุมและรวมถึงการจัดท าเอกสารเสนอต้นสังกัด 

   3. สรุปรายรับ-จ่าย เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

   4. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
       3.7 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

1) นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค  คร ู   ประธานกรรมการ 
2) นางสาววันธิดา สีหะวงศ์   คร ู   กรรมการ 
3) นางสาวอาษุภา ยิวคิม   คร ู   กรรมการ 
4) นางสาวรุ่งรวี  ศรีชนะ   คร ู   กรรมการ 
5) นางสาวพิชามญช์ สุคนธสวัสดิ ์  คร ู   กรรมการ 
6) นางสาวกนกทิพย์ ศิริรัตน์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7) นางสาวช่อชบา บุญเมือง     เจ้าหน้าที่  กรรมการ 
8) นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   1. ประสานจัดอาหารว่างในช่วงการประชุม 
   2. ประสานงานกับฝ่ายการเงินเรื่องค่าใช้จ่าย/สรุปยอดรายจ่ายเสนอผู้อ านวยการ 
  3. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3.8 ฝ่ายยานพาหนะ  

 1)  นายธีระพันธ์  เสถียรทวีกิจ  คร ู   ประธานกรรมการ 
 2)  พนักงานขับรถ       กรรมการ 
 3)  นางสาววิภาดา ค านุช   เจ้าหน้าที่  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดรถในการเดินทางในการรับส่งผู้เข้าร่วมประเมินในการจัดประชุมเชิงจัดท าแผนพัฒนา 
              การศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567    

2. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      3.9 ฝ่ายประเมินผล 

1)  นางสาวนิลาวัลย์ หนูน้ าค า  คร ู   ประธานกรรมการ 

2)  นายวิชัย  เคลือบสูงเนิน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3)  นางสาววิชุตา  จุ้ยนุ่ม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

4)  นางสาววริศนันท์  พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่ 1. ออกแบบประเมินผลการประชุมแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 
2. สรุปรายงานผลเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการระยะปานกลาง 
 4.1 ฝ่ายบริหาร 

1) นายพีรศุษม์   ปีตธวัชชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
2) นายอภิญญ์    ภาณุศานต์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
3) นางสาวศิรินภา   ทองค าแท้  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประม 
4) นายสิริวัฒน์    มั่นสุข   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5) นายกัลป์ชัชชัย    ทฤฆายุ   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
6) นายอภิชาต   บุญเพ่ิม  ที่ปรึกษาผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 

                                                                         บุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป 
7) นางอัมพร  สนกนก  ที่ปรึกษาผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

                                              และกลุ่มบริหารงบประมาณ  
8) นางจิรพันธ์  อัตจริต   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
9) นายเฉลิมพล  ท้าวบุญญาภินิกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
10)  นางสาวเบญจมาศ  พูนประสิทธิ์           ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
11)  นางสาวเบญจพร  สุคนธร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1) นางสาวดารณีรัตน์  ยูงทอง 

2) นางสาววรัญญู    เขียวอยู่ 
3) นางจุฑามาศ   อร่ามศรี 
4) นางสาวปานทอง  แสงสุทธิ 
5) นางสาวอรณี   เล็นจันทร์ 
6) นายธนกฤต   พงษ์สุภา 

7) นางสาววิชชุดา  ฝากไธสง 

8) นางสาวธัญญาลักษณ์  จันทร์กระจ่าง 

9) นางสุชาดา   ฮันนา 

4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) นางจิรพันธ์   อัตจริต 
2) นายประหยัด  ศรีอ้วน 
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3) นางอัมพร   สนกนก 
4) นางสาวปรางค์ทิพย์  ประสิทธิเขตการ 
5) นายวุฒิชัย   เทียมยศ 
6) นางสาวฐาปนีย์  รักภูบาล 
7) นายประสิทธิ์   นิยมวัน 
8) นางสาวพิชามญชุ์  สุคนธสวัสดิ ์
9) นางสาวอ้อนจันทร์  ไถวศิลป์ 
10)  นางสาวเทียมแข  ผิวบุญเรือง 
11)  นางสาววิชุตา  จุ้ยนุ่ม 
12)  นายพลเทพ   นวลทอง 
13)  นางสาวรัตนากาญจน์  ทองชู 
14)  นางสาวอัญชลี  เจริญธรรม 
15)  นางสาววราพร  อ่ าองอาจ 

4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1) นายณยศ   สงวนสิน 
2) นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู 
3) นางสาวขวัญใจ  ภานุศรี 
4) นางสาวสุกัญญา  ถีสูงเนิน 
5) นางร่มฤดี   พวงพันธ์ 
6) นายนพพิชญ์   ภมรบุตร 
7) นางสาวณักษ์ลภัส     ปราบพาล 
8) นายณภัทร   นีระมนต์ 
9) นางสาวอัจฉรา  ศรีศิลปส าราญ 
10)  นายไพฑูรย์   ลือพงศ์ไพจิตร 
11)  นายมานพ   ม่วงมี 
12)  นางสาวอาทิตยา  คล้ายแจ้ง 
13)  นายวิชัย   เคลือบสูงเนิน 

4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) นางสาวสุธาดา  หวังสมัด 
2) นางสาวผกาวรรณ  ติยัพเสน 
3) นางสาวเบญจพร  สุคนธร 
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4) นางสาวนภัค   วงษ์หาจักร์ 
5) นางธนัญญา   กกศรี 
6) นางศศิพิมพ์   เย็นเพ็ชร 
7) นางสาวอารียา  หวังแจ่ม 
8)  นายเฉลิมพล  ท้าวบุญญาภินิกุล 
9)  นายนรินทร์   สุขพิลาภ 
10)  นางสาวนิลาวัลย ์  หนูน้ าค า 
11)  นายจักรกฤษณ์  กาญจนศุภศักดิ์ 
12)  นางสาวเยาวดี  จันทรวงษ ์
13)  นางสาววัฒนา  มะปรางค์ 
14)  นางนันต์ทนา  วรรณพราหมณ์ 
15)  นางสาวนลพรรณ  จันบัว 
16)  นายภูภัทร   อ่ าองอาจ 
17)  นายลือชัย   ฉัตร์วิริยะโยธิน 
18)  นางสาวอมรรัตน์  แก้วพิทักษ์ 

    4.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1) นายธีระพันธ์   เสถียรทวีกิจ 
2) นายชัยยศ   ยศยอด 
3) นางมีนา   โสวรส 
4) นายสิงหราช   อาจหาญ 
5) นายปารุสก์   คงแขม 
6) นายพัทธดนย์  ทักษิณ 

    4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1) นายสาโรจน์   จันทร์เจริญ 
2) นางสาวกัญญาณัฐ  จันทรเสน 
3) นายคมสันต์   ภาคภูมิ 
4) นายศตวรรษ   กล่อมวิเศษ 
5) นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร 
6) นายวีระศักดิ์   ฤทธิ์หมุน                                                                          

    4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1) นางสาวภัทราพร  เทียมกลาง 
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2) นายมนตรี   เพ็งสว่าง 
3) นางอารยา   มันแก้ว 
4) นางสาววันธิดา  สีหะวงศ์ 
5) นางสาวอาษุภา  ยิวคิม 
6) นางสาวลัดดา  รัตนชัย 
7) นางสาวนฤมล  ใจชื่น 
8) นางสาวรุ่งรวี   ศรีชนะ 
9)  นางสาวกรรณภัค  ยุวรรณบูรณ์ 
10)  นางสาวพริ้มพลอย  เกลาชู 
11)  นางสาวสุนันทา  กาญจนะสมบัติ 
12)  นางสาวชฎาพร   เสามั่น 
13)  นางสาวนิสรีน  รอดส าราญ 

    4.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1) นายอภิชาต   บุญเพ่ิม 
2) นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค 
3) นางสาวเบญจมาศ  พูนประสิทธิ์ 
4) นางสาวพิมประภา  เจริญผล 
5) นายอนุวัฒน์   เพ็ชร์รัตน์ 
6) นางสาวกนกทิพย์  ศิริรัตน์ 
7) นายผดุง   เจษฎารมย์ 

   4.10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                                   
1) นางกนกวรรณ  บุญมา 
2) นางสาวสิชาพัชร์  คณานนท์ชัยศิริ 

ให้ผู้ที่ได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบตามพรรณนางานแนบท้ายค าสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

 สั่ง ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
   
   (นายพีรศุษม์  ปีตธวัชชัย) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 




