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ค าน า 

สารสนเทศมีบทบาทส าคัญต่อมนุษย์มากขึ้น ครูและบุคลากรของโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้
สารสนเทศในการพัฒนางานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งในสังคมปัจจุบัน
สารสนเทศมีความซับซ้อนและหลายรูปแบบ เป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เข้าถึงสารสนเทศต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น 

สารสนเทศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ได้มีการวบรวม
ข้อมูลจากฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จจากการจัดการศึกษา การใช้
ทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ  การจ าแนกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกนักเรียน      
เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผน และปรับปรุงทางคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     
ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามแวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล     

ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ     
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนสามารถท าให้สารสนเทศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เล่มนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังว่าสารสนเทศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ปีการศ ึกษา 2563  ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน ์ต่อคณะครู และผ ู้ที่สนใจ หากมีข้อเสนอแนะจะท าให้เล่มรายงานผลงานสารสนเทศฉบับ
นี้มีความสมบูรณ ์มากยิ่งขึ้น ทางงานสารสนเทศย ินดีที่จะร ับข้อเสนอน ั้น เพ่ือปรับปร ุงสารสนเทศโรงเรียน 
ให้ดีสมบรูณ์และมีคุณค่ายิ่งข้ึนในโอกาส ต่อไป 

 

งานสารสนเทศ 
กลุ่มงานแผนงานและนโยบาย 

          โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
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ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาของโรงเรียนบดินทรเดช (สิงห์  สิงหเสนี) 
สถานที่ตั้งของโรงเรียน 87 หมู่ 1 ซ.สุวินทวงศ์ 96 ถ.สุวินทวงศ์  แขวงล าต้อยติ่งเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
มีพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่เศษ  ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์ และคุณกอบพร  ชินวงศ์วัฒนา  โดยการติดต่อ
ประสานงานของพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา  แสงสนิท ผู้ก่อตั้งและอุปการะโรงเรียน โรงเรียนจัดการเรียน
การสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2537  โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 194 คน  ครู  5  คน   
คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร
อีกหน้าที่หนึ่ง  มีนายสมชาย  เทพแสง  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการบริหารโรงเรียน ต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อ  วันที่  27  มิถุนายน  2538  ในปีนี้มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 รวม  8 ห้องเรียน  มีนักเรียน 388  คน ครู 12  คน    แต่ยังคงจัดการเรียนการ
สอนอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์   สิงหเสนี)  และเป็นปีที่โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ
พิเศษ  5  ชั้น และงบประมาณปรับปรุงสนามบริเวณรั้วและสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2539  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รวม  12  ห้องเรียน มีนักเรียน     
507 คน  ครู 18 คน  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายสมชาย เทพแสง  ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่  เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม  2539   

ปีการศึกษา2540  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  รวม  10  ห้องเรียน  มีนักเรียน    
418  คน  ครู  23  คน โดยเปิดรับนักเรียนในพ้ืนที่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นรุ่นแรก  
โดยใช้เรือนน้ าใจไมตรี  ซึ่งคุณหญิงลักขณา  แสงสนิท  และชมรมผู้ปกครองและครู บริจาคเงินสร้างด้วย
งบประมาณ 2,000,000 กว่าบาทให้เป็นสถานที่เรียนและในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2540 ได้ย้ายนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ซึ่งในขณะนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มาเรียน  ณ สถานที่ปัจจุบัน   
เมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นสร้างเสร็จส่วนนักเรียน ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 ยังคงเรียนต่อโดยใช้สถานที่
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  จนส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา  2541  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  รวม  9  ห้องเรียน  มีนักเรียน       
317  คน  ครู  22  คน  วันที่  25  ธันวาคม  2541  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายอัศวิน  วรรณวินเวศร์   
ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ให้มารักษาต าแหน่งครูใหญ่อีกหน้าที่หนึ่ง โดยมี               นาย
จ าลอง เชยอักษร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เป็นผู้ประสานงาน  เพ่ือช่วยบริหาร
และพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาได้ศึกษาต่อใน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  และในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัล โครงการ
บรรณารักษ์ชวนอ่าน จากกรมสามัญศึกษา 
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ปีการศึกษา 2542  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 รวม 9 ห้องเรียน มีนักเรียน   
395  คน  ครู  19  คน  วันที่  25  ธันวาคม  2541  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายจ าลอง  เชยอักษร ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2542  
และในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น  และรางวัลโครงการการอ่านเฉลิมพระเกียรติ จากกรมสามัญศึกษา 

ปีการศึกษา  2543  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  รวม  10  ห้องเรียน  มีนักเรียน  
401  คน  ครู  17  คน  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ  6  ปี  ในวันที่  27  มิถุนายน  2543     
มีการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  สร้างห้องสมุดพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา   
แสงสนิท  และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียนทุกคนจนได้รับเลือกเป็นตัวแทน ของกรมสามัญศึกษาเข้า
ประกวดโรงเรียนและนักเรียนเ พ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ได้รับ รางวัลพระราชทานชมเชยจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษาของ
กรมสามัญศึกษา และนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนผู้มีความประพฤติและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ปีการศึกษา  2544  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 4  รวม  13  ห้องเรียน  มีนักเรียน  
570   คน  ครู  22  คน   เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นรุ่นแรก  ปีนี้โรงเรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียน
ที่มีนักเรียนมีความประพฤติดีและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจ านวนมาก จากกระทรวงศึกษาธิการ        
นายจ าลอง  เชยอักษร  อาจารย์ใหญ่ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น  ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน จากกรมสามัญศึกษา  และในปีนี้โรงเรียนจัดสร้างห้องประชุมนิลุบล โดยความอนุเคราะห์จาก          พล
เอกวิโรจน์ – คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท 

ปีการศึกษา  2545    จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 5  รวม  20  ห้องเรียน มีนักเรียน 827   
คน  ครู   29   คน  ปีนี้  นายเทียน  กล่ าบุตร  อาจารย์ 2 ระดับ 7 ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการดูแลนักเรียน  จาก
กรมสามัญศึกษา  โรงเรียนมีการพัฒนาโสตทัศนศึกษา สื่อเทคโนโลยีและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน และได้ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบแรก ในระดับดี 

ปีการศึกษา  2546 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม  28  ห้องเรียน มีนักเรียน  1,039  
คน  ครู  32 คน  ครูพิเศษ 18  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน ปีนี้เป็น ปีที่  9        ของการ
ก่อตั้งโรงเรียน  มีการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน ด้านอาคารสถานที่ได้สร้างโรงอาหาร ลานกีฬา 
โรงฝึกพลศึกษา  ห้องประชุม  โสตทัศนศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้เพียงพอกับนักเรียน    ด้านการ
เรียนการสอนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  คอมพิวเตอร์  ดนตรีสากล  
ดนตรีไทย  กีฬากอล์ฟ  ว่ายน้ า  จัดกิจกรรมทางวิชาการ  ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  
ด้านการดูแลนักเรียนได้จัดระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ระบบการดูแลนักเรียนตามโครงการคนดีศรีบดินทร การ
พัฒนาผู้น าและคณะกรรมการนักเรียน  ให้มีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังจัดบริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่
นักเรียนในเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียน  ให้ทุนการศึกษา  บริการอาหารกลางวัน  ร้านค้าสวัสดิการ และการประกัน
อุบัติเหตุ โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครอง  ชุมชนและ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดียิ่ง 
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ปีการศึกษา  2547  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  รวม  30  ห้องเรียน  มีนักเรียน  
1,150  คน  ครู   34  คน   ครูพิเศษ  16  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน ปีนี้โรงเรียน       
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ  10  ปี  และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียน 1  อ าเภอ  
1  โรงเรียนในฝัน   ได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ต่าง  ๆ เพิ่มขึ้น  อาทิ  หอประชุม-โรงยิม 1  หลัง   
ลานกีฬา  (ได้รับบริจาคจากคุณศิรินา  โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา  ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในฝัน)  สนามบาสเกตบอล  
1  สนาม  ถนนภายในโรงเรียน  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด  ปราศจากมุมอับ และก าลัง
ก่อสร้างอาคารเรียน  4  ชั้น  ซึ่งจะสร้างเสร็จภายในปีการศึกษา  2548   นอกจากนี้โรงเรียนมุ่งเน้นด้านวิชาการ  
พัฒนาการเรียนการสอนและคุณธรรม  จริยธรรม  จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

ปีการศึกษา  2548  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  รวม  32  ห้องเรียน มีนักเรียน  
1,300  คน  ครู   35  คน   ครูพิเศษ  18  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  6  คน  ปีนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมทุก  ๆ
ด้านให้บรรลุตามกรอบพัฒนาโรงเรียนในฝัน  ตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา  2549 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  รวม  34  ห้องเรียน มีนักเรียน  
1,530   คน  ครู  34  คน   ครูพิเศษ  16  คน   ลูกจ้างประจ า  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน  โรงเรียนผ่านการ
ประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอ าเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝันและผ่านการประเมินเพ่ือรองรับ
คุณภาพการศึกษา รอบสอง จาก สมศ. นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เป็น  โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  
ระดับเหรียญทอง  ตลอดจนได้จัดกิจกรรมในทุกๆ ด้าน  อาทิ  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2550  จัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  รวม  36  ห้องเรียน มีนักเรียน  
1,688  คน  ฝ่ายบริหาร 4 คน   ครู 38 คน  พนักงานราชการ 8 คน ครูพิเศษ 27 คน  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 13 คน  
นักการภารโรง/พนักงานบริการ/พนักงานขับรถ/ยาม จ านวน 10  คน บริหารงานโดย  ผู้อ านวยการวิสิทธิ์   ใจเถิง 
ได้พัฒนาโรงเรียนจนได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  จากสมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  การประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์  ในกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาเยาวชน  และชนะเลิศโครงการคุณธรรมเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานครบรอบ  36  ปี บดินทรเดชา,รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการศึกษาด้วย
ระบบ  ICT  ในงานพัสดุ  การวัดและประมวลผลด้วยโปรแกรม   @School , การติดตั้ง  Wireless, การสแกน
ลายนิ้วมือของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดท าห้องเรียนคุณภาพท้ัง  36 ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2551  จัดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  รวม 36  ห้องเรียน            มี
นักเรียน  1,728 คน  ครู 42 คน  ครูพิเศษ 12 คน  พนักงานราชการ 8 คน  ครูต่างชาติ 3 คน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
15 คน  นักการ-ภารโรง พนักงานขับรถ  ยามประจ า 2 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน นายสหชัย สาสวน  
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ก าหนดนโยบายพัฒนาโรงเรียน ดังนี้ 
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ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง และ อาคาร
เรียน 4 ชั้น 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร่
เศษ  จัดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  รวม 52  ห้องเรียน  มีนักเรียน  2,163 คน  โดยมี
นายประทีป  ไชยเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง และ อาคาร
เรียน 4 ชั้น 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร่
เศษ  จัดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 1,887 คน ครู 101 คน  
โดยมีนายประทีป  ไชยเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ก าหนดนโยบายพัฒนาโรงเรียน ดังนี้ 

ด้านวิชาการ  ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการสอน น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้ใน
การเรียนการสอน จัดบรรยากาศทางวิชาการ  บรรยากาศทางกายภาพ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้ง
ด าเนินการสานต่อโครงการส่งเสริมการเรียนทวิศึกษาเพ่ือให้รองรับเศรษฐกิจไทยที่ก าลังเติบโตในภมิภาคอาเซียน  

ด้านอาคารสถานที่  ได้ประสานงานของบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าในการปรับปรุง
หอประชุม-โรงยิม  อันเนื่องมาจากมีความช ารุดทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้   และด าเนินการดูแลการสร้าง
อาคารเรียน 3 เพ่ือให้มีอาคารเรียนที่พอเพียงส าหรับนักเรียนอาคาร 
  ด้านพัฒนาบุคลากร  ได้ก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนเขียนแผนและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและจัดอบรมให้ความรู้ด้านวินัย 
ภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครู  เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงเรียนมาฐานสากล เป็นต้น 

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง และ อาคาร
เรียน 4 ชั้น 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 10 
ไร่เศษ  จัดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 1,762 คน  
มีจ านวนบุคลากรครู 99 คน  โดยมีนายประทีป  ไชยเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ก าหนดนโยบายพัฒนา
โรงเรียน ดังนี้ 

ด้านวิชาการ  ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเกิดการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้
ในการเรียนการสอน เช่น DLTV แอพริเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม โครงการ
ต่างๆที่มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เช่น การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันกีฬา
สัตตบรรณเกมส์ การเปิดบ้านบดินทร 4 เป็นต้น มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการ  บรรยากาศทางกายภาพและ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งด าเนินการสานต่อโครงการส่งเสริมการเรียน
ทวิศึกษาเพ่ือให้รองรับความสามารถของเศรษฐกิจไทยที่ก าลังเติบโตในข้างหน้า  

ด้านอาคารสถานที่  ได้ประสานงานของบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าในการปรับปรุง
หอประชุม-โรงยิม ลานโดม อันเนื่องมาจากมีความช ารุดทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้   เพ่ือให้มีอาคารเรียนที่
พอเพียงส าหรับนักเรียนอาคาร และมีการจัดบอร์ด นิทรรศการความรู้ มุมความรู้ แหล่งการเรียนรู้ 
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  ด้านพัฒนาบุคลากร  บุคลากรทางการศึกษา ได้มีการผ่านการอบรมในด้านต่างๆ เช่น การอมรมคูปองครู 
การท าแผนการจัดการเรียนรู้ การคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมฯ และได้รับรางวัลพร้อมสร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมากมาย นอกจากนี้สร้างความมีวินัยให้กับครู เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์เดียวกัน และมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ได้คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือน ามาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ จัดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 1,778 คน มีข้าราชการครู (สายผู้สอน) จ านวน 96 คน           
พนักราชการ จ านวน 4 คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 2 คน โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 
ครั้งที่ 4 โดยมี Best Practice โรงเรียน 3 วิชา วิชาการ วชิาชีพ วิชาชีวิต โดยมีนายประทีป  ไชยเมือง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ก าหนดนโยบาย 
 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้ต้อนรับ นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนคนใหม่ 
ได้มีการปรับปรุง สร้างห้องสมุดอิเล็คโทรนิค และหอพระเกี้ยว พร้อมได้น านโยบายมาปรับโครงสร้างโรงเรียน 
เพ่ือเป็นระบบในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 ด้านวิชาการ ได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยมีการติดตามนักเรียน ระบบช่วยเหลือ
นักเรยีน เช่น 0 ร มส พร้อมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โดยได้รับรางวัล IQA 
Award 2561 ระดับดีเด่น สพม.2 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีศูนย์การเรียนรู้ ICT เน้นการเรียนการสอนโดยน า 
DLIT โดยครูจะมีเว็บไซต์ เพ่ือพัฒนาด้านการสอน นอกจากนี้โรงเรียนส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้รับ
รางวัลระดับประเทศมากมาย ส่งเสริมด้านภาษา โดยมีแผนการเรียน ภาษาจีน และญี่ปุ่น และมีบุคลากรครู
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทักษะทางภาษาอังกฤษ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพโดยมีหลักสูตรทวิศึกษา 
โดยการปฏิบัติจริง โรงเรียนท าMOUระหว่างวิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร เพิ่มทางเลือกในการศึกษาวิชาชีพ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น ค่ายวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ ฯ การท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสะเต็ม 
เพ่ือให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง เพ่ือให้รองรับความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพที่ก าลังเติบโตใน
อนาคตข้างหน้าต่อไป 
 ด้านพัฒนาบุคลากร  ได้มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เช่น การอบรมต่างๆ การท าโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ การจัดท า work diary เพ่ือบันทึกการสอนของครู น า
ปัญหาในชั้นเรียนไปท าวิจัย และสร้างนวัตกรรม เกิดเป็น Best Practist ส่งเสริมด้านระเบียบวินัย เช่น การแต่ง
กายท่ีเป็นอัตลักษณ์เดียวกัน มีการติดตามนิเทศครูอย่างเป็นระบบ นอกจากนี่ส่งเสริมด้านการท าวิทยฐานะครู เพ่ือ
พัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 โรงเรียนได้มีการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ Google meet Google 
Classroom Zoom Line facebook live Youtube และสื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ต่างๆ เพ่ือให้
นักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอนให้สะดวกที่สุด และติดตามนักเรียนโดยครูผู้สอนรายวิชานั้นๆท าการรายงานผล
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของ 

ผู้อ านวยการ ในแต่ละช่วงเวลาที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 - 2563 เป็นต้นมา ได้รับ 
รางวัลต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการพัฒนาของโรงเรียน 

ปีการศึกษา เกียรติประวัติ 
2542 รางวัลโรงเรียนดีเด่นและรางวัลโครงการการอ่านเฉลิมพระเกียรติ จากกรมสามัญศึกษา 
2543 รางวัลชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการในการประกวดโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
2545 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา 

2549 
- โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  
- ผ่านการประเมินเพ่ือรองรับคุณภาพการศึกษา รอบสอง จาก สมศ 

2555 

- โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือรองรับคุณภาพการศึกษา รอบสาม จาก สมศ.  
- ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง”  
- โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับยอดเยี่ยม และห้องสมุด 3 ดี 
ระดับดีเด่น จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

2556 
- รางวัลระดับเหรียญเงินรางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรกอล์ฟ จากคุรุสภา  
- ได้รับการพิจารณาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 ให้เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ใน 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 

2557 

- ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 2  
- ได้รับรางวัลที่ 2 ในการสอบธรรมศึกษา ระดับภาคกลาง  
- ได้รับการคัดเลือกจากเขตพ้ืนที่ สพม.2 ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ เศรษฐกิจ 
พอเพียง  
- รางวัลระดับเหรียญเงิน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักข้าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก 
จากคุรุสภา 

2558 

- ได้รับรางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ได้ร่วมกิจกรรมสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติครั้งที่ ๖๕ 
- ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การต้อนรับ
คณะรัฐมนตรี จากสาธารณรัฐกัมพูชา ในการศึกษาดูงานการศึกษาไทยด้านการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรทวิศึกษา และเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  
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- ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ๓ รายการ ดังนี้ 1. รายการเดินหน้าประเทศไทย หัวข้อ 
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 2. รายการทันข่าว ๙.๐๐ น.ทางช่อง ThaiPBS หัวข้อ หลักสูตร
ทวิศึกษาเรียนควบ ปวช. ๑๖.๐๐ น.ทางช่อง ThaiPBS หัวข้อ เป้าหมายศึกษาต่อนักเรียน
ระบบทวิศึกษา 3. รายการเด็กไทยก้าวหน้า ทางช่อง 7 หัวข้อ การเรียนในระบบทวิศึกษา 

2559 

- มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมดนตรีไทย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางด้าน 
วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน ประจ าปีพุทธศักราช 2559 จากกระทรวง 
วัฒนธรรม  
- การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ผ่านระดับ N5) โดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติ 
แห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES)  
- ชนะเลิศกีฬากอล์ฟชิงแชมป์ นักเรียนอาเซียนแห่งประเทศไทย  
- ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๖ พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

2560 

- การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ผ่านระดับ N4 และ N5) สมาคมสนับสนุนการศึกษา 
นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES)  
- เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Schools Game 2017 จากประเทศสิงคโปร์  
- รางวัลแชมป์เยาวชนโลก World Stars Junior Golf Tournament 2017 จากLas Vegas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรถวิทยุบังคับนานาชาติ ITCMC 2017 แห่งประเทศไทย  
- รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ 
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 และได้คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค  
- รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ 
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ระดับประเทศ  
- เยาวชนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 จากสมาคมคนดีของแผ่นดิน  
- ได้เข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม 
บรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  
- ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 พุทธศักราช 2561  
-รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  
-รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  
-รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 
-รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  
-รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  
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-รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  
-รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  
-รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  
-รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  
-รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 

2561 

-ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวด โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรือ ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑ - ม.๓ งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ 
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ 
รังสิต โดยส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธการ 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวน ถาดแบบชื้น ม.๑ - ม.๓ (เป็นตัวแทน
ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ไปแข่งขันระดับ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูป อาหาร ม.๔ - ม.๖ (เป็นตัวแทนส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ไปแข่งขันระดับภาค กลางและภาคตะวันออก) 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง ใหญ่ ม.๔ - ม.๖ (เป็นตัวแทน
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ไปแข่งขันระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก) 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง เล็ก ม.๔ - ม.๖ (เป็นตัวแทนส านักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ไปแข่งขันระดับภาค กลางและภาคตะวันออก) 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑ - ม.๖ (เป็นตัวแทนส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒ ไปแข่งขันระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก 
-นางสาวพรภัสสร ตลับเพ็ชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔/๔ สอบผ่านสัมภาษณ์ประเทศใน
ภาคพ้ืนทวีปใต้ ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ ๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
-ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ที่ได้จัดการ
เรียน การสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นักเรียนสอบได้เป็นล าดับที่ ๖            
ในส่วนกลาง ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมทุนการศึกษา 
๒,๐๐๐ บาท 

2562 

-นายอภิชาต บุญเพิ่ม ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้รับโล่
เกียรติคุณในงานวันครู ปี 2563 
-นางสาวบุษกร  จันทะเวช ม.4/2การแข่งขัน Sea Game 2019 Test event game 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ รางวัลระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันวิ่งเปี้ยวชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 
รางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับ3 
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-การแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (ระดับเขต) รางวัลชมเชยอันดับที่1 การแข่งขันตอบค าถามญี่ปุ่น 
-การแข่งขันทักษะญี่ปุ่น (ระดับเขต)รางวัลชมเชยอันดับที่1การแข่งขันอ่านออกเสีย
ภาษาญี่ปุ่น 
-การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 รางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ 9 ระดับชาติ          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสมุทรปราการ 
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 
-เด็กหญิงทรายแก้ว  พีรพัฒน์ดิษฐ์ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 
ธันวาคม 2563 
-รางวัลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 2  
 นางสาวเบญจพร สุคนธร และนางสาววัฒนา มะปรางค์ 

2563 

รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร 
นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รางวัลแบบอย่างครูดีเด่น (สมเด็จพระญาณสังวร) 2563 
-นางสาวสุธาดา หวังสมัด ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-นางจิรพันธ์  อัตจริต ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
-นายณยศ สงวนสิน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน 
-นางธนัญญา กกศรี  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์  ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
-นางจุฑามาศ อร่ามศรี  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-นางสาวณักษ์ลภัส ปราบพาล  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
-นางสาวอัจฉรา ศรี ศิลปส าราญ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
-นางสาวอรณี เล็นจันทร์  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-นายธนกฤต พงษ์สุภา ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-นางสาวสุนันทา กาญจนะสมบัติ  ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
-นางสุชาดา ฮันนา ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-นายวิชัย เคลือบสูงเนิน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมตอนต้น 2563 
-นางสาวปานทอง แสงสุทธิ 
-นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม 
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รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย 2563 
-นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค 
-นางสาวอรณี เล็นจันทร์ 
-นางสาวนภัค วงษ์หาจักร์ 
-นางสาวภัทราภร เทียมกลาง 
ขอแสดงความยินดีบุคลากรในต าแหน่งรองผู้อ านวยสถานศึกษา 
นางสาวศิรินภา ทองค าแท้ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 
นายสาธิต ถาวรกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ บดินทรเดชา 
นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
ผลงานนักเรียน 
-นางสาวบุษกร จันทะเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รายงการ 
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปัจกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดชลบุรี 
-กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ได้น าตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  MEP เข้าร่วมแข่งขัน 
ทักษะทางภาษาโครงการ EP/MEP ได้แก่ การแข่งขันพูดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขัน 
Multi Skills  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  Skit การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
การ 
แข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
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สถานที่ตั้ง -บริเวณสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ   
 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าต้อยติ่ง  เขตหนองจอก    
 กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐ 

อักษรย่อ              -บ.ด.๔ 

วันสถาปนาโรงเรียน   -๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 

พื้นที่   -๑๐ ไร่ 
พระพุทธรูป  -พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร 

ปูชนียบุคคล    -เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ปรัชญา -ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดี  และมีความรู้ 
สัญลักษณ์  -พระเก้ียว 

สีประจ าโรงเรียน   -น้ าเงิน  

ต้นไม้ -สัตตบรรณ 
ดอกไม้ -นิลุบล 
ผู้ก่อตั้ง     -พลเอกวิโรจน์-คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท 

ผู้บริจาคที่ดิน   -คุณสุรศักดิ์-คุณกอบพร  ชิณวงศ์วัฒนา 

สีประจ าคณะ – คณะฉัตรบดินทร สีเหลือง 
– คณะปิ่นขัตติยะ สีชมพู 
– คณะเตชะสิงหราช สีเขียว 
– คณะภูวนารถรัตนะ สีแสด 
– คณะภัทรพระเกี้ยว สีฟ้า 

จ านวนคร ู -ภาคเรียนที่ 1 จ านวน  96 คน 
-ภาคเรียนที่ 2 จ านวน  96 คน 

ระดับการศึกษา  -มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
Website -www.bodin4.ac.th 
E-mail -bodin4@bodin4.ac.th 
โทรศัพท์  02-1367261 
โทรสาร 02-1367180 

 

mailto:-bodin4@bodin4.ac.th
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หมายเลข อาคาร 
1  

อาคาร ๑ เป็นอาคารเรียนเรียนหลังที่ ๒ ของโรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นอาคารเรียน ๕ ชั้นและเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานผู้อ านวยการ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องกลุ่ม
บริหารวิชาการ ห้องสมุด ห้องเรียนและห้องบริหารงานอ่ืน ๆ 
โดยก่อสร้างเสร็จใน 
ปีการศึกษา ๒๕๔๐ 
 
 

2 

 
 

 
อาคาร ๒ เป็นอาคารถาวรหลังที่ ๓ ของโรงเรียน เริ่มก่อสร้างใน
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีทั้งหมด ๔ ชั้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้อง
กลุ่มบริหารทั่วไป ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล ห้องเรียนและห้องบริหารอื่น ๆ 
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3 
 
 
 
 

 

 
 
อาคาร ๓ เป็นอาคารถาวรของโรงเรียน เริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๕๘ 
มีทั้งหมด ๔ ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนรวมและเป็นที่ตั้งของ
ห้องกิจการนักเรียน ห้องพยาบาล ห้องนาฎศิลป์ ห้องหมวด
ภาษาไทย                 ห้องหมวดคณิตศาสตร์  

 
 

4 
 
 
 
 
 

 
 

เรือนน้ าใจไมตรี เป็นอาคารหลังแรกสร้างข้ึนในปี ๒๔๒๘ 
ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ อาคารจะเป็น
ตึกแถวชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นที่ตั้งห้องดนตรีไทย ห้องศิลปะ ห้อง
ดนตรีสากล              ห้องหมวดสุขศึกษาและพละศึกษา 

 
 
 

5 
 

 

 
 
 

หอประชุม-โรงยิม จัดตั้งขึ้นเพ่ือกิจกรรมของโรงเรียน หอประชุม
เพ่ือรองรับการประชุมผู้ปกครอง และสถานที่ปฎิบัติการสอนวิชา
พละศึกษา 

 
 

6 

 
 

 
 

โรงอาหาร สร้างข้ึนในปี ๒๕๕๗ อาคารอยู่หลังอาคาร ๑  
มีผู้ประกอบการร้านอาหารมากมาย 
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7  

 
 
 

 
 

 
 
ศาลาไทย สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๓ เป็นศาลาที่อยู่กลางน้ า เพ่ือ
จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์ สิงหเสนี 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลานอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา สร้างขึ้นในปี ๒๕๔๓  

9 

 
 

 
 
ลานโดม สร้างข้ึนในปี ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นสถานที่ที่ท ากิจกรรมของ
นักเรียน  
การเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมของโรงเรียน สถานที่สอนวิชา
พละศึกษา 
 
 

10 

 
 

 
 
สนามกล์อฟโรงเรียน เพื่อเป็นไว้ฝึกซ้อมและปฎิบัติการเรียนการ
สอนวิชากอล์ฟ 
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11 

 

บ้านพักครู 
 

12 
 

 
 
 

 

 
 

หอพระเกี้ยว 

13 

 
 

 
 
 

ห้องสมุดดิจิตัล 
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ชาติก าเนิด 
  เป็นบุตรคนที่สี่ของเจ้าพระยาอภัยราชา(ปิ่น) กับท่านผู้หญิงฟัก บรรพบุรุษของท่านเป็นพราหมณ์ชื่อสิริ
วัฒนะรับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต าแหน่งราปุโรหิต บิดาของท่านเป็นข้าหลวงเดิมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเป็นสมเด็จเจ้าพระยาวังหน้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย เกิดวันพุธเดือนยี่ แรมห้าค่ า ปีมะแม พ.ศ. ๒๓๑๘ ตรงกับวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๑๘ ที่บ้านริมคลอง
รอบกรุงธนบุรีด้านตะวันออกซึ่งปัจจุบันเป็นเขตกรุงเทพมหานคร (คือบริเวณสะพานข้างโรงสีหน้า
กระทรวงมหาดไทย) 
การศึกษา 
  ได้รับการศึกษาตามแบบบุตรหลานขุนนางซึ่งสันนิษฐานว่าศึกษาอักษรสมัย ในส านักพระวันรัตน์      
(ทองอยู่)  วัดบางหว้าใหญ่เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคลิกลักษณะ ท่านเป็นผู้เข้มแข็ง 
เฉียบขาด อดทน เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีความละเอียดรอบคอบและเข้าใจบุคคลอ่ืน รู้เท่า
ทันเหตุการณ์ รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยบิดาได้น าขึ้นถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
กรมหลวงอิศรสุนทร ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นจมื่นเสมอใจราช ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นพระพรหมสุรินทร์ เจ้ากรมพระต ารวจขวา เมื่อกลับจากรับราชการที่เมืองเขมรได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชโยธา และต่อมาได้เป็นพระยาเกษตรรักษา ว่าการกรมนา ฝ่ายพระราชวังบวร ในสมัย
รัชกาลที่ ๓ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยล าดับจาก พระยาราชสุภาวดี เป็น เจ้าพระยาราชสุภาวดี ว่าที่สมุห
นายก และเป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชาสมุหนายก ในขณะที่ท่านมีอายุ ๕๓ ปี 
ผลงาน 

-ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทร์ พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๗๒ 
- สงครามระหว่างไทยกับญวน พ.ศ. ๒๓๗๖-๒๓๙๐ 
-สงครามระหว่างไทยกับญวน พ.ศ. ๒๓๗๖-๒๓๙๐ 

ด้านการทูตและการเมือง 
  ท่านมีความสามารถในการเจรจาโต้ตอบเชิงการทูต ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการท าสงครามเพราะจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ต้องใช้ก าลัง เช่นการเจรจาปล่อยญวนที่เมืองโพธิสัตว์ เจรจาปัญหาญวน 
เกลี้ยกล่อมเขมรและการแต่งตั้งพระองค์ด้วงไปปกครองเขมร 
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ด้านเศรษฐกิจ 
  ท่านสามารถแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจแตกสลายของเขมรในช่วงการท าสงครามติดต่อกันถึง ๑๔ ปี  โดย
การหาเสบียงอาหารให้เพื่อบรรเทาความขาดแคลน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรท านา ไม่ได้ผลก็กราบบังคม
ทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ก็จะโปรดยกเว้นไม่เก็บค่านา แม้แต่การจัดหาตุ่มใส่น้ าให้เขมร
ที่เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ท่านก็ยังเอาใจใส่ไม่ละเลย 
ด้านรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ท่านได้รับมอบหมายจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ท าการดูแลเมืองเขมร ซ่อมแซมป้อม
ค่ายเมืองพระตะบอง ส าหรับใช้เป็นฐานก าลังของไทยที่จะคุมเชิงและควบคุมเขมรในความสนับสนุนของพระองค์
ด้วง กษัตริย์ของเขมรโดยเอาใจใส่ตรวจตราดูแลความมั่นคงและปลอดภัยให้และจัดการสร้างเมืองอุดงมีชัย มีการ
ขุดคูเมืองเชิงเทินสร้างป้อมค่ายให้แข็งแรง ท่านน านโยบายห้ามสูบฝิ่นซื้อขายฝิ่นไปใช้ในเขมรอันอาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาโจรผู้ร้าย ท่านจะกวดขันห้ามปรามเมื่อจับจะท าโทษอย่างหนัก ไม่เว้นแม้แต่บุตรของท่าน 
อสัญกรรม 
  วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๙๒ ด้วยโรคปัจจุบัน (อหิวาตกโรค) ที่บ้านริม คลองโอ่งอ่าง (บริเวณ
เชิงสะพานหันกับบ้านดอกไม้) รวมสิริอายุ ๗๒ ปี ในขณะที่ท่านด ารงต าแหน่งเป็นสมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
อนุสรณ์สถาน 
  จากผลงานและคุณความดีที่ปรากฏต่อประเทศชาติ ท าให้อนุชนรุ่นหลังสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเพ่ือเคารพ
สักการะและระลึกถึงพระคุณของท่านหลายแห่ง ดังนี้ 

-เมืองอุดงมีชัย ประเทศเขมร 
-วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม) 
-วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.ยโสธร 
-ค่ายบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 
-ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๑๒ อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแก้ว 
-ค่ายบดินทรเดชา กรมทหารราบที่ ๑๖ อ.เมือง จ.ยโสธร 
-โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
-โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
-โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
-โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
-โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 
-พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
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นายสมชาย เทพแสง 
ครูใหญ ่

ด ารงต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2539 
 

นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ 
รักษาการแทนครูใหญ ่

ด ารงต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2541 

นายจ าลอง เชยอักษร 
ครูใหญ่ และผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ: พ.ศ. 2542 - 2549 

นายวิสิทธิ์ ใจเถิง 
ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2550 - 2551 
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นายสหชัย สาสวน 
 ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ: พ.ศ. 2551 - 2554 

นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ 
ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2554 - 2557 

ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา 
ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2557 - 2558 

นายประทีป ไชยเมือง 
ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2558 - 2562 
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ประวัติส่วนตัว 

นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย 
วัน/เดือน/ปี เกิด  15 มิถุนายน 2504 

ภูมิล าเนา บ้านเลขท่ี 1 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

   ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ 

ประวัติการรับราชการ   บรรจุเข้ารับราชการครู วันที่ 23 มิถุนายน 2532 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 

            ปีพ.ศ. 2538 ย้ายต าแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

          ปีพ.ศ. 2554 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ  

                        โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 

           ปีพ.ศ. 2558 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 

           ปัจจุบัน   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

                    

นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย 
ผู้อ านวยการ 

ด ารงต าแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน 
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วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นสถานศึกษาแห่งความพอเพียง 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย 

พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์เอคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร 
 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล 
 3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจดพเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
 4.ส่งเสริมให้ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 6.ส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 7.ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 8.พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
 9.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  
     สถานศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 1.ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์เพ่ือคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร 
 2.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล 
 3.ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
 4.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 5.ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 6.ครูมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 7.มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 8.มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
 9.มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 10.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและ  
     องค์กรอื่นๆ 
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กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่การเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานความ    

               พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลงานแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความ 

                พอเพียง  

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสื่อวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 6  ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง 
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อตัลกัษณข์องโรงเรยีน (Identity) ลกูบดนิทร ๔ ประพฤตดิ ี

มภีาวะผูน้ า 

เอกลกัษณข์องโรงเรยีน (Uniqueness)  

สถานศกึษาแหง่ความพอเพียง 
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1. งานส านักงานกลุม่บริหารวิชาการ 
2. งานบรหิารกลุม่สาระการเรียนรู ้
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ

เรียนรู ้
5. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยทีาง

การศึกษา 
7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งาแนะแนวการศึกษา 
10. งานประสาน สง่เสรมิและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่น ทีจ่ัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 

11. งานการรับนักเรียน 
12. งานทะเบียนนักเรียนและจัดท าสมโน

นักเรียน 
13. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
14. งานห้องสมุด 
15. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
16.  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
17. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศึกษา 
18. งานอื่นๆ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. งานนโยบายและแผนงาน 
2. งานส านักนโยบายและแผนงาน 
3. งานสารสนเทศ 
4. งานส านักงานผู้อ านวยการ 
5. งานส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
6. งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
7. งานงบประมาณ 

งานการเงิน 
งานบัญชี 
งานตรวจสอบภายใน 
งานระดมทรัพย์และกองทุน 
งานพัสดุและสินทรัพย์ 
งานธนาคารโรงเรียน 

8. งานอื่นๆ 
 

กลุ่มงานบุคคล 

1. งานบุคลากร 
 งานวางแผนจัดสรรอัตราก ำลัง  และสรรหาบรรจุแตง่ตั้ง 
 งานการเปลี่ยนต าแหน่ง การยา้ย และออกจากราชการ 
 งานวินัย การลงโทษ และการลาทุกประเภท 
 งานจัดระบบ และท าทะเบียนประวัต ิ
 งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 งานส่งเสริม  และพฒันา 
 งานประเมิน/งานวิทยฐานะ/เลื่อนเงินเดือน 
2.งานกิจการนักเรียน 
 งานส านักงานกิจการนักเรียน 
 งานระดับช้ัน และครูทีป่รึกษา 
 งานคณะส ี
 งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 งานวินัย 
 งานสภานักเรียน และส่งเสริมประชาธิปไตย 
 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและอัตลักษณ์ลูกบดินทร 4 
 งานบัตรประจ ำตัวนักเรียน และGATE WAY 
 งานเครือข่ายผู้ปกครองนกัเรียน 
 งานโรงเรียนครอบครัวอุปถัมภ์ 
 งานจราจร วิทยสุื่อสารและความปลอดภัย 
 

1. งานส านกังานกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. งานธุรการ/สารบรรณ 
3. งานอาคารสถานทีแ่ละสิงแวดลอ้ม 
4. งานประชาสมัพันธ ์
5. งานยานพาหนะและบริหารสาธารณะ 
6. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
7. งานโภชนาการ 
8. งานอนามัยโรงเรียน 
9. งานสวัสดกิาร 
10. งานโสตทัศนศกึษาเพือ่การศึกษา 
11. งานสวัสดกิารกลุ่มบริหารทั่วไป 
12. งานสมาคมผู้ปกครองและคร ู
13. งานอืน่ๆ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผุ้ช่วยผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 

ชมรมศิษย์เกา่บดินทร ๔ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและงานวิชาการสถานศึกษา 

สมาคมผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี)๔ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) 

จุดเด่น 
ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็น
นักเรียนที่ดีของโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียน รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งในสถานศึกษา และชุมชน 
 ด้านครูผู้สอน พบว่าครูมีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ จัดการสอนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านผู้บริหาร พบว่า มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
    ด้านผู้เรียน ควรวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และ
นอกจากนี้ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
    ด้านครูผู้สอน ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
  ด้านผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ครบวงจร 
โอกาส 

ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 
ชุมชนมีความกลมกลืนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธท าให้ผู้เรียนรู้ไปพร้อมกันทั้ง

สองวัฒนธรรม 
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนสถานศึกษาโดยเฉพาะด้านการเกษตรการท านา และการท าเกษตรแบบ

พอเพียง 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
อาชีพศิลปหัตกรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย 

อุปสรรค 
สถานศึกษาตั้งอยู่ห่างไกลตัวเมือง การเดินทางไม่สะดวก ไม่มีรถประจ าทางผ่าน ใช้เวลาเดินทางนาน 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 
งบประมาณค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
การสื่อสารโทรศัพท์ไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีคู่สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีคลื่นสัญญาณในบางจุด 
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๑. นายนพดลชัย  ประภัสสิริ  นายกสมาคม 

๒. นายพีรศุษม์  ปีตธวัชชัย  อุปนายก คนที่ ๑ 

๓. นายประสพโชค  แก้วซอ   อุปนายก คนที่ ๒ 

๔. นายพงศรันย์  ซุ้นสุวรรนศรี  กรรมการและนายทะเบียน 

๕. นายสาโรจน์  จันทร์เจริญ  กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน 

๖. นายอนุรักษ์  ปัดลี   กรรมการและปฏิคม 

๗. นายอภิชาต  บุญเพ่ิม   กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 

๘. นางสาวดลลักษณ์ เนติธรรมไพจิตร  กรรมการและบรรณารักษ์ 

๙. นางสาวสุธาดา  หวังสมัด   กรรมการและผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

๑๐. นายอุทัย  บุญโต   กรรมการและสารณียากร 

๑๑. นางสอางค์  ตั้นไทย   กรรมการและผู้ช่วยสารณียากร 

๑๒. นายอภิชาติ  ชื่นมนัส   กรรมการและประชาสัมพันธ์ 

๑๓. นางสาวศิรินภา  ทองค าแท้  กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

๑๔. นายส าเนา  ฉ่ าสดใส   กรรมการและสวัสดิการ 

๑๕. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค  กรรมการและผู้ช่วยสวัสดิการ 

๑๖. นายเพชร  ทองศรี   กรรมการและเหรัญญิก 

๑๗. นางอัมพร  สนกนก   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๑ 

๑๘. นางสาวลัดดา  รัตนชัย   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก คนที่ ๒ 

๑๙. นายอติพงศ์  พิมพ์จันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. นายณัฐวุฒิ  งามบุญแถม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๑ 

๒๑. นางสาวสิชาพัชร์  คณานนท์ชัยศิริ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ ๒ 
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**ข้อมูลล่าสุด ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ * 
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1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม  และสนามกอล์ฟมีประชากร

ประมาณ   1,000  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน มีสนามกอล์ฟ เพร็สซิเด้นท คันทรี คลับ อาชีพหลัก

ของชุมชน คือ  เกษตรกรรมและรับจ้าง   เนื่องจาก ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะระดับปาน

กลางถึงยากจน  การเดินทางของนักเรียนใช้รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียน  ผู้ปกครองมารับ-ส่ง  จักรยานยนต์  

จักรยาน  เดินเท้า  ไม่มีรถประจ าทาง เข้า – ออกโรงเรียน  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประมาณ

ร้อยละ  89  อิสลาม  ประมาณร้อยละ  11  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็น ที่รู้จักโดยทั่วไป คือลิเก

เรียบ ของชาวมุสลิม   ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบของชาวไทย รามัญ  ประเพณีท าบุญตักบาตรตามเทศการ

ของศาสนาพุทธ 

2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  อาชีพหลัก  คือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ  80

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 89 อิสลาม  ประมาณร้อยละ  11  ฐานะทางเศรษฐกิจรายได้โดย

เฉลี่ยต่อครอบครัว  ต่อปี 200,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน 

3.  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนโรงเรียนอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟ  อากาศดี  บรรยากาศดีไม่มี

สถานแหล่งอบายมุข  การเดินทางไม่สะดวกอยู่ห่างไกลจากถนน  ไม่มีรถประจ าทางท าให้เป็นโอกาสดีเมื่อ

นักเรียนเข้ามาโรงเรียนแล้วได้เรียนเต็มที่ไม่มีสิ่งยั่วยุ ไม่สามารถออกนอกโรงเรียนได้ง่าย ท าให้นักเรียนไป - 

กลับตรงเวลา 
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สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผลงานของนักเรียน 

 



23 
  

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนปีการศึกษา 2563 
1. ข้อมูลจ าแนกนักเรียนตามเพศ และช้ันเรียน ปีการศึกษา 2561-2563 

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ม.1 10 160 155 315 10 148     155 303 
ม.2 8 125 157 282 10 159 155 314 
ม.3 8 158 181 339 8 124 152 276 
ม.4 10 129 155 284 10 134 159 293 
ม.5 10 133 171 304 10 121 146 276 
ม.6 7 109 145 254 10 129 167 296 
รวม 53 814 964 1,778 58 515 934 1,749 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และ 2563 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
  

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

3. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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3. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O – NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2563  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

4.ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
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6.ข้อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิผลการประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

7. ข้อมูลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 

ชั้น 
จ านวน นร.ปี 2563 นร.ที่ส าเร็จการศึกษา นร.ที่ไม่ส าเร็จการศึกษา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.3 155 181 153 179 2 2 
ม.6 109 144 109 144 0 0 
รวม 264 325 262 323 2 2 

**ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2563 

แผนภูมิแสดงการประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 การจัดกิจกรรมแนะแนว 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

 

1. ข้อมูลรายชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนคาบ และจ านวนบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

    ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ รายชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
คาบสอน
ทั้งหมด 

จ านวน
บุคลากร 

เฉลี่ยคาบ/คน 

ภาคเรียนที่ 1 
ภาษาไทย นางสาวดารณีรัตน์    ยูงทอง 173 9 19.2 
คณิตศาสตร ์ นายณยศ สงวนสิน 271 12 22.6 
วิทยาศาสตร ์ นางสาวสุธาดา หวังสมัด 279 15 18.6 
สังคมศึกษา นายรังสรรค ์ จันทรเสนา 296 15 19.7 
สุขศึกษาฯ นางสาวมนีา โสวรส 123 7 17.6 
ศิลปะ นายสาโรจน ์ จันทร์เจริญ 123 6 20.5 
การงานอาชีพฯ นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค 276 14 19.7 
ภาษาตา่งประเทศ นางสาวภัทราพร เทียมกลาง 321 15 21.4 
แนะแนว นางสาวสิริภา พูลมี 62 3 20.7 

รวม 1,924 96 19.8 
ภาคเรียนที่ 2 
ภาษาไทย นางสาวดารณีรัตน์    ยูงทอง 174 9 19.3 
คณิตศาสตร ์ นายณยศ สงวนสิน 267 12 22.3 
วิทยาศาสตร ์ นางสาวสุธาดา หวังสมัด 285 15 19.0 
สังคมศึกษา นางจิรพนัธ ์ อัตจริต 291 15 19.4 
สุขศึกษาฯ นางสาวมนีา โสวรส 124 7 17.7 
ศิลปะ นายสาโรจน ์ จันทร์เจริญ 121 6 20.2 
การงานอาชีพฯ นายอภิชาต บุญเพิ่ม 288 14 20.6 
ภาษาตา่งประเทศ นางสาวภัทราพร เทียมกลาง 306 15 20.4 
แนะแนว นางสาวสิริภา พูลมี 62 3 20.7 

รวม 1,918 96 19.9 
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แผนภูมิแสดงจ านวนคาบสอนของบุคลากรครู ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิจ านวนคาบสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
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2. โครงสร้างเวลาเรียน 
        หลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2561) ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา     
    - ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
    - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
    - หน้าที่พลเมือง 
    - เศรษฐศาสตร ์
    - ภูมิศาสตร ์
สุขศึกษาฯ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพฯ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมที่โรงเรียนจัด
เพิ่มเติม 

ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า  
1,600 ชม. 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง / ปี 
ไม่น้อยกว่า  

3,600 ชม. / 3ปี 
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3. แผนการเรียน   

แผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มการเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ม.1 ม.2 ม.3 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ 22 17 24 
ห้องเรียนพิเศษ MEP 18 23 24 
ห้องเรียนทั่วไป 275 241 284 

รวม 315 281 332 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละแผนการเรียน 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มการเรียน (ระดับ ม.ต้น)

ม.1 ม.2 ม.3
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แผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มการเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ม.4 ม.5 ม.6 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร ์ 92 99 99 
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 67 92 47 
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุน่ 41 31 43 
ภาษา - สงัคม - เทคโนโลย ี 51 56 38 
ทวิศึกษา 28 28 27 

รวม 279 306 254 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละแผนการเรียน 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มการเรียน (ระดับ ม.ปลาย)

ม.4 ม.5 ม.6
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. ผลการประเมินสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น จ านวน นร.ทั้งหมด 
ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ม.1 303 303  
ม.2 314 314  
ม.3 276 276  
ม.4 293 293  
ม.5 276 276  
ม.6 296 296  

รวมจ านวนนักเรียน 1,749 1,749  
 

แผนภูมิผลการประเมินสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
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5. รายช่ือกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 

รายช่ือกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 

ที ่ ครูผู้สอน ชื่อชุมนุมท่ีเปิดสอน ระดับชั้น 

1 นางสาวจุฑามาศ  อร่ามศรี พูดดีเป็นศรีแก่ปาก ม.4-6 

2 นางวรัญญู   เขียวอยู่ เขียนสร้างสรรค์ ม.1-6 

3 นางสาวดารณีรัตน์   ยูงทอง หนังสือเก่าเอามาแชร์ ม.4-6 

4 นางสาวศิรินภา   ทองค าแท้ หมอภาษาพัฒนาการอ่าน ม.1-3 

5 นางสาวปานทอง   แสงสุทธิ หนังสือเล่มเล็กม.ต้น ม.1-3 

6 นางสาวอรณี  เล็นจันทร์ ฝึกคิดพิชิตปริศนา ม.4-6 

7 นายธนกฤต  พงษ์สุภา ลับสมองประลองภาษา ม.1-3 

8 นางสาววิชชุดา   ฝากไธสง ภาษาไทยสร้างสรรค์ ม.1-6 

9 นางสาวธัญญาลักษณ ์ จันทร์กระจ่าง หนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 

10 นายณยศ   สงวนสิน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยคณติศาสตร ์ ม.4-6 

11 นางสาวบุษยากร   ฐานไชยชู คณิตกับเส้นด้าย ม.4-6 

12 นางสาวขวัญใจ   ภานุศรี หมากฮอส ม.1-6 

13 นางสาวสุกัญญา   ถีสูงเนิน UNO ม.1-3 

14 นางสาวร่มฤดี   ปิยะวงษ์ ซุโดก ุ ม.1-3 

15 นายนพพิชญ์   ภมรบุตร คณิตเชิงศิลป์ ม.4-6 

16 นางสาวอัยลดา   ดลพันธุ์ เวทคณิต ม.1-3 

17 นายณภัทร   นีระมนต์ ปกิณกะคณิตศาสตร์ ม.1-3 

18 นางสาวอัจฉรา   ศรีศิลปส าราญ คิดเลขเร็ว ม.1-3 

19 นายไพฑูรย์   ลือพงศ์ไพจิตร การ์ดเกม ม.1-6 

20 นายมานพ   ม่วงมี คณิตจิตอาสา พัฒนาบดินทร๔ ม.1-6 

21 นางสาวอาทิตยา   คล้ายแจ้ง Binggo Line ม.1-3 

22 นางสาวอารียา   หวังแจ่ม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.4-6 

23 นางสาวสุธาดา   หวังสมัด เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

24 นางธนัญญา   กกศรี ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 

25 นางศศิพิมพ์   เย็นเพ็ชร โยคะ ม.1-6 

26 นายเฉลิมพล  ท้าวบุญญาภินกิุล จรวดขวดน้ า ม.1-3 

27 นางสาวนิลาวัลย์   หนูน้ าค า Co – วิทย์ ม.1-3 
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28 นางสาวนภัค   วงษ์หาจักร STEM ม.4-6 

29 นายนรินทร์  สุขพิลาภ การ์ตูนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 

30 นายจักรกฤษณ์   กาญจนศุภศักดิ ์ Let’s get rich ม.1-6 

31 นางสาวผกาวรรณ   ติยัพเสน ตุ๊กจาปูนปลาสเตอร์ ม.1-3 

32 นายสาธิต   ถาวรกิจ ติวเคมี ม.4-6 

33 นางสาววรีรัตน์   อารมณ์สวะ นักเคมีน้อย ม.4-6 

34 นางสาวเบญจพร   สุคนธร Cover Dance Bodin4 ม.1-6 

35 นางสาวอุไรวรรณ   เมิดไธสง ติว Pat2 ชีววิทยา ม.4-6 

36 นางสาวเยาวดี   จันทรวงษ ์ ธนาคารโรงเรียน ม.1-6 

37 นายชญาวัฒน์   การสมใจ ทีมโสต ม.1-6 

38 นางสาววัฒนา   มะปรางค์ พิมพ์สัมผัส ม.1-6 

39 นางนันต์ทนา   วรรณพราหมณ ์ ออกแบบเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 

40 นายธงไชย   สันติถาวรยิ่ง นักประดิษฐ์ดิจิทัล ม.1-6 

41 นายลือชัย   ฉัตรวิริยะโยธิน คลินิกคอมพิวเตอร์ ม.1-6 

42 นางเสาวลักษณ์   ถูกเหมาะ ออกแบบเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 

43 นายรังสรรค์   จันทรเสนา ผูกจับผ้างานพิธี ม.6 

44 นางอัมพร   สนกนก การประดิษฐ์สร้างสรรค์ ม.1-3 

45 นางจิรพันธ์   อัตจริต สานลายไทย ม.1-6 

46 นายประหยัด   ศรีอ้วน เศรษฐกิจพอเพียง ม.4-6 

47 นางสาวปรางค์ทิพย์   ประสิทธิเขตการ เรียนรู้ประวตัิศาสตรผ์่านภาพยนตร์ ม.1-3 

48 นายวุฒิชัย   เทียมยศ ตามรอยนักเขียนประวัติศาสตร์ ม.4-6 

49 นางสาวฐาปนีย์   รักภูบาล พับเหรียญโปรยทาน ม.1-6 

50 นายประสิทธิ์   นิยมวัน รอบรู้ Guru เมืองไทย ม.1-3 

51 นางสาวอ้อนจันทร์  ไถวศิลป์ มนต์เพลงเก่าเล่าประวัติศาสตร์ ม.1-3 

52 นางสาวพิชามญชุ์  สุคนธสวัสดิ ์ Happy Recycle ม.1-3 

53 นางสาววิชุตา   จุ้ยนุ่ม The Book Club ม.4-6 

54 นางสาวเทียมแข   ผิวบุญเรือง กฎหมายน่ารู้ ครูน่ารัก ม.4-6 

55 นายพลเทพ   นวลทอง ประวัติศาสตร์ศิลป์ในภูมิภาคอุษาคเนย ์ ม.4-6 

56 นางสาววราพร อ่ าองอาจ โบว์ริบบิ้น ม.1-6 

57 นางสาวรัตนกาญจน์   ทองชู ภูมิปัญญาประดิษฐ์ ม.1-3 
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58 นายชัยยศ   ยศยอด ฟุตซอล ม.1 

59 นายธีระพันธ์   เสถียรทวีกิจ บาสเกตบอล ม.1-6 

60 นางมีนา    โสวรส อ.ย.น้อย ม.1-3 

61 นายสิงหราช  อาจหาญ เปตอง ม.1-3 

62 นายปารุสก์   คงแขม กีฬาเทเบิลเทนนิส ม.1-3 

63 นางสาวอารีย์   เยเปียว การต่อสู้ด้วยกระบี่ ม.4-6 

64 นายพัทธดนย์   ทักษิณ กีฬาเซปักตะกร้อ ม.1-3 

65 นายคมสันต์   ภาคภูมิ ดนตรีไทย ม.1-6 

66 นายสาโรจน์   จันทร์เจริญ ศิลปะนิยม ม.1-6 

67 นางสาวกัญญาณัฐ   จันทรเสน นาฏศิลป์ ม.1-6 

68 นายศตวรรษ   กล่อมวิเศษ ดนตรีสากล ม.1-6 

69 นางสาวปนัดชนก    ปัญญาธร ดนตรีไทย ม.1-6 

70 นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์หมุน ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-6 

71 นางสอางค์   ตั้นไทย ประดิษฐ์จากเม็ดข้าว ม.2 

72 นายอภิชาต   บุญเพ่ิม การผลิตทางเท้าคอนกรีต ม.4-6 

73 นางสาวโสภิดา   กระต่ายนาค แปรรูปอาหาร ม.4-6 

74 นางสาวธนาภรณ์   ทองเสริม แปรรูปอาหาร ม.1-3 

75 นางสาวเบญจมาศ   พูนประสิทธิ์ จิ๊กซอว์รักคนรักการต่อ ม.4-6 

76 นายอนุวัฒน์   เพ็ชร์รัตน์ พระเครื่องและพระบูชาไทย ม.1-3 

77 นางสาวภัทราพร   เทียมกลาง Asking and Answering Questions ม.2/2 

78 นางพนิดา   เสนามนตรี Speak out ม.1/2 

79 นายมนตรี   เพ็งสว่าง Buddhism:basic beliefs ม.4-6 

80 นางอารยา   มันแก้ว Everyday English ม.3/2 

81 นางสาวลัดดา   รัตนชัย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ม.4-6 

82 นางสาวอาษุภา   ยิวคิม Crossword Games ม.1-6 

83 นางสาววันธิดา   สีหะวงศ์ Idioms ฝรั่งพูดคนไทยเข้าใจ ม.4-6 

84 นางสาวสุพรรษา   แก้วพริ้ง คนชอบเล่า ม.1-3 

85 นางสาวนฤมล   ใจชื่น Funda Eng. ม.4-6 

86 นางสาวรุ่งรวี   ศรีชนะ เก่งค าศัพท์จากเกมภาษาอังกฤษ ม.1-3 

87 นางสาวปิยมาภรณ์   ยุวรรณบูร์ ภาษาอังกฤษแบบ ฝ.ฝอ ม.1-6 
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88 นางสาวพริ้มพลอย   เกลาชู ตะลึงจีน ม.1-6 

89 นางสาวชฏาพร เสามั่น โลกการ์ตูน ม.4-6 

90 นางสาวสิริภา   พูลมี จิตวิทยาพาเพลิน ม.1-6 

91 นางสาวกนกวรรณ   ขุนทอง หินเรียงร้อย ม.1-6 

92 นางสาวสิชาพัชร์   คณานนท์ชัยศิร ิ เพ่ือนที่ปรึกษา ม.1-6 

 
 
รายช่ือกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 
  

1 นางสาวดารณีรัตน์   ยูงทอง โจทย์ไทยโอเน็ต มีเคล็ดมาบอก ม.3 

2 นางจุฑามาศ   อร่ามศรี วงล้อมอิสลาม (ฮาลากอฮ์) ม.1-3 

3 นางสาววรัญญู   เขียวอยู่ ภาษาไทย ภาษาเพลง ม.1-6 

4 นางสาวปานทอง   แสงสุทธิ ปริศนาค าทาย (คติชน) ม.1-3 

5 นางสาวอรณี  เล็นจันทร์ โลกกว้างทางภาษา ม.1-3 

6 นายธนกฤต  พงษ์สุภา ลับสมองประลองปัญญา ม.1-3 

7 นางสาววิชชุดา   ฝากไธสง สืบสานภาษาไทย ม.1-6 

8 นางสาวธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง หนังสือเล่มเล็ก ม.1-6 

9 นางสาวสุชาดา ฮันนา นิทานเล่มเล็ก ม.1 

10 นางจิรพันธ์   อัตจริต สานลายไทย ม.2 

11 นายประหยัด   ศรีอ้วน เศรษฐกิจพอเพียง ม.4-6 

12 นางสาวปรางค์ทิพย์   ประสิทธิเขตการ เรียนรู้ประวตัิศาสตรผ์่านภาพยนตร์ ม.1-3 

13 นายวุฒิชัย   เทียมยศ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปริทัศน์ ม.4-6 

14 นางสาวฐาปนีย์   รักภูบาล จัดดอกไม้ ม.1-6 

15 นายประสิทธิ์   นิยมวัน รอบรู้ guru เมืองไทย ม.1-3 

16 นางสาวพิชามญชุ์   สุคนธสวัสดิ ์ Happy Recycle ม.1-3 

17 นางสาวอ้อนจันทร์   ไถวศิลป์ มนต์เพลงเก่าเล่าประวัติศาสตร์ ม.1-3 

18 นางสาวเทียมแข   ผิวบุญเรือง กฎหมายน่ารู้ ม.4-6 

19 นางสาววิชุตา   จุ้ยนุ่ม Social for what ม.5/10 

20 นายอานัส   ฝะสกุล ช่วยราชการ  

21 นายพลเทพ   นวลทอง ประวัติศาสตร์ศิลปะ ม.4-6 
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22 นางสาววราพร   อ่ าองอาจ กระเป๋ารีไซเคิล ม.1-6 

23 นายณยศ   สงวนสิน บอร์ดเกม ม.4-6 

24 นางสาวบุษยากร   ฐานไชยชู โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-6 

25 นางสาวขวัญใจ   ภานุศรี หมากฮอต ม.4-6 

26 นางสาวสุกัญญา   ถีสูงเนิน UNO ม.1-3 

27 นางสาวร่มฤดี   ปิยะวงษ์ Sudoku ม.1-3 

28 นายนพพิชญ์   ภมรบุตร คณิตเชิงศิลปื ม.4-6 

29 นางสาวณักษ์ลภัส   ปราบพาล เวทคณิต ม.1-3 

30 นายณภัทร   นีระมนต์ A-Math ม.1-3 

31 นางสาวอัจฉรา   ศรีศิลปส าราญ คิดเลขเร็ว ม.1-3 

32 นายไพฑูรย์   ลือพงศ์ไพจิตร การ์ดเกม ม.1-6 

33 นายมานพ   ม่วงมี โลกสวยด้วยมือเรา ม.1-6 

34 นางสาวอาทิตยา   คล้ายแจ้ง คณิต คิดสนุก ม.3/1 

35 นายวิชัย เคลือบสูงเนิน จินตคณิต ม.1/1 

36 นางสาวสุธาดา   หวังสมัด วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ม.1-3 

37 นางสาวผกาวรรณ   ติยัพเสน เลโก้นาโน ม.1-3 

38 นางสาววรีรัตน์   อารมณ์สวะ ติวเคมี ม.4-6 

39 นางสาวเบญจพร   สุคนธร Horoscope Gypsy ม.ต้น ม.1-3 

41 นางสาวอุไรวรรณ   เมิดไธสง ติวชีววิทยา ม.4-6 

42 นางสาวนภัค   วงษ์หาจักร์ Horoscope Gypsy ม.ปลาย ม.4-6 

43 นางธนัญญา   กกศรี ตะลยุโจทย์วิทยาศาสตร์ O - Net ม.3 

44 นางศศิพิมพ์   เย็นเพชร โยคะ ม.1-6 

45 นางสาวอารียา   หวังแจ่ม อิสลามทางน าชีวิต ม.4-6 

46 นายเฉลิมพล  ท้าวบุญญาภินิกลุ จรวดขวดน้ า ม.1-3 

47 นายนรินทร์  สุขพิลาภ การ์ตูนหรรษา ม.1-3 

48 นางสาวนิลาวัลย์   หนูน้ าค า ติววิทย์ พิชิต O - Net ม.1-3 

49 นายจักรกฤษณ์   กาญจนศุภศักดิ์   PAT - PHY ม.4-6 

50 นางสาวเยาวดี   จันทรวงษ ์ เกมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.1-6 

51 นายชญาวัฒน์   การสมใจ คนโสต ม.1-6 

52 นางสาววัฒนา   มะปรางค์ สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ ม.4-6 
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53 นางนันต์ทนา   วรรณพราหมณ์ ออกแบบเครือ่งใช้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.1-3 

54 นายลือชัย   ฉัตรวิริยะโยธิน คลินิกคอมพิวเตอร์ ม.4-6 

55 นางมีนา    โสวรส อย.น้อย ม.1-3 

56 นายธีระพันธ์  เสถียรทวีกิจ บาสเกตบอล ม.1-6 

57 นายชัยยศ   ยศยอด ฟุตซอล ม.1 

58 นายสิงหราช   อาจหาญ หมากรุกไทย ม.1-6 

59 นายปารุสก์   คงแขม กีฬา E – SPORT ROV ม.1-3 

60 นายพัทธดนย์   ทักษิณ เซปักตะกร้อ ม.1-3 

61 นางสาวภัทราพร   เทียมกลาง English Conversation ม.2/2  

62 นายมนตรี   เพ็งสว่าง Buddhism : basic beliefs ม.4-6 

63 นางสาววันธิดา   สีหะวงศ์ Idioms ฝรั่งพูดคนไทยเข้าใจ ม.4-6 

64 นางสาวอาษุภา   ยิวคิม World of English ม.3/2 

65 นางสาวลัดดา   รัตนชัย ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ม.4-6 

66 นางอารยา   มันแก้ว Say Hello! ม.1-6 

67 นางสาวนฤมล   ใจชื่น Watching Singing Song ม.1-6 

68 นางสาวรุ่งรวี   ศรีชนะ Funny English with Literature ม.1-6 

69 นางสาวสุพรรษา   แก้วพริ้ง English Master ม.1/2 

70 นางสาวปิยมาภรณ์   ยุวรรณบูรณ์ ภาษาอังกฤษแบบ ฝ.ฝอ ม.1-6 

71 นางสาวพริ้มพลอย   เกลาชู CHAINA & CHAINESE ม.1-6 

72 นางสาวชฎาพร เสามั่น Japanese Culture ม.4-6 

73 นางสาวสุนันทา กาญจนสมบัติ Words Games ม.1 

74 นางสาวโสภิดา   กระต่ายนาค แปรรูปอาหาร ม.4-6 

75 นางสาวธนาภรณ์   ทองเสริม แปรรูปอาหาร ม.1-3 

76 นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์ ธนาคารโรงเรียน ม.1-3 

77 นางสาวพิมพ์ประภา เจริญผล ธนาคารโรงเรียน ม.4-6 

78 นายอนุวัฒน์   เพ็ชร์รัตน์ พระเครื่องพระบูชาไทย ม.1-6 

79 นางสาวกนกทิพย์ ศิริรัตน์ วิจิตรรวงทอง ม.1-3 

80 นายผดุง เจษฎารมย์ ปลาสวยงาม ม.1-3 

81 นายสาโรจน์   จันทร์เจริญ ศิลปะนิยม ม.1-6 

82 นางสาวกัญญาณัฐ   จันทรเสน คิดสร้างสรรค์ ม.1-3 
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83 นายคมสันต์   ภาคภูมิ ดนตรีไทย ม.1-6 

84 นายศตวรรษ   กล่อมวิเศษ ดนตรีสากล ม.1-6 

85 นางสาวปนัดชนก    ปัญญาธร ดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน ม.1-6 

86 นายวีรศักดิ์   ฤทธิ์หมุน วิจิตรศิลป์ ม.1-6 

87 นางสาวสิริภา   พูลมี เล่าสู่กันฟัง ม.1 

88 นางสาวกนกวรรณ   ขุนทอง หินเรียงร้อย ม.1-6 

89 นางสาวสิชาพัชร์   คณานนท์ชัยศิริ เพ่ือนที่ปรึกษา ม.1-6 
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4. ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน 

กลุ่มสาระ 
จ านวนสมาชิก
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนครูที่ส่ง 
งานวิจัยในชั้น
เรียน (คน) 

จ านวนครูที่ไม่ส่ง 
งานวิจัยในชั้น
เรียน (คน) 

จ านวนครูที่ส่ง 
งานวิจัยในชั้นเรียน 

คิดเป็น ร้อยละ 

ภาษาไทย ๙ ๙ - ๑๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๑๓ ๑๓ - ๑๐๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๙ ๑๕ ๔ ๗๘.๙๕ 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๖ ๑๔ ๒ ๘๗.๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๔ ๑๑ ๓ ๗๘.๕๗ 

การงานอาชีพ ๘ ๘ - ๑๐๐ 

ศิลปะ ๖ ๖ - ๑๐๐ 

สุขศึกษาและพละศึกษา ๗ ๕ ๒ ๗๑.๔๓ 

แนะแนว ๓ ๓ - ๑๐๐ 

รวมครูทั้งหมด ๙๕ ๘๔ ๑๑ ๘๘.๔๒ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ที ่ รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 
๑ นางสาวธัญญาลักษณ์ 

จันทร์กระจ่าง 
การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๒ นางจุฑามาศ 
อร่ามศรี 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๓ เรื่องโครงสร้างประโยค โดยใช้เทคนิคการสอน ผ่านการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคในเนื้อเพลง 

๓ นางสาววรัญญู 
เขียวอยู่ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา    ปีที่ ๖ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ตาม
แนวคิด GPAS 5 STEP ผ่านการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 

๔ นางสาวดารณีรัตน์ 
ยูงทอง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค าราชาศัพท์ ที่สอนโดยใช้บท
เพลงกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๕ นางสาวปานทอง 
แสงสุทธิ 

การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๖ นางสาวอรณี 
เล็นจันทร์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๕ เรื่องหลักภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ 

๗ นายธนกฤต 
พงษ์สุภา 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๒ เรื่องโครงสร้างประโยค โดยใช้เทคนิคการสอน ผ่านการวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคในเนื้อเพลง 

๘ นางสาววิชชุดา 
ฝากไธสง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ ๔ เรื่องหลักภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ 

๙ นางสุชาดา 
ฮันนา 

การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 

จ านวนครู ทั้งหมด      ๙  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๙  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   -  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 

๑ นายณยศ   
สงวนสิน  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  
สิงหเสนี) ๔  

๒ นางสาวบุษยากร   
ฐานไชยชู 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
เรื่อง ฟังก์ชั่น โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์        
สิงหเสนี) ๔ 

๓ นางสาวขวัญใจ   
ภานุศรี 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
แคลคูลัส ใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนบดินทร   
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๔ นางสาวสุกัญญา  
ถีสูงเนิน 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา พ้ินที่ผิวและปริมาตร  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หลังใช้ชุดการเรียนการสอนซ่อมเสริมแบบ
สถานการณ์จ าลอง 

๕ นางสาวร่มฤดี   
ปิยะวงษ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับ 
การใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๖ นายนพพิชญ์   
ภมรบุตร 

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดยใช้กลวิธี 
STAR 

๗ นางสาวณักษ์ลภัส   
ปราบพาล 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกก าลัง  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๘ นายนภัทร   
นีรมนต์ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๙ นางสาวอัจฉรา 
ศรีศิลปส าราญ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกก าลัง  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบ STAD ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๐ นายไพฑูรย์    
ลือพงศ์ไพจิตร 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับ 
การใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๑ นายมานพ   
ม่วงมี 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง การด าเนินการของฟังก์ชั่น 
โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ – ๔/๖ ภาค
เรียน 
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๑๒ นางสาวอาทิตยา   
คล้ายแจ้ง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
แบบ STAD ร่วมกับสื่อประสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๑๓ นายวิชัย   
เคลือบสูงเนิน 

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณเลขยกก าลัง 
เมื่อเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็มบวก  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับ 
การใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
จ านวนครู ทั้งหมด      ๑๓  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๑๓  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   -  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



50 
  

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที ่ รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 

๑ นางสาวสุธาดา   
หวังสมัด 

- 

๒ นางสาว
ผกาวรรณ   
ติยัพเสน 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมีพ้ืนฐาน เรื่อง พอลิเมอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม (STAD) 

๓ นางสาววรีรัตน์   
อารมณ์สวะ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนเชิงมโน
ทัศน์ (Mind Mapping) เรื่อง สมดุลเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๔ นางสาวเบญจพร   
สุคนธร 

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Problem  solving) ด้วยรูปแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya ‘s method)  
เรื่อง เตรียมสารละลาย (ปริมาณสารสัมพันธ์) ในรายวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ 

๕ นางสาวอุไรวรรณ   
เมิดไธสง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนเชิงมโนทัศน์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ เรื่อง พันธุศาสตร์ 

๖ นางสาวนภัค   
วงษ์หาจักร์ 

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Problem  solving) ด้วยรูปแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya ‘s method) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑เรื่อง พลังงานและกฏการอนุรักษ์พลังงาน 

๗ นางสาวธนัญญา   
กกศรี 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕  
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น (๗E) 

๘ นางศศิพิมพ์    
เย็นเพ็ชร 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๙ นางสาวอารียา   
หวังแจ่ม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
รายวิชาชีววิทยา ๔ รหัสวิชา ว๓๒๒๔๖ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๕/๓ 

๑๐ นายเฉลิมพล  
ท้าวบุญญาภินิกุล 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หน้าที่และองค์ประกอบของเซล์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
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๑๑ นายนรินทร์   
สุขพิลาภ 

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Problem  solving) ด้วยรูปแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya ‘s method) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ เรื่อง ความเข้มเสียงและระดับเสียง 

๑๒ นางสาวนิลาวัลย์   
หนูน้ าค า 

การพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้โดยใช้แผนผังมโนมติ (Concept Mapping) 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๖ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๑๓ นายจักรกฤษณ์   
กาญจนศุภศักดิ์ 

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา (Problem  solving) ด้วยรูปแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา (Polya ‘s method) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑เรื่อง อะตอม และการค้นพบอิเล็กตรอน 

๑๔ นางสาวเยาวดี   
จันทรวงษ ์

การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ โยใช้ระบบ Google 
Classroom ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ๑ 
รหัสวิชา ว๒๑๑๑๑ 

๑๕ นายชญาวัฒน์   
การสมใจ 

- 

๑๖ นางสาววัฒนา   
มะปรางค์ 

- 

๑๗ นางนันต์ทนา   
วรรณพราหมณ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 
๒ รหัสวิชา ว๒๒๑๑๑ โดยใชบ้ทเรียนออนไลน์ควบคู่กับ Google Classroom ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๘ นายลือชัย   
ฉัตร์วิริยะโยธิน 

การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ๓ เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๙ นางสาวอมรรัตน์   
แก้วพิทักษ์ 

- 

 

จ านวนครู ทั้งหมด      ๑๙  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๑๕  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๔  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๗๘.๙๕ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 
๑ นางจิรพันธ์   

อัตจริต 
- 

๒ นายประหยัด   
ศรีอ้วน 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ โดยใช้สื่อการสอนแบบ Power Point 

๓ นางอัมพร   
สนกนก 

ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มตามวิธีการสอนแบบ
เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT : Team Game Tournament) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาศาสนาเพื่อชีวิต ๒ 

๔ นางสาวปรางค์ทิพย์   
ประสิทธิเขตการ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศาสนาเพื่อชีวิต ๖ เรื่อง วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะทางการเรียน 

๕ นายวุฒิชัย   
เทียมยศ 

ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๖ นางสาวฐาปนีย์   
รักภูบาล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่องเหตุการณ์
ส าคัญในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ รายวิชาประวัติศาสตร์ ๔ รหัสวิชา ส๓๒๑๐๖ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

๗ นายประสิทธิ์   
นิยมวัน 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปที่ ๒/๙ โดยใช้
กิจกรรมดารเรียนรู้แบบวัฏจักร (4 MAT) เรื่อง วันส าคัญทางศาสนา 

๘ นางสาวพิชามญชุ์  
สุคนธสวัสดิ ์

 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ๔ เรื่อง สิทธิผู้บริโภค 
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
: เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT : Team Game Tournament) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  

๙ นางสาวอ้อนจันทร์  
ไถวศิลป์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘ โดยใช้สื่อการสอนแบบ Power Point 

๑๐ นางสาวเทียมแข   
ผิวบุญเรือง 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โดยใช้สื่อการสอนแบบ Power Point 

๑๑ นางสาววิชุตา   
จุ้ยนุ่ม 

การพัฒนาผผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ โดยใช้สื่อการสอนแบบ Power Point 
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๑๓ นายพลเทพ  
นวลทอง 

การจัดการเรียนรู้ ประชากรศึกษา โดยเทคนิคการจัดการเรียนร็ โดยวิธีทาง
สถิติการส ารวจทางประชากรศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๕  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๔ นางสาววราพร   
อ่ าองอาจ 

การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๑๕ นางสาวอัญชลี   
เจริญธรรม 

ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มตามวิธีการสอนแบบ
เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT : Team Game Tournament) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาท้องถิ่นของเรา 

๑๖ นางสาวรัตนากาญจน์   
ทองชู 

ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มตามวิธีการสอนแบบ
เทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT : Team Game Tournament) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ๖ 

 
จ านวนครู ทั้งหมด      ๑๖  คน 
ครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน    ๑๔  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๒  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๘๗.๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
  

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที ่ รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 

๑ นายมนตรี  
เพ็งสว่าง 

- 

๒ นางสาวภัทราพร  
เทียมกลาง 

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕/๔ โดยใช้วิธีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 

๓ นางอารยา   
มันแก้ว 

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑/๑๐ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

๔ นางสาววันธิดา  
สีหะวงศ์ 

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/
๘ โดยใช้สื่อภาพยนตร์ต่างประเทศ  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕ นางสาวอาษุภา  
ยิวคิม 

- 

๖ นางสาวลัดดา  
รัตนชัย 

การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านนอกเวลาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๗ นางสาวสุพรรษา   
แก้วพริ้ง 

- 

๘ นางสาวนฤมล  
ใจชื่น 

การพัฒนาทักษะการออกเสียงโดยใช้หนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๙ นางสาวรุ่งรวี  
ศรีชนะ 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านนอกเวลาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๐ นางสาวพริ้มพลอย  
เกลาชู 

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาจีน โดยใช้สื่อบันเทิงจีนประเภทคลิปสั้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ 

๑๑ นางสาวกรรณภัค  
ยุวรรณบูรณ์ 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖/๓ โดยใช้หนังสือเรียน Moving up 3 

๑๒ นางสาวสุนันทา   
กาญจนสมบัติ 

การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อรูปภาพในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

๑๓ นางสาวชฎาพร   
เสามั่น 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการจ า
ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้สื่อบันเทิงออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔/๗ 

๑๔ นางสาวนิสรีน   
รอดส าราญ 

การใช้เอกสารจริงในการพัฒนาความสามารถนารอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
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จ านวนครู ทั้งหมด      ๑๔  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๑๑  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๓  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๗๘.๕๗ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ที ่ รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 
๑ นายสาโรจน์ 

จันทร์เจริญ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพระบายสีด้วย
การใช้น้ าหนักแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะ 

๒ นางสาวกัญญาณัฐ 
จันทรเสน 

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน 
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓ นายคมสันต์ 
ภาคภูมิ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกหัดขลุ่ยเพียงออ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในวิชาศิลปะ ๓ (ศ๒๒๑๐๑) โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์  สิงหเสนี) ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๔ นายศตวรรษ  
กล่อมวิเศษ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แอพพลิเคชั่นเปียโน ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในวิชาศิลปะ ๓ (ศ๓๒๑๐๑) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  
สิงหเสนี) ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕ นางสาวปนัดชนก  
ปัญญาธร 

การสร้างชุดการสอนพ้ืนฐานการปฏิบัติขลุ่ยส าหรับผู้เริ่มเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

๖ นายวีระศักดิ์ 
ฤทธิ์หมุน 

การส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการวาดภาพ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

จ านวนครู ทั้งหมด      ๖  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๖  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   -  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
ที ่   รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 
๑ นายธีระพันธ์  เสถียรทวีกิจ - 
๒ นายชัยยศ  ยศยอด การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระบบ

ออนไลน์ 
๓ นางมีนา  โสวรส การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระบบ

ออนไลน์ 
๔ นายสิงหราช  อาจหาญ การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเปตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๒ 
๕ นายปารุสก์  คงแขม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
๖ นายพัทธดนย์  ทักษิณ การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระบบ

ออนไลน์ 
๗ นายธราธร 

ทิพย์จักขุ 
- 

จ านวนครู ทั้งหมด      ๗  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๕  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๒  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๗๑.๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
  

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที ่ รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 
๑ นายอภิชาต 

บุญเพ่ิม 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการอาชีพ รหัสวิชา ง๓๓๑๐๕ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning 

๒ นางสาวโสภิดา 
กระต่ายนาค 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการท างาน รหัสวิชา ง๓๒๑๐๕ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning 

๓ นางสาวธนาภรณ์   
ทองเสริม 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการอาชีพ รหัสวิชา ง๓๓๑๐๕ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning 

๔ นางสาวเบญมาศ   
พูนประสิทธิ์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพ ๒ รหัสวิชา ง๒๒๑๐๓ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning 

๕ นางสาวพิมประภา   
เจริญผล 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการด ารงชีวิต รหัสวิชา ง๓๑๑๐๓ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning 

๖ นายอนุวัฒน์   
เพ็ชร์รัตน์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงานอาชีพ ๓ รหัสวิชา ง๒๓๑๐๓ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning 

๗ นางสาวกนกทิพย์ 
ศิริรัตน์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาข้าว พืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก รหัส
วิชา ง๒๐๒๐๘ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based 
Learning 

๘ นายผดุง 
เจษฎารมย์ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาข้าว การงานอาชีพ ๑  รหัสวชิา ง๒
๑๑๐๕ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activity Based Learning 

จ านวนครู ทั้งหมด      ๘  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๘  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   -  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐ 
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กลุ่มงานแนะแนว 
ที ่ รายช่ือครู ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย 
๑ นางสาวสิริภา  พูลมี ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  

๒ นางกนกวรรณ  บุญ
มา 

การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนและการส่งงาน 

๓ นางสาวสิชาพัชร์  
คณานนท์ชัยศิริ 

ผลของการใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาการจัดความโกรธของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จ านวนครู ทั้งหมด      ๓  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   ๓  คน 
จ านวนครู ที่ไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน   -  คน 
จ านวนครู ที่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็น ร้อยละ  ๑๐๐ 
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การจัดกิจกรรมแนะแนว 

1. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 จ าแนกตามสถานบันการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ชื่อสถาบันการศึกษา จ านวน (คน) 
1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี  
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  
10 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  
11 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคม  
13 โรงเรียนเซนท์เทเรซา  
14 โรงเรียนองค์รักษ์  
15 โรงเรียนมาเรียลัย  
16 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ  
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุกิจ  
20 วิทยาพณิชยการบางนา  
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ  
22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ  
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  
24 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร  
25 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนอกจอก  
26 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค  
28 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
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29 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
30 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ บางกะปิ  
31 สายอาชีพ  
32 ต่างจังหวัด  
33 ไม่ได้ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ  
34 ไม่่จบหลักสูตร  
35 พักการเรียน   

รวมนักเรียนทั้งหมด  
 

แผนภูมิการติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 
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2. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามคณะวิชา/สาขา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ คณะที่ได้ จ านวน (คน) 
1 คณะวิทยาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 
2 คณะนิเทศศาสตร์ 6 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 
4 คณะรัฐศาสตร์ 2 
5 คณะเกษตรศาสตร์ 1 
6 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 17 
7 คณะจิตวิทยา 1 
8 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 4 
9 คณะเทคนิคการแพทย์ 1 
10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 9 
11 คณะนวัตกรรมการเกษตร 1 
12 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร 6 
14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 
15 คณะนิติศาสตร์ 3 
16 คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ 34 
17 คณะโบราณคดี 3 
18 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 
19 คณะวิทยาศาสตร์ 17 
20 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30 
22 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 
23 คณะศิลปศาสตร์ 6 
24 คณะเศรษฐศาสตร์ 3 
25 คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ 1 
26 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 1 
27 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 
28 คณะสหเวชศาสตร์ 1 
29 คณะประมง 1 
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ที ่ คณะที่ได้ จ านวน (คน) 
30 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 
31 ช่างอุตสาหกรรม 1 
32 ช่างยนต์ 1 
33 ช่างกลโรงงาน 2 
34 สาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ 1 
35 สาขาไฟฟ้าก าลัง 2 
35 นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1 

 

แผนภูมิการติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามคณะวิชา 
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3. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ที ่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน จ านวน (คน) 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 
7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5 
8 มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 1 
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 
10 มหาวิทยาลัยบูรพา 6 
11 มหาวิทยาลัยพะเยา 3 
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 
14 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 
15 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 42 
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 11 
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม 1 
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  2 
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3 
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5 
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 
29 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 5 



64 
  

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

ที ่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน จ านวน (คน) 
30 มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ 1 
31 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ,โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 14 
33 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11 
34 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 1 
35 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 9 
36 มหาวิทยาลัยรังสิต 3 
37 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2 
38 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7 
39 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 
40 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 
41 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 2 
42 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 1 
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 1 
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 1 
45 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 1 
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 1 
47 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 1 
48 สถาบันการบินพลเรือน 1 
49 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1 
50 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

แผนภูมิการติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

4. ข้อมูลติดตามผลนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ าแนกตามรอบการสมัคร ปีการศึกษา 2563 
ที ่ รอบการสมัคร จ านวน(คน) 
1 Tcas1 Portfolio 52 
2 Tcas2 Quota 20 
3 Tcas3 Admission 52 
4 Tcas4 Direct Admission 2 
6 สมัครผ่านระบบมหาวิทยาลัยเปิด / มหาวิทยาลัยเอกชน 56 
7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 11 
8 ไม่ศึกษาต่อ/ท างาน 9 

 

แผนภูมิการติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามรอบการสมัคร 
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สารสนเทศเพื่อ 

การบริหารจัดการ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 
ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
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ข้อมูลบุคลากรและการพัฒนา 

จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิจ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

จ านวนครูและบุคลากรแยกตามต าแหน่ง ปีการศึกษา 2563 

 
 

แผนภูมิจ าแนกครูตามต าแหน่ง ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

จ านวนครูและบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
 

แผนภูมิจ าแนกครูตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

จ านวนครูและบุคลากรแยกตามอายุ ปีการศึกษา 2563 

 
 

แผนภูมิจ าแนกครูตามอายุ ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

 

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
อาคารเรียนถาวร 

ชื่ออาคาร ชื่อแบบอาคาร จ านวนชั้น พ.ศ.ที่สร้าง จ านวนห้อง 
อาคาร 1 แบบพิเศษ 5 ชั้น 5 2539 32 
อาคาร 2 324  4 2548 24 
อาคาร 3 324  4 2559 24 
อาคาร 4 เรือนน้ าใจไมตรี 1 2540 4 

 

โรงอาหาร-หอประชุม 

ชื่ออาคาร ชื่อแบบอาคาร พ.ศ.ที่สร้าง 
โรงอาหาร - 2557 
หอประชุม หอประชุมโรงยิม 2540 

 

ห้องน้ า 

อาคาร จ านวน (ห้อง) 
1 49 
2 4 
3 10 
4 2 
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ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ 

ทะเบียนรถ พ.ค. 

62 

มิ.ย. 

62 

ก.ค. 

62 

ส.ค. 

62 

ก.ย. 

62 

ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

มี.ค. 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 
63 

รวม 

ฮล 485 11 18 12 16 10 3 9 7 17 3 2 2 4 114 

ฮบ991 12 12 7 24 26 15 13 15 16 5 4 3 3 155 

3 กต 6119 5 3 8 20 8 8 15 14 25 5 12 2 5 130 

ณค 2070 - - - - 5 - - - - - - - - 5 

41-3253 - - - - - - - - - - - - - 0 

รวม 28 33 27 60 49 26 37 36 58 13 18 7 12 367 

 

จ าแนกการใช้ยานพาหนะตามพื้นที่การใช้งาน 

เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
ทะเบียนรถ ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. ใน จ. ตจว. 

ฮล 485 15 2 2 1 2 - 2 - 4 - 6 - 
ฮบ991 14 2 4 1 4 - 3 - 3 - 2 3 

3 กต 6119 23 2 4 1 12 - 2 - 5 - 9 - 
ณค 2070 - - - - - - - - - - - - 

รวม 52 6 10 3 18 0 6 0 12 0 17 3 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

แผนภูมิการใช้ยานพาหนะในโรงเรียน 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการใช้บริการห้องสมุดแบ่งตามระดับชั้น 

 

 

 

 

 



77 
  

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

ประเภทการอ่าน-การยืมหนังสือ ปีการศึกษา 2563 

 

กราฟประเภทการอ่าน-การยืมหนังสือ ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

] 
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แหล่งเรียนรู้ภายในห้อง ICT 

 

กราฟการใช้บริการห้อง ICT ตามระดับชั้น 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

ข้อมูลสถิติการรักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ สถิติการเข้ารับบริการ จ าแนกตามการเจ็บป่วย ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

ตารางสรุปการใช้บริการห้องพยาบาลของครูและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

 

  

แผนภูมิ สถิติการใช้บริการห้องพยาบาลของครูและบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563  

 

ข ้อม ูลภาวะโภชนาการเด็กนักเร ียน ป ีการศ ึกษา 2563 
 
 
 
 
ระดบ ั  ชน ั้ 

จำนวน จำนวน นร. ภาวะโภชนาการ 
นักเร ียน ท ี่ชง ั่ นาหนัก  ผอม(<-2s.d)     ค ่อนข ้างผอม(<-1.5ถ ึง-2s.d)      สมสว ่ น(>1.5ถ ึง+1.5s.d) ทว ้ ม(+1.5s.dถ ึง+2s.d) เร ิ ่มอว ้ น(+2s.dถ ึง+3s.d) อว ้ น(>+3s.d) 
ท ังหมด และว ัดสว ่  นสง ู ชาย หญ ิง รวม ชาย หญ ิง รวม ชาย หญ ิง รวม ชาย หญ ิง รวม ชาย หญ ิง รวม ชาย หญ ิง รวม 

คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน คน 
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

ม.1   315 12 13 25 14 11 25 91 116 207 7 10 17 8 12 20 11 10 21 
                     

ม.2      274 8 6 14 10 12 22 85 92 177 5 8 13 9 11 20 15 13 28 
                     

ม3.       310 10 7 17 9 16 25 93 104 197 6 12 18 8 8 16 22 15 37 
                     

ม.4       281 4 5 9 8 8 16 91 105 196 8 5 13 5 10 15 15 17 32 
                     

ม.5       293 2 3 5 12 15 27 90 103 193 4 6 10 10 18 18 17 13 30 
                     

ม.6       249 8 3 11 5 6 11 55 97 152 7 5 12 18 6 24 25 14 39 
                     

รวม  1,722 44 37 81 58 68 126 505 617 1,122 37 46 83 58 65 123 105 82 187 
ม.1-6                     

 

 

เร ิ่มอว ้ น+อว ้ น 310 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลผลงานและรางวัลความภาคภูมิใจ 

ปีการศึกษา 2563 
รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร 

นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รางวัลแบบอย่างครูดีเด่น (สมเด็จพระญาณสังวร) 2563 

-นางสาวสุธาดา หวังสมัด ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-นางจิรพันธ์  อัตจริต ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

-นายณยศ สงวนสิน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน 

-นางธนัญญา กกศรี  ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์  ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

-นางจุฑามาศ อร่ามศรี  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

-นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

-นางสาวณักษ์ลภัส ปราบพาล  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

-นางสาวอัจฉรา ศรี ศิลปส าราญ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

-นางสาวอรณี เล็นจันทร์  ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

-นายธนกฤต พงษ์สุภา ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

-นางสาวสุนันทา กาญจนะสมบัติ  ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

-นางสุชาดา ฮันนา ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

-นายวิชัย เคลือบสูงเนิน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
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รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมตอนต้น 2563 

-นางสาวปานทอง แสงสุทธิ 

-นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม 

รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย 2563 

-นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค 

-นางสาวอรณี เล็นจันทร์ 

-นางสาวนภัค วงษ์หาจักร์ 

-นางสาวภัทราภร เทียมกลาง 

ขอแสดงความยินดีบุคลากรในต าแหน่งรองผู้อ านวยสถานศึกษา 

นางสาวศิรินภา ทองค าแท้ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 

นายสาธิต ถาวรกิจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ บดินทรเดชา 

นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ผลงานนักเรียน 

-นางสาวบุษกร จันทะเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รายงการ 

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปัจกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดชลบุรี 

-กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ได้น าตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  MEP เข้าร่วมแข่งขัน 

ทักษะทางภาษาโครงการ EP/MEP ได้แก่ การแข่งขันพูดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ การแข่งขัน 

Multi Skills  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  Skit การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  

การแข่งขันสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
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รายงานการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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คณะกรรมการจัดท า 

ที่ปรึกษา   นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย  
               นางสาวศิรินภา ทองค าแท้ 
รวบรวมและเผยแพร่ โดย งานแผนงานและนโยบาย 
นางสาววรีรัตน์  อารมณ์สวะ                      
นางสาวนิลาวัลย์  หนูน้ าค า 
นางสาววิชุตา  จุ้ยนุ่ม 
นายวิชัย  เคลือบสูงเนิน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 
รองหัวหน้างานวิเคราะห์และจัดท าแผน 
หัวหน้างานสารสนเทศ 
รองหัวหน้างานสารสนเทศ 

นางสาววริศนันท์  พรหมถนอม 
สารสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน 
นางสาววัฒนา  มะปรางค์ 

เจ้าหน้าที่งานแผนงาน 
 
สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวอาทิตยา คล้ายแจ้ง สารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวณักษ์ลภัส ปราบพาล สารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน 
นายธนกฤต   พงษ์สุภาพ 

สารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นายพลเทพ  นวลทอง สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
นางสาวขวัญใจ ภานุศรี สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ 
นางนันต์ทนา   วรรณพราหมณ์ 

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

นางสาวสุพรรษา แก้วพริ้ง สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นายสิงหราช    อาจหาญ 
นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม 

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

นางสาวปนัดชนก ปัญญาธร สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 นางสาวสิชาพัชร คณานนท์ชัยศิริ                             สารสนเทศงานแนะแนว 
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