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ค าน า 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2562 – 
2564) เพ่ือวางทิศทางการจัดการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการน า
มาตรฐานการศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษามาบูรณาการ โดยยึดมาตรฐานของชาติเป็นหลัก เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุดต่อ
คุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง (พ.ศ. 2562 – 2564) ฉบับบนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสถานศึกษา 

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

1.1  สภาพทั่วไป   
สถานที่ตั้งของโรงเรียน,ข้อมูลพื้นฐาน 

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
เพ่ือให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนรองรับนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่  87 หมู่ที่ 1 แขวงล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  บนพ้ืนที่ 10 ไร่  
ซึ่งได้รับบริจาคจาก คุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา โดยการประสานงานของ  พลเอกวิโรจน์    แสง
สนิท (อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด)  และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี)  ผู้ก่อตั้งและผู้อุปการะโรงเรียน     

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

สภาพของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เชิงปริมาณและคุณภาพ โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ชุมชน บุคลากร และอัตราก าลังของครู   ที่สามารถ
พัฒนาทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะในการด าเนินชีวิต  ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีเรียน  วิธีสอน 
การท าวิจัยในชั้นเรียน ให้ความส าคัญกับผู้เรียน มีสื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน เตรียมการสอน 
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนเต็มที่ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา และ
ดูแลผู้เรียน รวมทั้งให้ขวัญก าลังใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีระบบนิเทศติดตาม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูในด้านการเรียนการสอน ปรับวิธีการวัดประเมินผลให้เอ้ือต่อผู้เรียน  มีความถูกต้องรวดเร็ว 
และมีข้อมูลสารสนเทศท่ีดี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้  

 
1.2  การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 
           จากสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียนและสภาพภายในและภายนอก เป็นบริบทที่ส าคัญในการ
ตัดสินใจเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงเรียน จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดว่าทิศทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างไร โดยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ เทคนิค SWOT 
ตามแนวคิด การวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 2S4M เป็นหลัก จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจ านวน 210 คน ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
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1.2.1  สภาพแวดล้อมภายนอก 
ประเด็นชี้วัด มีสภาพเป็น 

1. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(Social and cultural factors : S) โอกาส อุปสรรค 
1. แหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน 40.95 59.05 
2. ประชากรในชุมชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา 82.38 17.62 
3. แหล่งชุมชนมีความหลากหลายทางศาสนา 88.10 11.90 
4. มีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 64.76 35.24 
5. การเผาขยะและทุ่งนาในแหล่งชุมชนใกล้เคียง  5.71 94.29 
6. การส่งเสริมให้บุตรหลานได้รับการศึกษาในระดับสูงของคนใน

ชุมชน 
80.48 19.52 

7. โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก  11.43 88.57 
8. ชุมชนรอบๆโรงเรียน ยังมีปัญหายาเสพติด 6.19 93.81 
9. ประชากรวัยที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่บริการ

ของโรงเรียนมีจ านวนลดน้อยลง 
26.19 73.81 

10. มีมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ทั้งของภาครัฐและเอกชน อยู่ในรัศมีไม่
เกิน  
30 กม.  

68.57 31.43 

2.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology factors : T) โอกาส อุปสรรค 
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาได้ทั่วถึง ท าให้เกิดการ

เลียนแบบพฤติกรรม 
40.48 59.52 

2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถเป็นสื่อที่ใช้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ได้ 

88.57 11.43 

3. ห้องเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 79.05 20.95 
4. การจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 78.57 21.43 
5. มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้ปฏิบัติจริงได้ 81.43 18.57 
6. ความเร็วของ Internet เข้าถึงโรงเรียนน้อยมาก 9.05 90.95 
7. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ส าหรับการบริหารจัดการ 70.48 29.52 
8. นักเรียนเล่น Internet มากเกินไป 15.71 84.29 
9. ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 81.43 18.57 
10. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายส าหรับผู้เรียนใน

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
80.48 19.52 

3.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) โอกาส อุปสรรค 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะระดับปานกลาง 67.62 32.38 
2. รายได้ประชากรส่วนใหญ่มาจากค่าจ้างการให้บริการและผลผลิต

ด้านเกษตรกรรม 
55.24 44.76 

3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา 80.48 19.52 
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ประเด็นชี้วัด มีสภาพเป็น 
4. ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้มีโอกาสในการหางานท าได้

ง่ายขึ้น 
84.76 15.24 

5. มีงบประมาณจากรัฐบาลในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 72.38 27.62 
6. ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะค่อนข้างดี จึงไม่ค่อยมีปัญหาด้าน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียน 
73.33 26.67 

7. การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนของผู้ปกครองและชุมชน 77.14 22.86 
8. ในชุมชนมีครอบครัวที่มีภาวะการว่างงานค่อนข้างมาก เนื่องจาก

การมีอาชีพไม่ค่อยมั่นคง 
20.00 80.00 

9. ประชากรในชุมชนใกล้เคียงมักมีปัญหาครอบครัวแตกแยก 10.48 89.52 
10. บริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนขนาดเล็ก  34.29 65.71 

4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : 
P) 

โอกาส อุปสรรค 

1. นักเรียนทุกคนได้รับเงินเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายรับบาล 94.29 5.71 
2. รัฐบาลมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา 91.90 8.10 
3. กฎหมายด้านพฤติกรรมนักเรียน 62.38 37.62 
4. การปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการศึกษา  64.29 35.71 
5. การสนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่น 63.33 36.67 
6. การสนับสนุนด้านการศึกษาของนักการเมืองในท้องถิ่น 68.10 31.90 
7. การใช้อิทธิพลของนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อการ 

จัดการศึกษา 
30.95 69.05 

8. ระดับความเข้าใจในบทบาทของชุมชนต่อพระราชบัญญัติ
การศึกษา   

67.14 32.86 

9. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 70.00 30.00 
10. ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนโดย

ยกเลิกการเฆี่ยนตี 
53.33 46.67 
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1.2.2  สภาพแวดล้อมภายใน 
ประเด็นชี้วัด มีสภาพเป็น 

1.  โครงสร้างและนโยบาย  (Structure  and  Policy : S1) จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเป็นระบบได้มาตรฐาน 51.90 48.10 
2. การจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารเอ้ือได้ต่อ การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
62.38 37.62 

3. การสื่อสารภายในโรงเรียนและระหว่างกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ  เป็น
ที่รับรู้ และเข้าใจทั่วถึงในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

49.52 50.48 

4. นโยบายการด าเนินงานที่มีเป้าหมายชัดเจน มีการกระจายอ านาจ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) 

59.05 40.95 

5. การมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน เป็นไปตามมาตรฐานของ
โรงเรียน 

66.67 33.33 

6. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

70.00 30.00 

7. ระเบียบวิธีปฏิบัติและกฎเกณฑ์ของโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

70.95 29.05 

8. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
และบริบทของโรงเรียน 

74.76 25.24 

9. การยืดหยุ่นของหลักสูตรและปฏิทินทางการศึกษาที่เอ้ือต่อการจบ
หลักสูตรของผู้เรียน 

66.19 33.81 

10. บทลงโทษ หรือข้อปฏิบัติของโรงเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม 

46.67 53.33 

2.  การให้บริการทางการศึกษาและผลที่ปรากฏกับนักเรียน (Service 
and Product : S2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างหลากหลายและทั่วถึง 71.43 28.57 
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง ๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
76.67 23.33 

3. มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับ 
ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน 

71.90 28.10 

4. บรรยากาศสงบ ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก เอ้ือต่อการเรียนรู้ 66.67 33.33 
5. หลักสูตรมีความเหมาะสมและมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
65.71 34.29 

6. มีหลักสูตรทวิศึกษาท่ีเอ้ือและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน  89.52 10.48 
7. ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 80.95 19.05 
8. จ านวนนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนมากเกินไป 24.76 75.24 
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ประเด็นชี้วัด มีสภาพเป็น 
9. ความสมบูรณ์ของหลักสูตรของโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม 56.67 43.33 
10. จ านวนกิจกรรมและเวลาเรียนของโรงเรียน 40.48 59.52 

3.  ครูบุคลากร (Man : M1) จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ครู และบุคลากรมีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีคุณธรรมจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
80.48 19.52 

2. ครู และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

78.57 21.43 

3. ครู และบุคลากรมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 

74.29 25.71 

4. ครู และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะ
สอดคล้องกับภาระงาน/มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบ 

77.14 22.86 

5. ครูมีอายุเฉลี่ยน้อย เข้าใจผู้เรียน กล้าคิด กล้าท าสิ่งใหม่ๆ 77.14 22.86 
6. ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
78.10 21.90 

7. ครู และบุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างาน “เป็นทีม” เนื่องจากมี
กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

75.24 24.76 

8. การปรับเปลี่ยนครู ครูย้ายเข้า – ออกบ่อย 14.29 85.71 
9. อายุการท างานและประสบการณ์ด้านการสอนของครูน้อย 17.62 82.38 
10. การมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของครู เช่น การสังสรรค์ การเล่น

กีฬา 
79.05 20.95 

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

แผนปฏิบัติราชการ 
55.24 44.76 

2. มีการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของโรงเรียน 

57.14 42.86 

3. มีการใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
แผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ 

60.00 40.00 

4. โรงเรียนมีความสามารถในการระดมเงินทุน/ เงินสนับสนุน ในการ
จัดการศึกษา 

63.33 36.67 

5. มีโครงการกิจกรรมรองรับการใช้งบประมาณของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 

62.38 37.62 

6. ผู้เรียนมีจ านวนลดลง ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลลดลง 

17.14 82.86 

7. การเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมระหว่างปีงบประมาณบ่อยครั้ง  31.43 68.57 
8. ความเพียงพอของงบประมาณต่อการจัดสรรเพื่อด าเนินโครง/การ

กิจกรรม 
41.43 58.57 
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ประเด็นชี้วัด มีสภาพเป็น 
9. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 42.86 57.14 
10. การ clear ใบเสร็จ หลังสิ้นสดุการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 52.86 47.14 

5.  ปัจจัยการศึกษา / วัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การจัดหาสื่อ/อุปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ 50.00 50.00 
2. ความเพียงพอของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนตามแผนปฏิบัติการ 
38.10 61.90 

3. ความเพียงพอของอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้  และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

50.95 49.05 

4. ระบบการบริหารจัดการ/การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

53.33 46.67 

5. การจัดห้องเรียน ICT เพ่ิมมากข้ึน ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 

74.29 25.71 

6. การบริการด้านอาคารสถานที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 60.48 39.52 
7. การปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนการสอน 
45.24 54.76 

8. ระบบการจัดเก็บและบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ในกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระฯ 

45.71 54.29 

9. การจัดบริการด้านยานพาหนะภายในโรงเรียน 55.71 44.29 
10. วัสดุ/อุปกรณ์บางอย่างมีอายุการใช้งานนานเกินกว่า 10 ปี 18.57 81.43 

6.  การบริหารจัดการ (Management : M4) จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนอย่าง

ชัดเจน 
72.38 27.62 

2. มีกระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย 

70.95 29.05 

3. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ในการบริหารจัดการ 70.95 29.05 
4. มีแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  75.24 24.76 
5. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความรู้ความสามารถ 50.00 50.00 
6. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  อย่างต่อเนื่องในทุก

หน่วยงาน 
71.90 28.10 

7. คณะผู้บริหารของโรงเรียนมีไม่ครบทุกฝ่าย 17.62 82.38 
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารจัดการด้านต่างๆ 37.14 62.86 
9. การกระจายอ านาจในการบริหารงานภายในโรงเรียน 37.62 62.38 
10. ประสิทธิภาพการบริหารของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 65.71 34.29 
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1.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

           
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

 

 รายการปัจจัย น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย 
น้ าหนักคะแนน
เฉลี่ย   

 สภาพแวดล้อมภายนอก   โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ 

 S 0.40 1.79 -1.99 0.72 -0.80 -0.08 

 T 0.20 2.57 -1.18 0.51 -0.24 0.27 

 E 0.15 2.45 -1.12 0.37 -0.17 0.20 

 P 0.25 3.29 -0.31 0.82 -0.08 0.74 

 รวม 1.00     2.42 -1.28 1.13 

          สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) พบว่า ด้านสังคม-วัฒนธรรม (S)   

  มีสภาพเป็นอุปสรรค ส าหรับด้าน เทคโนโลยี (T) ด้านเศรษฐกิจ (E) และด้านการเมืองและกฏหมาย (P) 

  มีสภาพเป็นโอกาส ซึ่งท าให้ภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส มีผลการวิเคราะห์เท่ากับ 1.13 
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1.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) 

รายการปัจจัย 

น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ าหนักคะแนน

เฉลี่ย   

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปผลการวิเคราะห์ 

S1 0.19 3.14 -0.80 0.60 -0.15 0.45 

S2 0.14 3.09 -0.84 0.43 -0.12 0.31 

M1 0.17 3.06 -0.85 0.52 -0.14 0.38 

M2 0.10 2.32 -1.51 0.23 -0.15 0.08 

M3 0.14 2.29 -1.51 0.32 -0.21 0.11 

M4 0.26 2.96 -1.21 0.77 -0.31 0.46 

รวม 1.00     2.87 -1.09 1.79 

        สรุปผลการเวิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S 4M) พบว่า ปัจจัยทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างและ 

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

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

 แวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง  มีการวิเคราะห์เท่ากับ1.79      
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1.2.5 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

            ก. การก าหนดต าแหน่งและทิศทางของโรงเรียน 

 

 

            ข. ความสัมพันธ์ระหว่งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (MATRIX) 

         O (+)     

   M4P S1P M1P S2P M3P M2P P     

   M4T S1T M1T S2T M3T M2T T     

   M4E S1E M1E S2E M3E M2E E     

 S(+)  M4 S1 M1 S2 M3 M2 
 

 W(-)   

   M4S S1S M1S S2S M3S M2S S     

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

 T - เทคโนโลยี     S2 - บริการและลักษณะผู้เรียน 
 E - เศรษฐกิจ     M1 - บุคลากร   
 P - การเมือง กฎหมาย นโยบาย   M2 - การเงิน   
       M3 - วัสดุ อุปกรณ์  
       M4 – การบริหารจัดการ 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
พบว่า โรงเรียนมีสมรรถนะอยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง ซึ่งหมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และมี
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม จึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการก าหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนา ส่งเสริมและสร้างความเจริญเติบโต         
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนี้ น าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางและวาง
แผนการพัฒนาโรงเรียนต่อไป         
  
1.2.6 วิเคราะห์การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) 

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

จัดโครงสร้างที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทาง SBM โรงเรียนได้
จัดท ากิจกรรม/โครงการ/แผนงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

2) สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างดี มีความเอ้ือต่อการจัดท าโครงการ นโยบายชัดเจน 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

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

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนักเรียน โดยเน้นการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการจัดหลักสูตรที่
หลากหลาย โดยใช้ภูมปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
คุณธรรม สุขภาพ ความเป็นประชาธิปไตย การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีหลักสูตรที่เอ้ือให้ผู้เรียน
มีทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือต่อการการเรียน
ส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา จนนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

2) สภาพแวดล้อมบางส่วนไม่เอ้ือต่อการบริการนักเรียน บางส่วนช ารุด ขาดมาตรฐานที่ชัดเจน 
ขาดการปลูกฝังที่ท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ปลูกฝังให้เป็นระบบ 
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ส่วนใหญ่เป็นการบังคับควรฝึกให้ปฏิบัติบ่อยๆจนเกิดนิสัยจะได้คุณลักษณะที่คงทนมากกว่า 
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เจ้าหน้าที่ส านักงานบางภารกิจต้องท าหน้าที่
สอน 

3)  จ านวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนจ านวนมาก ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน  

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านบุคลากร (Man ; M1) 
1) ครูมีประสบการณ์น้อย แต่มีความรู้ความสามารถคุณภาพตามสาขาวิชาที่สอนสามารถจัด

ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับความเป็นครู 
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาครูมีการพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาต่อ การเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
โดยครู บุคลากรควรได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

     2)  บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานดีมาก ท าหน้าที่หลายอย่าง  
4. การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการเงิน (Money ; M2) 

1) มีการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน โดยมีการใช้
จ่ายตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ อีกทั้งโรงเรียนมี
ความสามารถในการระดมทุน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) งบประมาณได้รับจัดสรรตามโครงการ แต่บางโครงการได้รับการจัดสรรเงบประมาณไม่
เพียงพอ ระบบการเบิกจ่ายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและผู้ปฏิบัติบางส่วนไม่เข้าใจระบบ 

3) งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไปกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

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

ฯลฯ ยังมี ไม่ เพียงพอกับจ านวนนักเรียน จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งโรงเรียนยังมีปัญหาด้าน ICT ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ท าให้การเรียน
โดยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองยังไม่พัฒนาได้อย่างเต็มที่  

2) วัสดุไม่เพียงพอ บางส่วนช ารุดแต่ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม ขาดการดูแลวัสดุอย่างต่อเนื่อง 
การเบิกจ่ายพัสดุ ไม่ชัดเจน พัสดุช ารุดเสื่อมสภาพควรจ าหน่ายตามระเบียบ 

3) โรงเรียนก าลังเร่งพัฒนาทางด้าน ICT โดยจัดท าห้องเรียน ICT ให้เพียงพอต่อความต้องการให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

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

กฎหมาย โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้จริงทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มีการ
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นิเทศติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่อย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ภายใต้การบริหารโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีระบบในการท างาน มุ่งผลสัมฤทธ์ สู่วิสัยทัศน์   

2) ระบบบริหารจัดการด้านการสื่อสารภายในยังไม่มีความชัดเจน จึงเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันใน
บางครั้ง ท าให้ผลการท างานขาดประสิทธิภาพ 

3) การบริหารจัดการค่อนข้างมีปัญหา มีการก ากับติดตาม แต่ยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากคณะผู้บริหาร
ยังมีไม่ครบทุกฝ่าย 

1.2.7 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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จากตาราง จะเห็นว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นส่วนใหญ่ มีบาง

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการพัฒนา  
 

2) ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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          จากตาราง จะเห็นว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 
 มีบางมาตรฐานการเรียนรู้ที่ผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้ดียิ่งขึ้น  
 
1.3  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

             การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 3 ระดับ คือ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ควบคุม ก าหนดนโยบาย และเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นระดับปฏิบัติการ 
 
        กระทรวงศึกษาธิการ 
     จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

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

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

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

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

     รูปธรรม  
4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย  แนว
ทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลัก
ในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. ด้านความมั่นคง  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
1.2 การบริหารจัดการ  

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

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

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

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  

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

5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สู่การปฏิบัติ  

5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
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นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์  ์พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   
                ในการแข่งขัน  
นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

 นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
                จัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม 

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย  

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภา 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม การท างานที่มุ่งเน้น  

ผลสัมฤทธิ์   
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี  
     ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
     สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ

บริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
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๖. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่   

๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์  ๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขัน  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๕. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
        ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อให้
สอดคล้องตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็น
แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 
 
กลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  
จุดเน้น 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 
 3.  เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับประเทศและสากล 
 4.  นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นประชาธิปไตย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  สร้างทางเลือกการเรียนรู้ เน้นให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนเข้าถึง ลดอัตราการออกกลางคัน 
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 6.  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าเรียนต่อ
ระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึง 
 7.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ 
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 8.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ สมศ. ได้รับการรับรองคุณภาพทุกแห่ง 
 9.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับดี 
 10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จัดท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นสากล 
 
1.4  วิเคราะห์ภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ก.) เป็นเลิศทางวิชาการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาติ 

2. นักเรียนมีความสามารถความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศได้
ในอัตราสูง 

4. นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ ในนานาชาติได้ 
          ข.)  สื่อสาร 2 ภาษา 

1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารได้ดี 
2. นักเรียนสามารถสอบผ่านการจัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 

ค.)  ล้ าหน้าทางความคิด 
1. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์

ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และ

วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
3. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติ ค่านิยม 

และความเชื่อของตนเอง และของผู้อ่ืน 
ง.)  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

1. นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผลโดยการ
น าเทคโนโลยีมาใช้การด าเนินการให้ส าเร็จ 

2. นักเรยีนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อในการ
พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

3. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ และ
นานาชาติ 
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จ.)  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
1. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวะการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีของนานาชาติ 
3. นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการ และควบคุมการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย สังคมไทย และสังคมโลก 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
2.1  วิสัยทัศน์   

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา ร่วมกัน
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง  
       
2.2  อัตลักษณ์ 
 ลูกบดินทร ๔ ประพฤติดี มีความรู้และมีภาวะผู้น า 
    
2.3  เอกลักษณ์ 
 สถานศึกษาแห่งความพอเพียง 
 
2.4  พันธกิจ 

1. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและการเรียนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น าและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างที่หลากหลาย 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 
6. พัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
7. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย 
10. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
2.5  เป้าประสงค์ของโรงเรียน  

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
2. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการ

ท างาน 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น าและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างที่หลากหลายอย่างมีความสุข 
5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียง 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              

 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 21 

 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

7. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

8. มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา 
10. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
 

2.6  กลยุทธ์ของโรงเรียน   
1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 
3. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 

ต่อการเรียนรู้ 
6. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

2.7  จุดเน้น   
1. ด้านผู้เรียน 
สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีวินัย    มี

สุขนิสัย  สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์   คิดไตร่ตรอง   มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ทักษะการท างาน
ร่วมมือกับผู้อ่ืนได้ นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     มี
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการฝึกทักษะตามความสามารถของผู้เรียน รู้จักการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง  มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสิทธิภาพและผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยครูและบุคลากรที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง   มีมนุษยสัมพันธ์ 
ด ารงตนอยู่รว่มกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นจุดเด่นในด้านการเรียนการสอน  ที่สอดคล้องกับผลจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินรอบ 3 
คือ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการบูรณาการความคิด  น ามาประยุกต์ใช้ในการ
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สร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน  จะได้สะท้อนความคิดให้เกิดระบบการคิดข้ันสูง ผู้เรียนควรได้รับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ  ด้วยการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ระดับ
สถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของระดับชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา สถานศึกษาการพัฒนาห้องเรียนบางห้องที่
ยังไม่สะอาด เรียบร้อยและยังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีสภาพพร้อมใช้ สถานศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน สะดวกและรวดเร็วในการน ามาใช้ การจัดหาวิทยากร
ด้านกีฬากอล์ฟมาเสริม สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมจิตอาสา เช่น การบริการด้านวิชาการในชุมชน หรือ
สถานศึกษาใกล้เคียงได้แก่ ห้องสมุดเคลื่อนที่เผยแพร่เอกสารแผ่นพับ และควรด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการพิเศษอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของผลการประเมิน ทั้งที่เป็นจุดเด่น จุด
ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
ในอนาคต จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของโครงการ กิจกรรม 
กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดในคู่มือคนดีศรีบดินทร โรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ได้จัดโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาการเรียน
การสอนของครูหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กีฬากอร์ฟ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โครงการห้องสมุด โครงการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ โครงการ
นิทรรศการวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการจัดค่ายบูรณาการ
วิชาการ    พัฒนาระบบงานวัดผล โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เป็นต้น โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการอบรม ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาหาข้อมูล
นักเรียน ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ใช้และสร้างสื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน เข้าใจพฤติกรรม
นักเรียน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง และชุมชน โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทและหน้าที่เป็นอย่างดี มีการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะในรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ มาปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพ่ิมเติม
โครงการที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน อาทิ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม   โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โครงการพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
โครงการพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์ โครงการมหกรรมดนตรี 
กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการกิจกรรม   6 บดินทร 
โครงการสอนเสริมวันเสาร์ และโครงการประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนโดยการพัฒนาโครงการ และการเพิ่มเติม
โครงการที่จ าเป็นแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่เห็นคุณค่าของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
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ให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ ตามปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้” การ
ด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  โรงเรียนให้ความส าคัญต่อการพัฒนาครูในเรื่องของการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาครูในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการเขียนบันทึกหลังสอนการ
จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิต การสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัย การส่งเสริมเทคโนโลยีในโรงเรียน สร้างสุนทรียภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะ การผลิตสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนเครือบดินทรเดชา การสอนเสริมให้กับนักเรียนตามความ
ต้องการและความจ าเป็น การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดหาครู
เพ่ิมเติมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีครูไม่ครบตามเกณฑ์ จนท าให้ปัจจุบันโรงเรียนมีครูครบตามเกณฑ์ ส่งผลให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จัดให้มี
ครูต่างชาติในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารการศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอ านาจ  

ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า  ยึดมั่นในความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ความสามารถในการบริหารจัดการ  มี
การจัดองค์กร  โครงสร้าง การบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

สถานศึกษาใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการบริหาร
จัดการตามระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ  PDCA 

4. ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียน และผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่  

คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)๔ องค์กรทางศาสนา  สถาบันทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐและ
เอกชน  เพ่ือพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 

 
2.8  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
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วิสัยทัศน์ :  
       โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา 
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง 
ประเด็นส าคัญ
ตามวิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

5. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

8. พัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือ
การเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
และทันสมัย 

8. มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9. มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและทันสมัย
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตลอดเวลา 

การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

3. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มือ
อาชีพ เพียงพอต่อความ
ต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

6. พัฒนาครูและ
บุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะตามสมรรถนะ 
และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

7. ส่งเสริมระบบการ
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างมี
คุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

7. มีระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ในศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก
ตามมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ความถนัด

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา 
2. ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ และมี
ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ และการท างาน 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ความถนัดและ
ความสนใจ 
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และความสนใจของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนเป็นผู้
ประพฤติดี 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่
ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม สู่ความ
พอเพียง 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ มีภาวะ
ผู้น าและยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
มีภาวะผู้น าและยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย
อย่างมีความสุข 

6. สร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

10. ส่งเสริมความ
ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

10. ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้เป็นผู้ประพฤติดี มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
บนพื้นฐานความ
พอเพียง 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่
ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม สู่ความ
พอเพียง 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่า และร่วมกัน
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สู่ความ
พอเพียง 

5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมสู่ความ
พอเพียง 
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2.9  ความสอดคล้องกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์โรงเรียน 
1. ความมั่นคง 1. ด้านความมั่นคง 1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ

ความมั่นคง 
2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
6. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

2. ด้านการผลิตพัฒนา
ก าลังคน และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับ
สังคม อนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 

3. การพัฒนาและเสริมสร้ง
ศักยภาพคน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3. การพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มือ
อาชีพ เพียงพอต่อความต้องการใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคและความเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4. ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา 

2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์โรงเรียน 
5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 

 
 
2.10  กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
2. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และมี
ความพร้อมในการศึกษาต่อ และ
การท างาน 

1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคะแนน O-net สูงขึ้น 
2.  นักเรียนมีศักยภาพด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาตามหลักสูตร มีศักยภาพ
เป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

80% 82% 86% 90% - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการนิทรรศการวิชาการ 
- โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ และนักเรียนเรียนร่วม 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 
ความถนัดและความสนใจ 

3. นักเรียนที่มีความเป็นเลิศและมี
ศักยภาพตามคววามถนัดและความ
สนใจ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประกวด/แข่งขัน / แสดงผลงาน 
ตามความถนัด  ตามความสามารถ
และสนใจ ตามความเหมาะสม 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา 
- โครงการส่งเสริมการอ่านได้ เขียนคล่อง 
- โครงการห้องเรียนกลับด้าน 
- โครงการแสดงผลงานคณิตศาสตร์ 
- โครงการวิทยาศาสตร์อา่นคิดวิเคราะห์ 
-  โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
- โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- โครงการนักบินน้อยสู่สะเต็มศึกษา 
- โครงการมหกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
- โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ 
- โครงการค่ายบูรณาการวิชาการ 
- โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระสู่ความ
พอเพียง 
- โครงการน าเสนอผลงานศิลปะ 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือบดินทร๔ 
- โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นลูก
บดินทร 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนด้าน
อนามัย 
- โครงการพัฒนางานโภชนาการ 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ มีภาวะผู้น าและ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลายอย่างมี
ความสุข 
5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมกัน
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่
ความพอเพียง 
 
 

1.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะในการท างาน มีกระบวนการ
คิด มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้วย
มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
กระบวนการคิด สามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3.  ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะในการท างาน             
มีกระบวนการคิด มีสุขภาพกาย 

80% 82% 86% 90% -โครงการสถานศึกษาแห่งความพอเพียง 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการธนาคารโรงเรียน 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการ Energy my award  
- โครงการวันสิ่งแวดล้อม 
- โครงการสอบธรรมะศึกษา 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและงานกิจการ
นักเรียน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สุขภาพจิตที่ดี สามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษาส่ ง เสริมคุณธรรม 
จริ ยธรรม  ทักษะในการท า งาน 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการนิเทศติด
ตามท่ีเป็นระบบ 
5. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างที่หลากหลาย สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. นักเรียนมีจิตส านึกและเห็นคุณค่า
และร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นลูก
บดินทร 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะตามสมรรถนะ และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

1. ครมูีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2. ครูสามารถจัดมวลประสบการณ์ที่
ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะกระบวนการ และ
ความรู้ สามารถแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. ครไูด้รับการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ในชั้นเรียน 
4. มีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ และ
ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 

80% 82% 86% 90% - โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
- โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
- โครงการอบรมและสัมมนาครูสังคม 6 
บดินทร 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

7. มีระบบการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผู้น า และมีความสามารถใน
การจัดการศึกษา  
2.  ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม บริหาร
จัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. มีการประเมินคุณภาพภายใน 
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สู่ประชาคมอาเซียน และสร้างความ
พึงพอใจให้กับ   ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
4.  มีการพัฒนาระบบการบริหาร 
ระบบการนิเทศ ติดตาม ที่เน้นการมี
ส่วนร่วม  มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ ควบคุมภายในที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และมีการจัดสรร
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ 

80% 82% 86% 90% - โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
- โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
- โครงการจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนางานรับนักเรียน 
- โครงการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
- โครงการวันสถาปนาโรงเรียน 
- โครงการยานพาหนะ 
- โครงการรถรับ-ส่ง 
- โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 
- โครงการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพ 
- โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

8. มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
และทันสมัยเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตลอดเวลา 
 
 
 

1. สื่อวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ร้อยละของสื่อวิจัย และเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยในชั้นเรียน 
4. มีการพัฒนาสื่อวิจัย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างเป็น และส่งเสริมให้ใช้
แหล่งเรียนรู้  

80% 82% 86% 90% - โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
- โครงการพัฒนาระบบ ICT 
- โครงการพัฒนาห้องสมุด 
- โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
- โครงการปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- โครงการปรับปรุงโรงปาหาร 
- โครงการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมงาน
อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนางานดสตทัศนศึกษา
และโสตทัศนูปกรณ์ 
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กลยุทธ์ที่ 6  สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด(KPI) 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
แผนงาน / โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

10. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
 

1.  สถานศึกษามีการสนับสนุนใน
การใช้ สร้างความร่วมมือกันระหว่าง
บ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบัน
วิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน 
ท าให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างปลอดภัย มีจิตสาธารณะ และ
มารยาทแบบไทย 
2. สร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ตามปรัชญาของโรงเรียน 
 

80% 82% 86% 90% - โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
- โครงการสร้างฝันปันน้ าใจ สานสายใย
ลูกบดินทร๔ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
และการจัดกิจกรรมแนะแนว 
- โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแล
ช่ วย เหลือนัก เรี ยนและงานกิจการ
นักเรียน 
- โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นลูก
บดินทร 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 
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ส่วนที่ 3 

กลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
  การก าหนดกลยุทธ์จุดเน้นจากเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ อีกทั้งนโยบายของการศึกษา
เพ่ือเป็นทิศทาง เป้าหมายของโรงเรียน การน ากลยุทธ์และจุดเน้นดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนั้นจ าเป็นจะต้องค านึงถึงระดับการปฏิบัติงานตามสภาพของโรงเรียน เพ่ือให้การ
ด าเนินการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จึงได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ                
กลุ่มงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ในระดับ              
กลุ่มงาน ดังนี้ 
 
3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มงานในโรงเรียน 
 การวิเคราะห์กลุ่มงานภายในโรงเรียน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนลงไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงาน หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในกลุ่มงานนั้นด้วยการวิเคราะห์ เทคนิค 
SWOT  ( SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มงานใช้หลัก 7 Ss วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มงาน (ภายในโรงเรียน) ใช้หลัก C-PEST วิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม 
ตามแนวคิดของ Mc Kensey กลุ่มงานต่างๆได้วิเคราะห์ ดังนี้ 
   

3.1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารวิชาการ (7 Ss )  
ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
     กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 
จัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายนโยบายของ สพฐ.และ
กระทรวง 

-ขาดการบริหารจัดการที่น าวิสัยทัศน์
สู่การปฏิบัติ 
- ไม่ได้น าผลการวิเคราะห์บริบทสู่การ
ปฏิบัติงาน 

โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

- มีโครงสร้างชัดเจน 
- มีการก าหนดภาระงานและความ
รับผิดชอบ 

- ขาดระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

ระบบองค์การ 
(System) 

มีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

-  ข า ด ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
- ขาดการก ากับติดตาม 

ทักษะและประสบการณ์ 
(Skills) 

บุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานสูง 
จะมีทักษะในการสอนและการ
ท างาน 

- บุคลากรที่มีประสบการณ์ท างาน
น้อยจะมีทักษะในการสอนน้อยไปด้วย 
- บุคลากรกลุ่มที่มีวัยวุฒิจะขาดทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี 

คุณค่าร่วม ครูมีความรักและค่านิยมร่วมของ
ความเป็นบดินทร 

ครูบางคนขาดการทุ่มเทและเสียสละ 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
(Share value) 

อัตราก าลังคน 
(Staff) 

อัตรา เฉลี่ ของอายุบุ คลากรใน
สถานศึกษาน้อย 

จ านวนบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
(Style of management) 

มีการกระจายอ านาจการบริหาร -  การมอบหมายงานไม่ ตรงตาม
ความสามารถ 
- มีปัญหาในการสื่อสาร 

  

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ (C-PEST) 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส ภาวะคุกคาม 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer behavior) 
- นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่
ให้ ความส าคัญกับการบริ หา ร
จัดการทางวิชาการ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีจ านวน
น้อย 
-มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เปิดใหม่ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงใกล้เคียงกัน 

นโยบาย 
(Political) 

ระเบียบ และกฎหมายเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ระบบการรับนักเรียนไม่เอ้ือต่อการ
คัดเลือก ท าให้นักเรียนที่รับเข้าเรียน
มีความหลากหลาย 

สภาพเศรษฐกิจ 
(Economic) 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
อัตราส่วนที่สูง คือ 70:30 
 

งบประมาณไม่เพียงพอที่จะท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ 

สภาพสังคม 
(Social) 

มี วัฒนธ รรมขอ งการ เ รี ยนรู้ ที่
เข้มแข็ง (ปรัชญา) คือ ลูกบดินทร
เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ 

ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในระบบ
การเรียนการสอน ท าให้การติดตาม
และการส่ ง เสริ มการ เรี ยนรู้ ของ
นักเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

มีระบบเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนที่จ าเป็น 

ระบบเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต เป็น
ปัญหา เนื่องจากอยู่ปลายสาย 

  
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ 

 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า  ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารวิชาการมีจุดแข็ง ครูมีอุดมการณ์ในการพัฒนา
นักเรียนให้สมกับค าที่ว่าลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียน และเป็น
เป้าหมายทางการศึกษาเดียวกันโดยมีจุดอ่อนคือการเดินทางระหว่างบ้านถึงโรงเรียน ท าให้ครูบางท่านที่ความ
มีมุ่งมั่นในการท างานไม่สามารถใช้เวลาในการท างานอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนได้ เนื่องจากไม่สามารถเดินทาง
จากโรงเรียนกลับบ้านได้หลังจากที่รถโรงเรียนเดินทางออกจากโรงเรียน ส าหรับปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหาร
วิชาการนั้นมีปัจจัยที่เป็นโอกาสคือผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับนโยบายการจัดการศึกษา
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ของโรงเรียน ให้การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเอง ท าให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมี
บทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน โดยมีภาวะคุกคามดังนี้ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นปัญหาและมี
ข้อจ ากัดทีท่ าให้ระบบดังกล่าวมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากอยู่ปลายสาย 

3.1.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ (7 Ss )  
 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 
กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 
มีการจัดระบบในการบริหารงาน  - มี ก า ร เ ปลี่ ย นบุ ค ล าก รบ่ อ ย 

เนื่องจากมีการขอย้าย สอบบรรจุ
ใหม ่

โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

- โครงสร้างมีระบบและขั้นตอนตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

- ขั้นตอนการท างานต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ บางครั้งมีความล่าช้า 

ระบบองค์การ 
(System) 

- มีการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยโปรแกรม ที่
ส านักงานงบประมาณก าหนด มีขั้นตอน
มากมาย เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ตาม
ระเบียบ 

-บางโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน บางกิจกรรม
เร่งด่วน ท าให้ด าเนิการไม่ทัน 

ทักษะและ
ประสบการณ์ 

(Skills) 

-มีการอบรม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และทันเหตุการณ์ 

- ผู้ปฏิบัติงานส่วนมากเป็นครูใหม่ 

คุณค่าร่วม 
(Share value) 

- บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและมีความตั้งใจในการ
ท างาน 

- บุคลากรมี เ พียงพอแต่ยั งขาด
ประสบการณ์การท างาน 

อัตราก าลังคน 
(Staff) 

- บริหารอย่างมีระเบียบ ระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- ขาดประสบการณ์การท างาน 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

(Style of 
management) 

-คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
สมาคม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

- การระดมทรัพย์ไม่ครบ 100% 
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
บางส่วน 

  
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารงบประมาณ (C-PEST) 
 

ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 
พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer behavior) 
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการ
ระดมทรัพยากรเกิน 70 % 

- การติดตามผู้ปกครองที่ ไม่ ให้ความ
ร่วมมือในการระดมทรัพย์ 

นโยบาย 
(Political) 

- พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและชุมชน 

- ความร่วมมือของผู้ปกครองบางส่วนที่
ให้โรงเรียนมีหน้าที่ด าเนินการทุกด้านเอง 
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ปัจจัยภายนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 
สภาพเศรษฐกิจ 
(Economic) 

มีการบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ มีหลักฐานชัดเจน 

- การระดมทรัพยากรหรือเงินบริจาคไม่
เพียงพอ 

สภาพสังคม 
(Social) 

 ชุมชน สังคมให้การยอมรับและ
ไว้วางใจ 

- การเดินทาง การคมนาคมไม่สะดวก 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

 พัฒนาระบบ  IT  ให้พร้ อมและ
เพียงพอต่อการใช้งาน 

 ค่าใช้จ่ายสูง 

 
 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า  ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงบประมาณมีจุดแข็งคือ มีการจัดระบบในการ
บริหารงานเป็นขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนด มีการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยโปรแกรม ที่ส านักงานงบประมาณ
ก าหนด มีขั้นตอนมากมาย เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ตามระเบียบ มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ทันเหตุการณ ์คลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถและมีความตั้งใจในการท างาน บริหารอย่างมี
ระเบียบ ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง สมาคม มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ จุดอ่อนคือ ขั้นตอนการท างานต้องเป็นไปตามระเบียบ บางครั้งมีความล่าช้า บางโครงการ/กิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน บางกิจกรรมเร่งด่วน ท าให้ด าเนิการไม่ทัน บุคลากรขาดประสบการณ์การท างาน
การระดมทรัพย์ไม่ครบ 100% ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองบางส่วน 

 3.1.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล (7 Ss )  
 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) 

- ครูมีความรู้ความสามารถตรงตาม
สาขาวิชาเอก 

- ครูมีความรับผิดชอบ และน า
ความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์มา
ใช้กับนักเรียน 

- มีครูไม่เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

- ครูมีการเคลื่อนไหวย้าย
และเข้าออกอย่างต่อเนื่อง 

- มีครูผู้ช่วยจ านวนมากที่ยัง
ขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

- โรงเรียนอยู่ไกลจากถนน
ใหญ่ การคมนาคมไม่
สะดวกท าให้ครูย้ายออก
อย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่ครบ
เกณฑ์ 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

- มีการจัดโครงสร้างตามเกณฑ์ของ 
สพม2 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
- แต่ละฝ่ายมีการท างานอย่างเป็น

ระบบตามระเบียบบริหาร 

- บุคลากรที่ช่วยงานฝ่าย
ต่างๆ ยังขาดความ
เชี่ยวชาญ 

- บุคลากรมีการย้ายเข้าออก
อยู่ จึงขาดความต่อเยื่องใน
การท างาน 

ระบบองค์การ 
(System) 

- มีการจัดระบบการด าเนินงาน
อย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบ 
PDCA 

- มีการน าผลการประเมินในครั้ง
ก่อนมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิผลเพิ่มข้ัน 

- บุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ท างาน มีภาระอยู่หลาย
ด้าน 

ทักษะและ
ประสบการณ์ 

(Skills) 

- ครูได้รับการอบรมพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ครูมีการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู้ 

- ครูมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา
วิทยะฐานะ 

- บุคลากรที่บรรจุใหม่มี
ความรู้ แต่ขาด
ประสบการณ์ 

คุณค่าร่วม 
(Share value) 

- บุคลากรที่มีอยู่ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มก าลัง 

- บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

- ฝ่ายบริหารมีการนิเทศติดตาม
การท างานอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบ 

- จ านวนครูและบุคลากรมีไม่
เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

- จ านวนครูที่มีประสบการณ์ 
และวิทยฐานะสูงมีน้อยกว่า
จ านวนครูเพ่ิงบรรจุใหม่ 

อัตราก าลังคน 
(Staff) 

- จัดโครงสร้างการบริหารตาม
เกณฑ์ของ สพฐ และ สพม 2  

- การบริหารงานเป็นไปตามรูป
แบบอย่างชัดเจนและทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

- ขาดผู้บริหาร ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ การบังคับ
บัญชาตามสายงานไม่
สมบูรณ์ 

- ขาดการสื่อสารและ
ประสานงานที่ดี 
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ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ขาดอุปกรณ์สนับสนุนการ
ท ากิจกรรมการท ากิจกรรม
บางประเภท 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

(Style of 
management) 

- สมาคมผู้ปกครอง 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 
- เครือข่ายผู้ปกครอง 

- คณะกรรมการดังกล่าว 
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีภาระงาน
มากจึงขาดประชุม และ
ประสานงานให้ต่อเนื่อง 

 
 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล (C-PEST) 
 

ปัจจัยภายในนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer behavior) 

- ผู้ปกครองเป็นผู้มีฐานะปานกลาง
จนถึงค่อนข้างดี 

- ผู้ปกครองตั้งใจส่งบุตรหลานเข้า
เรียน 

- ผู้ปกครองส่วนใหญ่สนใจ
พฤติกรรมการเรียนและคุณธรรม
ของนักเรียน 

- โรงเรียนอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชนไม่สะดวกในการ
เดินทางเข้า-ออก และท า
กิจกรรมนอกเวลาเรียน 

นโยบาย 
(Political) 

- มีนโยบายชัดเจน ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง 

- บางครั้งชุมชน และ
ผู้ปกครอง ไม่สามารถ 
ตอบสนองต่อนโยบายที่
โรงเรียนก าหนดได้ 

สภาพเศรษฐกิจ 
(Economic) 

- โรการเรียนมีการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบชัดเจน 

- งบประมาณบางส่วนได้รับการ
สนับสนุนบริจาค จากภายนอก 

- บางกิจด าเนินการกรรม
ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากขาด
งบประมาณในการ 

สภาพสังคม 
(Social) 

- ผู้ปกครอง/ชุมชนมาจากสังคมที่ดี 
เข้มแข็ง 

- ผู้ปกครอง /ชุมชนอยู่ไกล
มีภาระงานมากไม่สะดวก
ในการติดต่อด าเนินงาน 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

- มีการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก โดยใช้ระบบ IT 

- โรงเรียนอยู่ไกลมัก
ประสบปัญหาการ
เชื่อมโยงระบบ IT 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 41 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า  ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงานบุคคลมีจุดแข็ง  คือ ครูมีความรู้

ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอก ครูมีความรับผิดชอบ และน าความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์มาใช้กับ
นักเรียน มีการจัดโครงสร้างตามเกณฑ์ของ สพม2 แต่ละฝ่ายมีการท างานอย่างเป็นระบบตามระเบียบบริหาร 
จุดอ่อน คือ  มีครูไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ครูมีการเคลื่อนไหวย้ายและเข้าออกอย่างต่อเนื่อง มีครูผู้ช่วย
จ านวนมากท่ียังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โรงเรียนอยู่ไกลจากถนนใหญ่ การคมนาคมไม่สะดวกท าให้
ครูย้ายออกอย่างต่อเนื่อง เมื่ออยู่ครบเกณฑ ์บุคลากรที่ช่วยงานฝ่ายต่างๆ ยังขาดความเชี่ยวชาญ 
 3.1.4  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารทั่วไป (7 Ss ) 

ปัจจัยภายในกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อน 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) 

- ครูและบุคลากรมีความเสียสละ
และทุ่มเทกับงานที่รับผิดชอบ 

- ครูและบุคลากรใส่ใจและเต็มที่
นอกเหนือจากงานปกติ 

- ประสบการณ์และเวลา
เพราะต้องท างานแข่งกับ
เวลา 

โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

- โครงสร้างตามกลุ่มงานครบแต่
บุคลากรยังไม่นิ่ง แต่ทุกงานใน
กลุ่ม สามารถช่วยงานกันได้ 

- บุคลากรอยู่นานและไม่
พัฒนาในการท างานยุค 
4.0 

ระบบองค์การ 
(System) 

- มีการแบ่งหน้าที่ตามสายงาน
ชัดเจน และรายงานตามขั้นตอน 

- ครูและบุคลากรมีภาระงาน 

ทักษะและ
ประสบการณ์ 

(Skills) 

- ครูและบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ 
แต่สามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างราบรื่น 

- ครูและบุคลากรไม่มีเวลา
มาปฏิบัติหน้าที่พิเศษได้
เต็มที่ด้วยภาระงาน 

คุณค่าร่วม 
(Share value) 

- มีความให้เกียรติและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันกับหน้าที่
พิเศษ 

- ขาดครูที่มาช่วยงานและ
ขาดขวัญก าลังใจ 

อัตราก าลังคน 
(Staff) 

- การบริหารจัดการรูปแบบ
สามารถเหลี่ยมฐานกว้าง 

- งานทุกงานบุคลากรไม่
สามารถทดแทนกันได้ใน
การท างานอย่าง 100% 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

(Style of 
management) 

- ครูมีความรักองค์กรยอมเสียสลทั้ง
แรงกาย แรงใจ บุคลากรยึดติด
งานและมีค่านิยมเดิมๆ 

- บุคลากรทางการศึกษายึด
ติดงานไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 42 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารทั่วไป (C-PEST) 
 

ปัจจัยภายในนอกกลุ่ม โอกาส อุปสรรค 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer behavior) 

- ผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐ
ให้ความร่วมมือ 

- ยังยึดมั่นใน รร ดัง ไม่สนใจ 
รร ดีๆ 

นโยบาย 
(Political) 

- ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก
อยากมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

- ขาดกลไกในการขับเคลื่อน
และหวังผลตอบแทน 

สภาพเศรษฐกิจ 
(Economic) 

- เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วม 

- ไม่สามารถเดินตาม
แผนงานที่วางไว้ได้
เนื่องจากระเบียบวิธีการจัด
จ้างและกลไก 

สภาพสังคม 
(Social) 

- สภาพสังคมบูรณาการท้ัง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

- ต้องท างานเพ่ือครอบครัว
ไม่ให้ความส าคัญกับ
โรงเรียน 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

- สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้ - เส้นทางการพัฒนาตัดขัด
เพราะจุดที่ตั้งของ รร 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารทั่วไป 

สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารทั่วไปมีจุดแข็ง คือ ครูและบุคลากรมีความเสียสละ
และทุ่มเทกับงานที่รับผิดชอบ ครูและบุคลากรใส่ใจและเต็มที่นอกเหนือจากงานปกติ โครงสร้างตามกลุ่มงาน
ครบแต่บุคลากรยังไม่นิ่ง แต่ทุกงานในกลุ่ม สามารถช่วยงานกันได้  มีการแบ่งหน้าที่ตามสายงานชัดเจน และ
รายงานตามขั้นตอน โดยมีจุดอ่อน คือ  ประสบการณ์และเวลาเพราะต้องท างานแข่งกับเวลา บุคลากรอยู่นาน
และไม่พัฒนาในการท างานยุค 4.0 ครูและบุคลากรมีภาระงาน  ขาดครูที่มาช่วยงานและขาดขวัญก าลังใจ 
 
3.2  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มงานต่างๆ ในโรงเรียน 
 จากกลยุทธ์ที่ 1-6 และเป้าประสงค์ที่ 1-10 นั้น จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ
กลุ่มงานต่างๆในโรงเรียนแล้ว สรุปได้ว่า 
 กลุ่มบริหารวิชาการตอบสนองต่อกลยุทธที ่1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เป้าประสงค ์1 - 10  
 กลุ่มบริหารงบประมาณตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ 1, 3, 4 และ 6 เป้าประสงค ์1 - 3, 6, 7 และ 10 
 กลุ่มบริหารบุคคลตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่  2, 3, 4, 5 และ 6 เป้าประสงค ์4 - 10 
 กลุ่มบริหารทั่วไปตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่  2, 3, 4, 5 และ 6 เป้าประสงค ์5 - 10 
  
 เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา กลุ่ม
งานต่างๆจึงได้จัดท าเป้าหมาย แนวทางด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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3.3  แนวทางการจัดการศึกษาของกลุ่มบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียน 
 3.3.1  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้สู่สากล  รักการค้นคว้าด้วยเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตด้วยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   
 พันธกิจ   
                    พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติดี  มี
ความสามารถทางวิชาการ ตามมาตรฐานสากล  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการค้นคว้าด้วยเทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง               
 เป้าประสงค์   
 1.  พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดดี ท าดี พูดดี มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
 3.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเหตุผลและมีกิริยามารยาทแบบไทย 
 4.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เอ้ือต่อพัฒนาการของผู้เรียน 
 5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน 
             กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะต้อง
ปฏิบัติด าเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน    มา
ด าเนินการจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารวิชาการได้ดังนี้  
 
         กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานความพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา 

-  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู้เรียน 
 

1. นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ส าคัญ 
2.นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเป็นเลิศ ด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรีและ
ศิลปะ และด้านทักษะ
ชีวิต 
3. นักเรียนที่มีความเป็น
เลิศ ได้รับการส่งเสริมให้

1. นักเรียน ร้อยละ 20 
ได้รับการคัดเลือก เข้า
ร่วมกิจกรรมน าเสนอ/
ประกวด/แข่งขัน/
เผยแพร่ผลงาน กับ
หน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
น าเสนอ/ประกวด/
แข่งขัน/เผยแพร่ผลงาน 
กับหน่วยงานภายนอก 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน 
/ แสดงผลงาน ตาม
ความถนัด  ตาม
ความสามารถและสนใจ 
ตามความเหมาะสม 

 

 -  โ ค ร งกา รยกร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในทุกรายวิชา
ให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาตาม
ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
 

1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ
คะแนน O-net สูงขึ้น 
2. แบบสรุปการจัดสอน
เสริมในสาขาวิชาเฉพาะ
ตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจต่อกิจกรรม 
4. จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 -  โครงการช่วยเหลือ
นั ก เ รี ย น ที่ มี ปั ญ ห า
ทา งการ เ รี ยนรู้  และ
นักเรียนเรียนร่วม 

1. เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่นักเรียน
ที่มีความบกพร่องในด้าน
ต่าง ๆ 
2. เพ่ือประสานขอความ
ช่วยเหลือให้ได้รับสื่อ สิ่ง
อ านวยความสะดวก การ
บริการและความ  
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง   
3.  นักเรียนพิการได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพ
ชีวิต ทักษะการ
ด ารงชีวิต ทักษะทาง
สังคมและ  
ทักษะทางวิชาการ ตาม
กระบวนการที่ก าหนดให้

1. นักเรียนได้รับการ
จัดการการศึกษาให้
อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ 
2. นักเรียนสามารถเรียน
ร่วมกับนักเรียนอ่ืนได้
ตามศักยภาพ 
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เป้าประสงค์ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ไว้ในแผน IEP ของแต่ละ
บุคคล  
4. เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษานักเรียนเรียน
ร่วมให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   
5.  เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง 
องค์การและชุมชน 

 - โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษา 

1.เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
2.เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยม
ไทยและด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 
3.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และมีความรัก
ภาษาไทย 
4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
กล้าแสดงออก มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
5.เพ่ือการดูแล พัฒนา 
และส่งเสริมนักเรียน
เกี่ยวกับทักษะวิชา
ภาษาไทย 

1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับวัน
ส าคัญทางภาษาไทย 
2.นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ
ภาษาไทย 
3.โรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาไทยอย่าง
สม่ าเสมอร้อยละ 90 
ของการเผยแพร่
กิจกรรม 
 

 - โครงการส่งเสริมการ
อ่านได้ เขียนคล่อง 

1 . เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอ่านและการ
เขียนการสื่อสารโดยใช้
ภาษาไทย 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้า
ร่วมกิจกรรมอ่านได้
เขียนคล่องทุกคน 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2 . เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการ
อ่านเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ทั้ งทักษะเชาวน์
ปั ญ ญ า  ทั ก ษ ะ ท า ง
อารมณ์และจิตใจ อาชีพ
และทักษะทางสังคม 
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน และมี
ความรักภาษาไทย 
4.เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
การเขียน การฟังดูและ
ก า ร พู ด น า ไ ป สู่ ก า ร
พัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
5. เ พ่ือส่ ง เสริมให้ เกิด
สังคมแห่งการอ่าน การ
เขียนในโรงเรียน มีความ
ร่วมมือในการสนับสนุน
และส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและการเขียนอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมวางทุก
งานอ่านทุกคน 
 

 - โครงการห้องเรียนกลับ
ด้าน 

1.เพ่ือให้นักเรียนที่มี
ปัญหาด้านการคิด
ค านวณได้รับโอกาสด้าน
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนด้วย
กระบวนการคิดได้อย่าง
มีคุณภาพ 

1.  ร้อยละ  80 นักเรียน
ได้รับโอกาสพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
2.  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.  ร้อยละ 50 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียน 
4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง
และใช้ทักษะการคิด
อย่างหลากหลายตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ของนักเรียนในการ
แข่งขันระดับต่างๆ และ
มีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ 

 - โครงการแสดงผลงาน
คณิตศาสตร์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้
น าเสนอผลงานทาง
คณิตศาสตร์ 
2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อควิชา
คณิตศาสตร์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทักษะทางคณิตศาสตร์
และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง 

1.  ร้อยละ  80 ของ
นักเรียนได้รับโอกาส
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิต
จริงได้ 
 

 - โครงการวิทยาศาสตร์
อ่านคิดวิเคราะห์ 

1.เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอ่าน การคิด 
การวิเคราะห์ การเขียน 
และการสื่อสาร การ
แก้ปัญหาทาง

1.นักเรียนร้อยละ 90 
สามารถอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนการ
สื่อสาร การแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ใน
ระดับดีเยี่ยม 
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วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
น าความรู้ที่ได้จากการ
อ่านเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตร์ ไปเป็น
ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

2.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมอ่าน
วิทย์ สะกิดความรู้ 
 

 -  โครงการ 1 ห้องเรียน 
1 โครงงาน 

1.เพ่ือให้นักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น ใช้ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์จัดท า
โครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.เพ่ือให้นักเรียนได้
ท างานอย่างมีระบบ มี
การวางแผน รู้จักวิธีการ
แก้ปัญหา สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
เข้าร่วมกิจกรรมการจัด
นิทรรศการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 1 
ห้องเรียน 1 โครงงาน  
3.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานอย่าง
ภาคภูมิใจ 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้
และห้องเรียนแต่ละ
ระดับชั้นจัดท าโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์ทุก
ห้องเรียน100%  
2.นักเรียน 100% ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
จากการจัดนิทรรศการ 
โครงงานวิทยาศาสตร์             
1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
3.นักเรียน 80 % มี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
ความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความ
ภาคภูมิใจ  

 -  โ ค ร ง ก า ร สั ป ด า ห์
วิทยาศาสตร์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักของ
ความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความรู้
ความสามารถทางด้าน

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด
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วิทยาศาสตร์ และน าไป
ประยุกต์ใช้ 
3.  เพ่ือให้นักเรียนทุก
ห้องเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์                                                  
4.  เพ่ือให้นักเรียนได้
รู้จักการวางแผนและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

ตระหนักถึงความส าคัญ
ของวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้โดยน าเสนอ
ออกมาเป็นผลงานต่าง ๆ 
ได้ 

 - โครงการนักบินน้อยสู่
สะเต็มศึกษา 

1. เพ่ือให้นักเรียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิด
การเรียนรู้ตามหลักการ
สะเต็มศึกษา จาก
กิจกรรมประดิษฐ์ 
เครื่องบินพลังยาง 
2. เพ่ือให้นักเรียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้และทักษะในการ
ประดิษฐ์เครื่องบินพลัง
ยาง 

1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม สามารถเข้าใจ
หลักการของสะเต็ม
ศึกษา สามารถอภิปราย
การน าหลักการของสะ
เต็มศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในการประดิษฐ์
เครื่องบินพลังยาง 
2.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการประดิษฐ์
เครื่องบินพลังยาง 

 - โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศของผู้เรียน 

1. นักเรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ส าคัญ 
2. นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเป็นเลิศ ด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรีและ
ศิลปะ และด้านทักษะ
ชีวิต 

1. นักเรียน ร้อยละ 20 
ได้รับการคัดเลือก เข้า
ร่วมกิจกรรมน าเสนอ/
ประกวด/แข่งขัน/
เผยแพร่ผลงาน กับ
หน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
น าเสนอ/ประกวด/
แข่งขัน/เผยแพร่ผลงาน 
กับหน่วยงานภายนอก 
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3. นักเรียนที่มีความเป็น
เลิศ ได้รับการส่งเสริมให้
เข้าร่วมประกวด/แข่งขัน 
/ แสดงผลงาน ตาม
ความถนัด  ตาม
ความสามารถและสนใจ 
ตามความเหมาะสม 

 

 - โครงการทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ศั กยภาพเป็นพลโลก 
และ เป็ น กา รปลู ก ฝั ง
จิตส านึกที่ดีต่อตนเอง
ครอบครัว และ สังคม 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีคุณภาพด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมีระเบียบ
วินัย  
2. นักเรียนร้อยละ 100 
ผ่านการประเมินทุก
กิจกรรม  

 -  โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า ค่ า ย
ลูกเสือบดินทร๔ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ศั กยภาพเป็นพลโลก 
และ เป็ น กา รปลู ก ฝั ง
จิตส านึกที่ดีต่อตนเอง
ครอบครัว และ สังคม 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
มีคุณภาพด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมีระเบียบ
วินัย  
2. นักเรียนร้อยละ 100 
ผ่านการประเมินทุก
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
แนะแนว ชุมนุม ลูกเสือ
เนตรนารี และกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

2. ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ และมี
ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ และการท างาน 

-  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)๔ ให้
สอดคล้องกับ  

1. เล่มหลักสูตร
สถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. แบบสรุปการตรวจ
บันทึกการสอน 
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การศึกษาในยุคปัจจุบัน
(สังคมอาเซียน และ
ศตวรรษท่ี 21) 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมี
หลักฐานในการ
ตรวจสอบการจัดการ
เรียนการสอนของครู
และนักเรียนว่าเป็นไป
ตามโครงสร้างหลักสูตร
ที่วางไว้หรือไม่ 

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ความถนัดและ
ความสนใจ 

- โครงการนิทรรศการ
วิชาการ 

1.เพ่ือจัดกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน 
2.เพ่ือให้เรียนสามารถ
สื่อความคิดผ่านการพูด 
เขียนหรือน าเสนอด้วย
วิธีการต่างๆ มีทักษะใน
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
และตั้งค าถาม เพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้ 
เพ่ิมเติม  
3.เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 
รู้จักการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และ
กระบวนการคิด
วิเคราะห์เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อสื่อความคิด 
โดยการพูด เขียน หรือ
น าเสนอ ด้วยวิธีการ
ต่างๆ 
 

 - โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

1.เพ่ือพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program ให้มี
ทักษะในการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการ
ใช้ภาษาในห้องเรียน 
การใช้ภาษาใน

1.ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program 
และห้องเรียนพิเศษวิทย์ 
– คณิต มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาอยู่ในระดับดี 
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ชีวิตประจ าวัน หรือใน
สถานการณ์ต่างๆ 
2.เพ่ือพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ Mini 
English Program ได้
เรียนรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ทางภาษา
และวัฒนธรรม 
3.เพ่ือฝึกให้นักเรียนมี
ทักษะในการท างาน
ร่วมกัน และเรียนรู้การ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้ง
เสริมสร้างความ เข้าใจ 
ความรักสามัคคีในหมู่
คณะ 
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิตให้ดีขึ้น 

2.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program 
ได้รับประสบการณ์จาก
การใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง การ
สื่อสารภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ร้อยละ 90ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program 
มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (CEFR) 
อยู่ในระดับดี 
4.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3ห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program 
เข้าร่วมการส่งเสริม
ศักยภาพทางด้านภาษา
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
5.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทย์ – คณิต เข้าร่วม
การส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
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 -  โ ค ร งกา รมหกรรม 
ดนตรี กีฬา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒนา
สมรรถนะนักเรียน 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีจิตส านึกใน
การรักกีฬา 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒนาตนเอง
ในการปรับตัวร่วมอยู่
ร่วมกับสังคมภายใน
และสังคมภายนอก            

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรม
กีฬาภายในสามารถน า
ทักษะที่เรียนใน
ห้องเรียนมาบูรณาการ
และประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
2.นักเรียนร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 
3.นักเรียนร้อยละ95มี
มนุษย์สัมพันธ์ต่อเพ่ือน 
ครูและผู้อ่ืน 
4.นักเรียนร้อยละ 95 
สามารถสื่อความคิดผ่าน
การพูด  การแสดงออก 
หรือน าเสนอด้วยวิธี
ต่างๆนักเรียนร้อยละ95 
มีวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นและสนุกกับการ
เรียนรู้ 
5.ร้อยละ92ของครูมีการ
จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 - โครงการพัฒนากีฬา
กอล์ฟ 

1.เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกอล์ฟ
เป็นไปอย่างมีระบบและ
มีประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนได้มีทักษะ
พ้ืนฐานของกีฬากอล์ฟ 
รู้จักกีฬากอล์ฟ ดูกีฬา
กอล์ฟเป็นทุกคน 

1.  กิจกรรมทุกกิจกรรม
ในโครงการได้ปฏิบัติและ
ด าเนินการทุกกิจกรรม 
2.  กิจกรรมทุกกิจกรรม
ในโครงการได้ด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 
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3.เพ่ือให้โรงเรียนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและพัฒนากีฬา
กอล์ฟ 
4.โรงเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์กับกีฬากอล์ฟ 
ฝึกให้เป็นสุภาพชนมี
น้ าใจนักกีฬา มีนักกีฬา
กอล์ฟเข้าร่วมการ
แข่งขันในรายการต่างๆ 
สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียน 

 - โครงการค่ายบูรณา
การวิชาการ 

1.เพ่ือให้นักเรียน
เชื่อมโยงความรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้ง
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนคุณลักษณะ
ต่างๆในการท างาน
ร่วมกัน   ได้แก่   การ
เป็นผู้น า - ผู้ตามที่ดี  
ความมีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ  ความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทักษะ
กระบวนการท างาน  
กระบวนการคิด   

1.นักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายบูรณาการ 
ร้อยละ 100 
2.นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
นโยบายของสถานศึกษา 
3.นักเรียนมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.เพ่ือให้นักเรียนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน ฝึกให้มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันเป็นรากฐานของ
การเตรียมตัวท างาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพใน
อนาคต  

 - โครงการส่งเสริมอาชีพ
อิสระสู่ความพอเพียง 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ เต็ม
ความสามารถและตรง
กับความต้องการและ
ความถนัด 
2.สร้างทางเลือกการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เปิด
โอกาสการเรียนรู้ให้
กว้างขึ้น 

นักเรียนร้อยละ 100 
สามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ตามศักยภาพ เต็ม
ความสามารถและตรง
กับความต้องการและ
ความถนัด 
 

 -  โ ค ร ง ก า ร น า เ ส น อ
ผลงานศิลปะ 

1.เพื่อให้นักเรียนใช้
ความความคิด
สร้างสรรค์ในการ
น าเสนองานศิลปะใน
รูปแบบต่างๆ 
2.เพื่อให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลในการน าเสนอ
ผลงานศิลปะ 
3.เพื่อให้นักเรียนสร้าง
ทักษะกระบวนการ
ท างานทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

1. นักเรียนร้อยละ  95  
มีความพึงพอใจต่อการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
2.นักเรียนร้อยละ 95 
สามารถน าเสนอผลงาน
ศิลปะได้ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4 .  ผู้ เ รี ยนมี คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
มีภาวะผู้น าและยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย
อย่างมีความสุข 

-โครงการสถานศึกษา
แห่งความพอเพียง 

1. จัดท าหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการจัดการ
เรียนรู้ หรือสื่อการ
เรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับทุกรายวิชา 
2. พัฒนาและจัดการ
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 
3. นักเรียนได้รับการ
พัฒนา ปลูกฝังให้เป็นวิถี
ชีวิตเรียนรู้ ในการใช้
หลักคิด หลักปฏิบัติที่  
สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1. มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ครบ
ทุกรายวิชา 
2. มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุก
กลุ่มสาระฯ 
3. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมให้ท าอาชีพ
อิสระ หารายได้ระหว่าง
เรียน อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ปี 
 

 -โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดจิตส านึกใน
การรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการท าความดี 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ม.4 100% 
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมท าบุญตักบาตร
ประจ าเดือนไม่ต่ ากว่า 
90% 
3. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมหล่อเทียนจ าน า
พรรษาไม่ต่ ากว่า 90% 
4. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะไม่ต่ ากว่า 
90% 

 - โครงการธนาคาร
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
วางแผนในการใช้

นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมโครงการธนาคาร
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จ่ายเงิน มีวินัยในการใช้
จ่ายเงิน และส่งเสริมให้
นักเรียนออมเงินอย่าง
สม่ าเสมอ ตระหนักถึง
ความส าคัญและรู้จัก
ประหยัดอดออมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือยกย่องเป็นขวัญ
ก าลังใจให้นักเรียนที่มี
การออมอย่างสม่ าเสมอ 
และเป็นแบบอย่างกับ
นักเรียนคนอื่นและมีการ
ปฏิบัติตาม  
3. เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับระบบธนาคาร
ให้กับนักเรียนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างธนาคาร
โรงเรียนและธนาคาร
ออมสินสาขาพ่ีเลี้ยง 

โรงเรียนและออมอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

 - โครงการสอบธรรมะ
ศึกษา 

1. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในวิชาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-
NET ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมให้
สูงขึ้น 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ใน
ระดับดี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 - โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดจิตส านึกใน
การรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการท าความดี 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ม.4 100% 
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมท าบุญตักบาตร
ประจ าเดือนไม่ต่ ากว่า 
90% 
3. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมหล่อเทียนจ าน า
พรรษาไม่ต่ ากว่า 90% 
4. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะไม่ต่ ากว่า 
90% 

5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมสู่ความ
พอเพียง 

- โครงการ Energy 
mind award  
 

1. เพ่ือสนับสนุนให้
โรงเรียนมีการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีความร่วมมือกับ
การไฟฟ้านครหลวง 
โครงการ Energy Mind 
Award 
2. เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ แก่ครู นักเรียน 
และบุคลากรภายใน
โรงเรียน โดยมุ่งหวังให้
เกิดพฤติกรรมการใช้
พลังงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพ และเกิด
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนอย่าง

1. ค่าน้ า ค่าไฟ ของ
โรงเรียนลดลงจากเดิม
ร้อยละ 5  
2. โรงเรียนได้รับการ
ประเมินการด าเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในระดบั 3 ดาว 
3. ร้อยละ 80 ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความ
ตระหนักและความรู้
ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป็นรูปธรรม และขยาย
ผลออกสู่ชุมชนโดยรอบ 

 - โครงการวันสิ่งแวดล้อม 1. เพ่ือสร้างความตื่นตัว
ในการเรียนรู้เรื่องของ
สิ่งแวดล้อม และการให้
ความรู้กับนักเรียน 
2. เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้นักเรียน ใน
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่
ดีงามพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ชุมชนและ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 
2.ครู นักเรียนร้อยละ 90 
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการ
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
3.นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการทุกคน จิต
สาธารณะที่จะมุ่งท า
ประโยชน์ในเรื่องของ
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชนเพิ่มขึ้น 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะตามสมรรถนะ 
และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- โครงการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม 

1. เพื่อจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. เพื่อพัฒนาครูมือ
อาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูและ
ส่งเสริมครูให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะด ารงวิทย
ฐานะ 
3.  เพ่ือนิเทศ – นิเทศ
ติดตามประเมินผลการ

1. ครูมีแผนการจัดการ
เ รี ย นก า รสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 
100 
2. ครูทุกคนรับการนิเทศ
ผ่ าน เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
3.  ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศติดตามเป็นระยะ 
ๆ ต่อเนื่อง  
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปฏิบัติงานเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
แต่ละระดับชั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น 
 

 - โครงการพัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ 

1.เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใน
ห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ 
2.เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะครูสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ 

1.  มีการก าหนด
โครงสร้างรายวิชา ครบ
ทุกรายวิชา 
2.  ครูทุกคนมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
3.  มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ ครบทุกรายวิชา 
4.  ครูน าผลงานการใช้
นวัตกรรม เข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขัน/
น าเสนอ อย่างน้อย คน
ละ 1 นวัตกรรม/ปี (1 
คน 1 ผลงาน) 
5.  ครูมีผลงานวิจัยของ
ตนเอง อย่างน้อย 1 
วิจัย/ปี (1 ครู 1 วิจัย) 
6.  ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (บันทึกหลังการ
สอน) 

 - โครงการอบรมและ
สัมมนาครูสังคม 6 
บดินทร 

เพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-
NET ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมให้
สูงขึ้น 

ครูร้อยละ 90 ได้เข้ารับ
การอบรม สัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพครู  
อย่างน้อยภาคเรียนละ1 
ครั้ง 
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กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

7. มีระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม 
 

1. เพื่อจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. เพ่ือพัฒนาครูมือ
อาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูและ
ส่งเสริมครูให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะด ารงวิทย
ฐานะ 
3.  เพ่ือนิเทศ – นิเทศ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
แต่ละระดับชั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูมีแผนการจัดการ
เ รี ย นก า รสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 
100 
2. ครูทุกคนรับการนิเทศ
ผ่ าน เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 
3.  ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศติดตามเป็นระยะ 
ๆ ต่อเนื่อง  
4. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น 
 

 - โครงการห้องเรียน
คุณภาพ 

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

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและ
ได้ประสบการณ์ในการ
เรียนจากห้องเรียน
คุณภาพ ห้องปฏิบัติการ        
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขั้น 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 - โครงการพัฒนางานรับ
นักเรียน 

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

1. โรงเรียนด าเนินการ
รับนักเรียนตามขั้นตอน 
และด าเนินการรับ
นักเรียนครบตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 
2. การด าเนินงานเป็นไป
ตามข้ันตอนระดับ
คุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
 

 - โครงการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

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

1. โรงเรียนพัฒนา
หลักสูตร ตาม
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล รองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล มี
ศักยภาพเป็นพลโลก มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร พร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ครูและบุคลากร 
ทบทวน ปรับเนื้อหาการ
เรียนรู้ ให้ทันสมัย และ
พัฒนากระบวนการ
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ที่เป็นสากล เน้นการ
ปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

8. มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

- โครงการพัฒนาระบบ 
ICT 

1. เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้มี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ในการฝึกปฏิบัติ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1. นักเรียนและครูเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ต
ได้อย่างหลากหลาย 

2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องสามารถใช้งานได้ 
 

 - โครงการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

1. เพ่ือระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น 
2.  เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกันเจตนารมณ์
ของหลักสูตร 
3.  เพ่ือให้มีสื่อที่มี
คุณภาพ คุณประโยชน์ 
เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้
ประสบการณ์ในการเรียน
จากห้องเรียนคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ        
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขั้น 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4. เพ่ือให้มีสื่อและ
นวัตกรรมที่เพียงพอกับ
จ านวนห้องเรียนหรือ
นักเรียน 

9 .  มี แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลายและทันสมัย
เ อ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตลอดเวลา 

- โครงการพัฒนา
ห้องสมุด 

1.  เพ่ือให้ห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
และส่งเสริมผู้เรียนได้
อย่างหลากหลาย 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่าน  
ซึ่งเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิตและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
4. เป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
5. เพ่ือให้บุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด การจัด
หมวดหมู่หนังสือตาม
ระบบทศนิยมของดิวอ้ี   
การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 

นักเรียนโรงเรียนบดินทร
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึน้ 
 

 - โครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ 

1.เพ่ือให้ห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และส่งเสริมผู้เรียนได้
อย่างหลากหลาย 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมมีนิสัยรัก
การอ่าน การค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพอันหมายถึงเป็น
คนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่
สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
มีคุณค่าและมีความสุข
บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยภายใต้บริบทสังคม
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.เพ่ือให้ห้องศูนย์กลุ่ม
สาระ มีบรรยากาศท่ีดี
และเหมาะสมมีหนังสือ
และสื่อการเรียนที่ดี 

โลกใหม่รวมทั้งเพ่ิม
ศักยภาพและ
ความสามารถในระดับสูง
ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการ
สื่อสารเพื่อการพ่ึงตนเอง
และเพ่ือสมรรถนะในการ
แข่งขัน 
2.โรงเรียนยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นสู่
มาตรฐานสากลผ่านการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand 
Quality Award :TQA) 
เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัด
การศึกษาแบบองค์รวม
และบูรณการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมศาสนาและ
การเมืองเพ่ือพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน       
3.โรงเรียนพัฒนา
หลักสูตรรูปแบบและ
วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นความ
แตกต่างตามศักยภาพ
ของผู้เรียนโดยค านึง
ผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งนี้
จ าเป็นต้องมีสื่อ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่
เหมาะสม และปรับ
ประยกุต์ใช้ได้สม
ประโยชน์ทันต่อการ



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 66 

 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก           
4.ห้องสมุดได้ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนรู้จัก
การศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 80  
5.นักเรียนร้อยละ  80 
เกิดทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

 - โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ (โครงการ
พัฒนางานสนับสนุนการ
เรียนการสอน) 

1.เพ่ือพัฒนาห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี มี
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้
เพียงพอ ตอบสนองต่อ
ความต้องการในการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
2.เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม
ในและภายนอกห้องเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เหมาะสมต่อความ
ต้องการในการเรียนรู้
เพ่ิมเติมของนักเรียน 
3.เพ่ือจัดห้องสมุด
วิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและ
แบบมีส่วนร่วม 
4.สร้างแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาให้
นักเรียนได้ใช้ใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

1.ร้อยละ 100 ของ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ช ารุด 
ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
2.ร้อยละ 100 ของ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีสภาพใช้
งานได้ดี 
3.ร้อยละ 100 ของ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์มีวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการ
ครบถ้วน 
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กลยุทธ์ที่ 6  สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

10. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็น
ผู้ประพฤติดี มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

- โครงการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ 

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

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

 - โครงการสร้างฝันปัน
น้ าใจ สานสายใยลูก
บดินทร๔ 

1.เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2.เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการเรียน 
3.เพ่ือส่งเสริมและเป็น
ก าลังใจให้นักเรียน
พัฒนาการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

1.  นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.  นักเรียนร้อยละ 90 ที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์มา
โรงเรียนทุกวัน 
3.  นักเรียนร้อยละ 90 มี
อุปกรณ์การเรียนครบ 

 - โครงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการและการจัด
กิจกรรมแนะแนว 

1.ห้องแนะแนวมีอุปกรณ์
ส านักงานที่พร้อมจะ
ให้บริการแก่นักเรียนและ
ครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.งานแนะแนวมีระบบ
การจัดเอกสารและ
รวบรวมเอกสารตลอดจน
ข้อมูลของนักเรียนแก่ครู

1.นักเรียนร้อยละ  90  
มาใช้บริการห้องแนะแนว 
2.งานแนะแนวมีอุปกรณ์  
มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ครู  นักเรียน  
ร้อยละ  90 
3.นักเรียนพึงพอใจในการ
บริการงานแนะแนวทั้ง  5  
บริการ 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ
และหมวดหมู่ 
3.เพ่ือช่วยให้นักเรียนรู้จัก
ตนเอง สามารถเลือก
ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
4.เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
ดีและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 

 
 
             3.3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 วิสัยทัศน์   
 บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีระบบ ถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 พันธกิจ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่มาตรฐานสากล    
 เป้าประสงค์  
 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
              กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
        จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะต้องปฏิบัติ
ด าเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน    มา
ด าเนินการจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณได้ดังนี ้
  

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

7. มีระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพและ 

- โครงการพัฒนางาน
นโยบายและแผน 

1. เพ่ือให้มีกรอบในการ
พัฒนาโรงเรียน 
2. เพ่ือให้บุคลากรแต่ละ
กลุ่มงาน/สาระฯจัดท า

1. กลุ่มบริหาร/กลุ่ม
สาระฯและงานจัดท า
แผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อย
ละ 85% 
2. กลุ่มบริหาร/กลุ่ม
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

มีประสิทธิภาพ แผนงานพัฒนางานของ
หน่วยงานตนเอง 
3. เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนในเครือบดินทร
เดชาและท างานร่วมกัน
4. เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

สาระฯและงานมี
แผนงานจัดท าโครงการ
สนองตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 
95% 
3. กลุ่มบริหารและกลุ่ม
สาระฯและงานมี
แผนงานโครงการที่
หลอมความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนในเครือบดินทร 
คิดเป็นร้อยละ85% 

 - โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพ 

1.เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบและ
เกิดประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพในการ
ติดตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
3.เพ่ือให้บุคลากรจัดท า
รายผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานและ
โครงการ 
4.เพ่ือให้บุคลากรสรุป
การด าเนินงานด้วยวงจร
PDCA 
5.เพ่ือให้ได้รายงาน
ประจ าปีการศึกษา
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

1.ความพึงพอใจต่อ
ผู้ใช้บริการคิดเป็น ร้อย
ละ 85 
2.มีการรายผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมคิดเป็น 
ร้อยละ 85 
3.มีการด าเนินงาน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้วยวงจร 
PDCA คิดเป็น ร้อยละ 
95 
4.น าข้อมูลคิดเป็นร้อย 
ละ 95 ที่ได้จากการสรุป
งานมาจัดท ารายงาน
ประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ 
 

 - โครงการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ 

1.เพ่ือสร้างและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน 

1. ครูร้อยละ80 พัฒนา
งานด้วยระบบ
สารสนเทศ 
2. มีข้อมูลสารสนเทศ
ครอบคลุมทุกฝ่าย/งาน
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การด าเนินงานต่อไป 

และกลุ่มสาระฯคิดเป็น
ร้อยละ85 

  
 3.3.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 วิสัยทัศน์   

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

1. ครคูิดดี ท าดี พูดดี ประพฤติดี มีกิริยามารยาทแบบไทย 
2. ครสูามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. ครมูีจิตสาธารณะ มุ่งม่ันพัฒนาโรงเรียน ชุมชน สังคม 
4. ชุมชนให้ความศรัทธา และช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร และโรงเรียนเพ่ือรองรับ

การเป็นประชาคมอาเซียน 
5. ครูเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของตน 

            กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
        จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะต้องปฏิบัติ
ด าเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน    มา
ด าเนินการจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ความถนัดและ
ความสนใจ 

- โครงการเตรียมความ
พร้อมการเป็นลูกบดินทร 
 

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

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

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

พอเพียง                   
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความ
รักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     
4.ผู้เรียนทั้งหมดมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
มีจิตสาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4 .  ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
มีภาวะผู้น าและยอมรับที่
จะอยู่ ร่ ว มกันบนความ
แตกต่ า งที่ หลากหลาย
อย่างมีความสุข 

- โครงการส่งเสริมอัต
ลักษณ์โรงเรียน 
 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน 
3.ความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
4.จิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข 
5.ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม 
6.ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ

1.ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน 

3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความ
รักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

4.ผู้เรียนทั้งหมดมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เรียบร้อย  สะอาด  มี
บรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

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

1.ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2.ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความ
รักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     
4.ผู้เรียนทั้งหมดมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย  มีจิตสาธารณะ 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม                   
6.ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  มี
บรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการเตรียมความ
พร้อมการเป็นลูกบดินทร 

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

1.ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2.ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความ
รักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  
5.ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม                   
6.ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  มี
บรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     
4.ผู้เรียนทั้งหมดมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย  มีจิตสาธารณะ 
และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการโรงเรียนสุจริต 1.เพื่อปลูกฝังค่านิยมใน
การไม่ทุจริต ทุกเรื่อง
ตั้งแต่เป็นเยาวชน 
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้ถึงพิษภัยของการทุจริต 
ในระดับตา่งๆ 
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้จักวิธีป้องกันตัวเอง 
ชุมชน สังคม และ
ครอบครัวจากการทุจริต
รวมทั้งการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ไม่ทุจริต ทุกเรื่องตั้งแต่
เป็นเยาวชน 
2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการรู้ถึงพิษ
ภัยของการทุจริต ในระดับ
ต่างๆ 
3.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวิธี
ป้องกันตัวเอง ชุมชน 
สังคม และครอบครัวจาก
การทุจริตรวมทั้งการ
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 - โครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด 

1.ผู้เรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่

1.ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ       
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อื่น 

2.ร้อยละ 90 ของ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี  

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
ตามสมรรถนะ และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

- โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 
 

1.เพ่ือให้ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความมุ่งมั่น
ในการท างาน ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.มีความรู้ความช านาญ
ในสาขาวิชาที่สอน และ
มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

1.ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
2.ครูมีความรู้
ความสามารถตรงกับ
สาขาวิชาที่สอน 
3. 100% ของครูได้รับ
การอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ตนเอง 

 
กลยุทธ์ที่ 6  สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

10. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็น

- โครงการส่ ง เสริม อัต
ลักษณ์โรงเรียน 
 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัย
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผู้ประพฤติดี มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

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

และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความ
รักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     
4.ผู้เรียนทั้งหมดมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
มีจิตสาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบ 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 - โครงการส่งเสริมและ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                    
3.มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                        
4.มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  
5.ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
ส่วนรวม                   
6.ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  มี
บรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความ
รักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     
4.ผู้เรียนทั้งหมดมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
มีจิตสาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการเตรียมความ
พร้อมการเป็นลูกบดินทร 

1.ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                    
3.มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                        
4.มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมี ความสุข  
5.ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และ
ส่วนรวม                   
6.ผู้เรียนร่วมกัน

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                   
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความ
รักชาติ มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย 
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     
4.ผู้เรียนทั้งหมดมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  
มีจิตสาธารณะ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข    
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

รับผิดชอบดูแลรักษา
ห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  มี
บรรยากาศของความเป็น
วิชาการ  

5.ร้อยละ 90 ของ มี
จิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง 
และส่วนรวม โดย ยึด
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยมีนักเรียน
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการโรงเรียนสุจริต 1.เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการ
ไม่ทุจริต ทุกเรื่องตั้งแต่เป็น
เยาวชน 
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้ถึงพิษภัยของการทุจริต 
ในระดับตา่งๆ 
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
รู้จักวิธีป้องกันตัวเอง 
ชุมชน สังคม และ
ครอบครัวจากการทุจริต
รวมทั้งการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนไม่
ทุจริต ทุกเรื่องตั้งแต่เป็น
เยาวชน 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการรู้ถึงพิษภัยของการ
ทุจริต ในระดับตา่งๆ 
3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการรู้จักวิธีป้องกัน
ตัวเอง ชุมชน สังคม และ
ครอบครัวจากการทุจริต
รวมทั้งการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

 - โครงการสถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด 

1.ผู้เรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ       
2.ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี กล้า
แสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู 
และผู้อ่ืน 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียน
มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  
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 3.3.4  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
วิสัยทัศน์    
พัฒนามาตรฐานงานบริการ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    เคียง

คู่สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
พันธกิจ 
พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญพร้อมพัฒนาระบบ

บริการ อาคารสถานที่ การติดต่อสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค และงานบริการทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน 
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และปลอดภัยจากสารเสพติด 

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

             กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารทั่วไป 
             จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่จะต้อง
ปฏิบัติด าเนินการให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน    มา
ด าเนินการจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารทั่วไปได้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ และมี
ความพร้อมในการศึกษา
ต่อ และการท างาน 
 

- โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านอนามัย 
 

1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
งานอนามัยโรงเรียนให้ดี
ขึ้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

1. ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนจ านวนร้อยละ 
95 ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรวิธีป้องกันโรค
เบื้องต้น 
2. ครูและนักเรียนจ านวน
ร้อยละ 95 มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการจัด
อบรมตามหลักสูตร
วิธีการป้องกันโรค
เบื้องต้น 
3. ครูและนักเรียนจ านวน
ร้อยละ95 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ป้องกันโรค 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4. ครูและนักเรียนจ านวน
ร้อยละ95 มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี 

 -  โครงการ พัฒนางาน
โภชนาการ 

1.เพ่ือควบคุมคุณภาพ
ราคาอาหาร และน้ าดื่ม
ให้เหมาะสมถูก
สุขลักษณะและเพียงพอ 

2.เพ่ือควบคุม ดูแลรักษา
ความสะอาด จัดสถานที่
ประกอบการ ที่
รับประทานอาหารให้   
3.เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ 
มีความทันสมัย จัด
บรรยากาศโรงอาหารให้
เหมาะสม เป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณะสุช 

4.เพ่ือให้นักเรียนและ
ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้ทางโภชนาการที่
ถูกต้อง 

5.เพ่ือหาวัสดุ อุปกรณ์
เกี่ยวกับงานโภชนาการ
ให้ครบถ้วนเพียงพอ 

1. บุคลากรโรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) ๔ได้รับอาหารที่มี
คุณภาพ ราคาเหมาะสม 
ถูกสุขลักษณะร้อยละ 
100 
2.มีที่ประกอบการและ
โรงอาหารที่มีบรรยากาศ
เหมาะสมเป็นไปตาม
มาตรฐานการทรวง 
สาธารณสุขให้บริการอย่า
งะอเพียงอย่างน้อยร้อย
ละ 95 
3.งานโภชนาการ มีวัสดุอุ
ปกร์ในปริมาณท่ีเพียงพอ
กับการใช้งานร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมสู่ความ
พอเพียง 

- โครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือ
กับการไฟฟ้านครหลวง
ไทย โครงการ Energy 

1. ค่าไฟ ค่าน้ า ใน
โรงเรียนลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 10 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

mind award  
2. เพ่ือให้ครูและนักเรียน 
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษามีจิตส านึก
และตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
3. เพ่ือให้โรงเรียนได้รับ
การประเมินที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่การไฟฟ้า
นครหลวงไทยก าหนด 

 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

7. มีระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการวันสถาปนา
โรงเรียน 

1.เพ่ือร าลึกถึงคุณงาม
ความดีของเจ้าพระยาบ
ดินทรเดชา(สิงห์ สิง
หเสนี) 
2.เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
3.เพ่ือให้ผู้ปกครอง 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

ครู บุคลากร นักเรียน
และผู้ปกครองร้อยละ 95  
มีความพึงพอใจในการจัด
งานวันสถาปนา 

 

 - โครงการยานพาหนะ 1.เพ่ือบริการยานพาหนะ
แก่บุคลากรในโรงเรียน 

2.เพ่ือบ ารุงรักษา
ยานพาหนะให้อยู่สภาพที่
ปลอดภัยและพร้อมใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ครูและนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน
จ านวนร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการรถยนต์ของ
โรงเรียน 
2.รถยนต์ของโรงเรียนมี
สภาพการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมบูรณ์
ร้อยละ 100 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 - โครงการรถรับ-ส่ง 1.เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเดินทางมา
โรงเรียนให้แก่นักเรียน 
ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน 
2.เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเกิดความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน ครู 
และบุคลากรในการ
เดินทางมาโรงเรียน 
3.เพ่ือช่วยผู้ปกครอง
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาโรงเรียนของ
นักเรียน 
4.เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุในการ
เดินทางมาโรงเรียนของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 90 ที่
ใช้บริการรถรับ – ส่ง
นักเรียน มาโรงเรียน
ทันเวลาเรียนตามท่ี
ก าหนดเวลา 
2.นักเรียนร้อยละ 90 ที่
ใช้บริการรถรับ – ส่ง
นักเรียน  มีระเบียบวินัย
และมีความปลอดภัยใน
การเดินทางมาเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

8. มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

- โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

1.เพ่ือพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณใ์ห้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การใหบ้ริการงานโสต
ทัศนศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

1.โรงเรียนมีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์งานโสตทัศน
ศึกษาและ
โสตทัศนูปกรณ์พร้อม
ให้บริการและอยู่ใน
สภาพใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบริการแก่
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่พร้อม
ให้บริการและอยู่ใน
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สภาพใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อย
ร้อยละ 90  
2.นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนจ านวนร้อย
ละ 90 มาใช้บริการงาน
โสตทัศนศึกษา 
3.ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนจ านวนร้อยละ 
90   มีความพึงพอใจต่อ
รับบริการงานโสตทัศน
ศึกษา 

9. มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและทันสมัย
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตลอดเวลา 

- โครงการปรับปรุง
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อชุมชน 

1.โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.มีสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อชุมชน 

 - โครงการปรับปรุงโรง
อาหาร 

1.เพ่ือให้โรงเรียนมีโรง
อาหารที่ได้มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
2.เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร
ให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูก
สุขลักษณะ 

3.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้
โรงอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ ของ
กระทรวงสาธารณะสุข 

โรงอาหารได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 - โครงการพัฒนา 
ปรับปรุงซ่อมแซมงาน

1.เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ์ 
เพียงพอต่อการรองรับ
การบริการ การประดับ

ผู้เรียนและบุคลากรร้อย
ละ 90 มีความพึงพอใจ 
ต่อวัสดุ อุปกรณ์ 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ตกแต่งสถานที่และ
นิทรรศการวันส าคัญ
ต่างๆให้สวยงาม จัด
สถานที่ตามค าสั่งของ
ทางโรงเรียนตามโอกาส  
ให้เกิดความสมบรูณ์
เรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม
และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี
ต่อองค์กร                                                                                                                                         
2.เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซม งานอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียนที่
ช ารุดเสียหาย และ
จ าเป็นต่อการซ่อมบ ารุง
อย่างเร่งด่วน ไม่ให้เกิด
ปัญหาส่งผลกระทบทาง
ลบและเกิดอันตรายใน
การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันกับผู้เรียน
และบุคลากรภายใน
โรงเรียน ตระหนักถึง
ความปลอดภัยและให้
พร้อมต่อการใช้งานที่จะ
เอ้ือต่อบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  
3.เพ่ือน าทีมงานอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อมและ
นักพัฒนาฯ เข้าศึกษาดู

ครุภัณฑ์ พร้อมกับการใช้
งาน 
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เป้าประสงค์ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งานนอกสถานทีเ่พ่ือน า
ความรู้มาปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และเกิดขวัญ
ก าลังใจแก่ทีมงาน และ
น ามาประยุกต์ใช้ตาม
อัตภาพของโรงเรียน  
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3.4 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ 
 

3.4.1 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และแก้ปัญหา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

1. นักเรียน ร้อยละ 20 ได้รับการ
คัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ/
ประกวด/แข่งขัน/เผยแพร่ผลงาน กับ
หน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมน าเสนอ/ประกวด/แข่งขัน/
เผยแพร่ผลงาน กับหน่วยงานภายนอก 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคะแนน O-net สูงขึ้น 
2. แบบสรุปการจัดสอนเสริมใน
สาขาวิชาเฉพาะตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 
4. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ และนักเรียนเรียนร่วม 

1. นักเรียนได้รับการจัดการการศึกษาให้
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
2. นักเรียนสามารถเรียนร่วมกับนักเรียน
อ่ืนได้ตามศักยภาพ 

 - โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา 1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับวันส าคัญทางภาษาไทย 
2.นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับภาษาไทย 
3.โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาไทยอย่างสม่ าเสมอ
ร้อยละ 90 ของการเผยแพร่กิจกรรม 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการส่งเสริมการอ่านได้ เขียน
คล่อง 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม
กิจกรรมอ่านได้เขียนคล่องทุกคน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
วางทุกงานอ่านทุกคน 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการห้องเรียนกลับด้าน 1.ร้อยละ  80 นักเรียนได้รับโอกาส
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
3.ร้อยละ 50 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 - โครงการแสดงผลงานคณิตศาสตร์ 1.  ร้อยละ  80 ของนักเรียนได้รับ

โอกาสพัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 -  โ ครงการวิทยาศาสตร์ อ่ านคิ ด
วิเคราะห์ 

1.นักเรียนร้อยละ 90 สามารถอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนการสื่อสาร การ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้ในระดับดี
เยี่ยม 
2.นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
อ่านวิทย์ สะกิดความรู้ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 -  โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้และห้องเรียนแต่
ละระดับชั้นจัดท าโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ทุกห้องเรียน100%  
2.นักเรียน 100% ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้จากการจัดนิทรรศการ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน 
3.นักเรียน 80 % มีทักษะในการท างาน 
รักการท างานสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 91 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 - โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด
ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์
มากขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้โดยน าเสนอออกมาเป็น
ผลงานต่าง ๆ ได้ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการนักบินน้อยสู่สะเต็มศึกษา 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม สามารถเข้าใจหลักการของสะ
เต็มศึกษา สามารถอภิปรายการน า
หลักการของสะเต็มศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในการประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง 
2.นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
และมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์เครื่องบิน
พลังยาง 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 

1. นักเรียน ร้อยละ 20 ได้รับการ
คัดเลือก เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอ/

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ประกวด/แข่งขัน/เผยแพร่ผลงาน กับ
หน่วยงานภายนอก 
2. การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมน าเสนอ/ประกวด/แข่งขัน/
เผยแพร่ผลงาน กับหน่วยงานภายนอก 

 - โครงการทัศนศึกษา 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีระเบียบ
วินัย  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน
ทุกกิจกรรม 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการเข้าค่ายลูกเสือบดินทร๔ 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีระเบียบ
วินัย  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน
ทุกกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
ชุมนุม ลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

2. ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ และมี

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. เล่มหลักสูตรสถานศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. แบบสรุปการตรวจบันทึกการสอน 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 93 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ และการ
ท างาน 

 

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ความถนัด
และความสนใจ 

- โครงการนิทรรศการวิชาการ 1. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักการเรียนรู้
ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อสื่อ
ความคิด โดยการพูด เขียน หรือน าเสนอ 
ด้วยวิธีการต่างๆ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

1.ร้อยละ 70 ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program และ
ห้องเรียนพิเศษวิทย์ – คณิต มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาอยู่
ในระดับดี 
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ Mini English Program ได้รับ
ประสบการณ์จากการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง การสื่อสารภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถใช้

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 94 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.ร้อยละ 90ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ Mini English 
Program มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) อยู่ใน
ระดับดี 
4.ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3ห้องเรียนพิเศษ 
Mini English Program เข้าร่วมการ
ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
5.ร้อยละ 80 ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทย์ – คณิต เข้าร่วมการส่งเสริม
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

 - โครงการมหกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ซึ่งเข้าร่วมใน
กิจกรรมกีฬาภายในสามารถน าทักษะที่
เรียนในห้องเรียนมาบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 95 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
2.นักเรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน 
3.นักเรียนร้อยละ95มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อ
เพ่ือน ครูและผู้อ่ืน 
4.นักเรียนร้อยละ 95 สามารถสื่อ
ความคิดผ่านการพูด  การแสดงออก 
หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆนักเรียนร้อยละ
95 มีวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนและสนุกกับการเรียนรู้ 
5.ร้อยละ92ของครูมีการจัดกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 - โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ 1.  กิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการได้
ปฏิบัติและด าเนินการทุกกิจกรรม 
2.  กิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการได้
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการค่ายบูรณาการวิชาการ 1.นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณา
การ ร้อยละ 100 
2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามนโยบายของสถานศึกษา 
3.นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 96 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 - โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระสู่ความ
พอเพียง 

นักเรียนร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้ได้
เต็มตามศักยภาพ เต็มความสามารถและ
ตรงกับความต้องการและความถนัด 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการน าเสนอผลงานศิลปะ 1. นักเรียนร้อยละ  95  มีความพึงพอใจ
ต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
2.นักเรียนร้อยละ 95 สามารถน าเสนอ
ผลงานศิลปะได้ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ มีภาวะผู้น า
และยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย
อย่างมีความสุข 

-โครงการสถานศึกษาแห่งความ
พอเพียง 

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ครบทุกรายวิชา 
2. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระฯ 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ท าอาชีพ
อิสระ หารายได้ระหว่างเรียน อย่างน้อย 
1 กิจกรรม/ปี 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 -โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม . นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ม.4 100% 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตัก
บาตรประจ าเดือนไม่ต่ ากว่า 90% 

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 97 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียน
จ าน าพรรษาไม่ต่ ากว่า 90% 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะไม่ต่ ากว่า 90% 

 - โครงการธนาคารโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียนและออมอย่าง
สม่ าเสมอ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการสอบธรรมะศึกษา ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในระดับดี ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียน 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรม ม.4 100% 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตัก
บาตรประจ าเดือนไม่ต่ ากว่า 90% 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียน
จ าน าพรรษาไม่ต่ ากว่า 90% 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะไม่ต่ ากว่า 90% 

80 % 82 % 86 % 90 % 

5. ผู้เรียนเห็นคุณค่า
และร่วมกันอนุรักษ์
พลังงานและ

- โครงการ Energy mind award  
 

1. ค่าน้ า ค่าไฟ ของโรงเรียนลดลงจาก
เดิมร้อยละ 5  

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 98 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
สิ่งแวดล้อมสู่ความ
พอเพียง 

2. โรงเรียนได้รับการประเมินการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานใน
ระดับ 3 ดาว 
3. ร้อยละ 80 ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน มีความตระหนักและ
ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ 

 - โครงการวันสิ่งแวดล้อม 1.นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
2.ครู นักเรียนร้อยละ 90 ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
3.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน จิต
สาธารณะที่จะมุ่งท าประโยชน์ในเรื่อง
ของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนและชุมชนเพิ่มขึ้น 

80 % 82 % 86 % 90 % 

6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษะตามสมรรถนะ 
และสามารถปฏิบัติงาน

- โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 100 
2.  ครูทุกคนรับการนิ เทศผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามเป็น
ระยะ ๆ ต่อเนื่อง  

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 - โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 1.  มีการก าหนดโครงสร้างรายวิชา ครบ
ทุกรายวิชา 
2.  ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
3.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุก
รายวิชา 
4.  ครูน าผลงานการใช้นวัตกรรม เข้า
ร่วมการประกวด/แข่งขัน/น าเสนอ 
อย่างน้อย คนละ 1 นวัตกรรม/ปี (1 คน 
1 ผลงาน) 
5.  ครูมีผลงานวิจัยของตนเอง อย่าง
น้อย 1 วิจัย/ปี (1 ครู 1 วิจัย) 
6.  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (บันทึก
หลังการสอน) 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการอบรมและสัมมนาครูสังคม 
6 บดินทร 

ครู ร้ อยละ  90 ได้ เ ข้ า รั บการอบรม 
สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพครู  
อย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง 

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 100 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
7. มีระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
 

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร้อยละ 100 
2.  ครูทุกคนรับการนิ เทศผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. ครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามเป็น
ระยะ ๆ ต่อเนื่อง  
4. นักเรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้ประสบการณ์
ในการเรียนจากห้องเรียนคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ        
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขั้น 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการพัฒนางานรับนักเรียน 1. โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนตาม
ขั้นตอน และด าเนินการรับนักเรียนครบ
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 
2. การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน
ระดับคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโรงเรียน

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
มาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 90 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก 
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
3. ครูและบุคลากร ทบทวน ปรับเนื้อหา
การเรี ยนรู้  ให้ ทั นสมั ย และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่
เป็นสากล เน้นการปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

8. มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

- โครงการพัฒนาระบบ ICT 1. นักเรียนและครูเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
อินเทอร์เน็ตได้อย่างหลากหลาย 

2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์มีความพร้อม
ในการเรียนรู้ของนักเรียน 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถ
ใช้งานได้ 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9. มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
ทันสมัยเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ตลอดเวลา 

- โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
 

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้ประสบการณ์
ในการเรียนจากห้องเรียนคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ        
แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขั้น 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการพัฒนาห้องสมุด นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) ๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึน้ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพอันหมายถึงเป็นคนดีเป็นคน
เก่งเป็นคนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณค่าและมีความสุขบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมโลก
ใหม่รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในระดับสูงด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการสื่อสาร
เพ่ือการพ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะใน
การแข่งขัน 
2.โรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงขึ้นสู่
มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
Award :TQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัด
การศึกษาแบบองค์รวมและบูรณการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
ศาสนาและการเมืองเพ่ือพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน      
3.โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรรูปแบบและ
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน
โดยค านึงผู้เรียนเป็นส าคัญท้ังนี้
จ าเป็นต้องมีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และปรับประยุกต์ใช้
ได้สมประโยชน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์โลก          
4.ห้องสมุดได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
รู้จักการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 80   
5.นักเรียนร้อยละ  80 เกิดทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 104 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 - โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 

(โครงการพัฒนางานสนับสนุนการ
เรียนการสอน) 

1.ร้อยละ 100 ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ช ารุด 
ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
2.ร้อยละ 100 ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีสภาพใช้
งานได้ดี 
3.ร้อยละ 100 ของห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการครบถ้วน 

80 % 82 % 86 % 90 % 

10. ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้เป็นผู้ประพฤติดี มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ 80 
2. ชุมชนและครอบครัวนักเรียนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80 
 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการสร้างฝันปันน้ าใจ สาน
สายใยลูกบดินทร๔ 

1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.  นักเรียนร้อยละ 90 ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์มาโรงเรียนทุกวัน 
3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีอุปกรณ์การ
เรียนครบ 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการและการจัดกิจกรรมแนะแนว 
1.นักเรียนร้อยละ  90  มาใช้บริการห้อง
แนะแนว 
2.งานแนะแนวมีอุปกรณ์  มีความพร้อม
ในการให้บริการแก่ครู  นักเรียน  ร้อย
ละ  90 
3.นักเรียนพึงพอใจในการบริการงาน
แนะแนวทั้ง  5  บริการ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 
 3.4.2 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารงบประมาณไปสู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
7. มีระบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 1. กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯและงาน
จัดท าแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 85% 
2. กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯและงานมี
แผนงานจัดท าโครงการสนองตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 95% 
3. กลุ่มบริหารและกลุ่มสาระฯและงานมี
แผนงานโครงการที่หลอมความสัมพันธ์
กับโรงเรียนในเครือบดินทร คิดเป็นร้อย
ละ85% 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 - โครงการพัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพ 
1.ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการคิดเป็น 
ร้อยละ 85 
2.มีการรายผลการปฏิบัติกิจกรรมคิด
เป็น ร้อยละ 85 
3.มีการด าเนินงานกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายด้วยวงจร PDCA คิดเป็น ร้อย
ละ 95 
4.น าข้อมูลคิดเป็นร้อย 
ละ 95 ที่ได้จากการสรุปงานมาจัดท า
รายงานประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 1. ครูร้อยละ80 พัฒนางานด้วยระบบ
สารสนเทศ 
2. มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมทุก
ฝ่าย/งานและกลุ่มสาระฯคิดเป็นร้อยละ
85 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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 3.4.3 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารงานบุคคลไปสู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามศักยภาพ ความ
ถนัดและความสนใจ 

- โครงการเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 
 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   2.ร้อย
ละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     4.ผู้เรียน
ทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
5.ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ มีภาวะ
ผู้น าและยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย
อย่างมีความสุข 

- โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 
 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   2.ร้อย
ละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     4.ผู้เรียน

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานกิจการ
นักเรียน 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   2.ร้อย
ละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มี

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                      
4.ผู้เรียนทั้งหมดมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   2.ร้อย

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     4.ผู้เรียน
ทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการโรงเรียนสุจริต 1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนไม่ทุจรติ ทุกเรื่อง
ตั้งแต่เป็นเยาวชน 

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้ถึงพิษ
ภัยของการทุจริต ในระดับต่างๆ 
3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวิธี
ป้องกันตัวเอง ชุมชน สังคม และครอบครัว
จากการทุจริตรวมทั้งการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

 - โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด 
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

80 % 82 % 86 % 90 % 

6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะตาม
สมรรถนะ และ
สามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
 

1.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
สาขาวิชาที่สอน 
3. 100% ของครูได้รับการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง 

80 % 82 % 86 % 90 % 

10. ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือ

- โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
นักเรียนให้เป็นผู้
ประพฤติดี มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   2.ร้อย
ละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     4.ผู้เรียน
ทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานกิจการ
นักเรียน 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   2.ร้อย
ละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     4.ผู้เรียน
ทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
5.ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการเตรียมความพร้อมการเป็น
ลูกบดินทร 

1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง                   2.ร้อย
ละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออก มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนครู และผู้อ่ืน                  
3.ผู้เรียนทั้งหมดมีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข                     4.ผู้เรียน

80 % 82 % 86 % 90 % 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 116 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ทั้งหมดมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย  มีจิต
สาธารณะ และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข    
5.ร้อยละ 90 ของ มีจิตส านึก  มีความ
รับผิดชอบ  ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม 
โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.ห้องเรียนร้อยละ 90  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีนักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการโรงเรียนสุจริต 1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนไม่ทุจริต ทุกเรื่อง
ตั้งแต่เป็นเยาวชน 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้ถึงพิษ
ภัยของการทุจริต ในระดับต่างๆ 
3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวิธี
ป้องกันตัวเอง ชุมชน สังคม และครอบครัว
จากการทุจริตรวมทั้งการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 1.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนไม่ยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
2.ร้อยละ 90 ของ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

 
3.4.4 การน ากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารทั่วไปไปสู่การปฏิบัติ 

 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
2. ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ และมีความ
พร้อมในการศึกษา
ต่อ และการท างาน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
อนามัย 
 

1. ครูและนักเรียนในโรงเรียนจ านวน
ร้อยละ 95 ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
วิธีป้องกันโรคเบื้องต้น 
2. ครูและนักเรียนจ านวนร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดอบรม
ตามหลักสูตรวิธีการป้องกันโรคเบื้องต้น 
3. ครูและนักเรียนจ านวนร้อยละ95 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ป้องกันโรค 
4. ครูและนักเรียนจ านวนร้อยละ95 
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการพัฒนางานโภชนาการ 1. บุคลากรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ 
สิงหเสนี) ๔ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ราคาเหมาะสม ถูกสุขลักษณะร้อยละ 
100 
2.มีที่ประกอบการและโรงอาหารที่มี
บรรยากาศเหมาะสมเป็นไปตาม
มาตรฐานการทรวง 
สาธารณสุขให้บริการอย่างะอเพียงอย่าง
น้อยร้อยละ 95 
3.งานโภชนาการ มีวัสดุอุปกร์ในปริมาณ
ที่เพียงพอกับการใช้งานร้อยละ 100 

5. ผู้เรียนเห็นคุณค่า
และร่วมกันอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความ
พอเพียง 

- โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1. ค่าไฟ ค่าน้ า ในโรงเรียนลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 10 

80 % 82 % 86 % 90 % 

7. มีระบบการ
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างมี
คุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการวันสถาปนาโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองร้อย
ละ 95  มีความพึงพอใจในการจัดงานวัน
สถาปนา 

 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 - โครงการยานพาหนะ 1.ครูและนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน

จ านวนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อ
การบริการรถยนต์ของโรงเรียน 
2.รถยนต์ของโรงเรียนมีสภาพการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ร้อยละ 
100 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการรถรับ-ส่ง 1.นักเรียนร้อยละ 90 ที่ใช้บริการรถรับ 
– ส่งนักเรียน มาโรงเรียนทันเวลาเรียน
ตามท่ีก าหนดเวลา 
2.นักเรียนร้อยละ 90 ที่ใช้บริการรถรับ 
– ส่งนักเรียน  มีระเบียบวินัยและมี
ความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียน 

80 % 82 % 86 % 90 % 

8. มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

- โครงการพัฒนางานดสตทัศนศึกษา
และโสตทัศนูปกรณ์ 
 

1.โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศน
ศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์พร้อม
ให้บริการและอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพบริการแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกท่ีพร้อมให้บริการ
และอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ 90  

80 % 82 % 86 % 90 % 
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เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(BL) 
เป้าหมาย(ปีงบประมาณ) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
2.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
จ านวนร้อยละ 90 มาใช้บริการงานโสต
ทัศนศึกษา 
3.ครูและนักเรียนในโรงเรียนจ านวนร้อย
ละ 90   มีความพึงพอใจต่อรับบริการ
งานโสตทัศนศึกษา 

9. มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
ทันสมัยเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ตลอดเวลา 

- โครงการปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงอาหารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

80 % 82 % 86 % 90 % 

 - โครงการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม
งานอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้เรียนและบุคลากรร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจ ต่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
พร้อมกับการใช้งาน 

80 % 82 % 86 % 90 % 
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ส่วนที่ 4 

แผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
(Medium – Term Expenditure Framework : MTEF) 

 
  การจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ าระยะปานกลางของโรงเรียน  
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบกับบริบทปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ด้วยการน ากลยุทธ์ของโรงเรียน จุดเน้นที่ได้และประมาณการรายจ่ายไว้ล่วงหน้าโดย
อาศัยฐานข้อมูลจากสารสนเทศ แผนงบประมาณในธรรมนูญโรงเรียนและรายงานการรับจ่ายด้านงบประมาณ
ย้อนหลังมาก าหนด พร้อมกับการพยากรณ์ล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1  กลยุทธ์ของโรงเรียน    
 โรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดทิศทางไว้
ในแผนปฏิบัติราชการการศึกษาแล้ว ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน 
               และสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ 
               ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
               ต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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4.2  กรอบประมาณการรายรับของโรงเรียน  

รายการ 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ) 

ปี 2561 
ปีปัจจุบัน 

ปี 2562 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2563 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2564 
คาดปีท่ี 2 

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

4.  เงินบริจาค                                  (รวม) 

 
26,039,158 

600,200 
12,305,698 

 
6,561,750 

125,060 

 
26,820,333 

618,206 
12,674,869 

 
6,889,837 

128,812 

 
27,861,899 

642,214 
13,167,097 

 
7,021,072 

133,814 

 
28,643,074 

660,220 
13,536,268 

 
7,217,925 
137,566. 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 45,631,866 47,132,057 48,826,096 50,195,053 
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4.3  กรอบประมาณการรายจ่ายของโรงเรียน 

รายการ 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ) 

ปี 2561 
ปีปัจจุบัน 

ปี 2562 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2563 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2564 
คาดปีท่ี 2 

หมายเหตุ 

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

 
26,039,158 

 
 
 
 

600,200 
12,305,698 

 
 
 

6,561,750 
125,060 

 
26,820,333 

 
 
 
 

618,206 
12,674,869 

 
 
 

6,889,837 
128,812 

 
27,861,899 

 
 
 
 

642,214 
13,167,097 

 
 
 

7,021,072 
133,814 

 
28,643,074 

 
 
 
 

660,220 
13,536,268 

 
 
 

7,217,925 
137,566. 

 

รวม (รายการ 1-4) (บาท) 45,631,866 47,132,057 48,826,096 50,195,053  
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4.4  รายละเอียดประกอบรายจ่ายตามโครงการ 
 รายละเอียดประกอบรายจ่ายล่วงหน้าในรอบ 3 ปี ตามยุทธศาสตร์และโครงการของโรงเรียนตาม
ประมาณการรายรับ รายการที่ 2-4 ดังนี้ 

4.4.1 ปีงบประมาณ 2562 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

 
 
 
1 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - - 1,000,000 - 1,000,000 
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- - 108,000 - 108,000 

3.  โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา 

- - - - - 

4. โครงการนิทรรศการวิชาการ - 200,000 - - 200,000 
5. โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทา งกา ร เ รี ยน รู้  แ ล ะ
นักเรียนเรียนร่วม 

- - - 5,000 5,000 

6.  โครงการ พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

- - 2,440,580 - 2,440,580 

7. โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษา 

15,000 - - - 15,000 

8. โครงการส่งเสริมการอ่านได้ 
เขียนคล่อง 

6,000 - - - 6,000 

9. โครงการห้องเรียนกลับด้าน - - - - - 
1 0 . โ ค ร ง ก า ร แ ส ด ง ผ ล ง า น
คณิตศาสตร์ 

15,000 - - - 15,000 

11. โครงการวิทยาศาสตร์อ่านคิด
วิเคราะห์ 

- - - - - 

12.  โครงการ 1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน 

9,000 - - - 9,000 

13. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15,000 - - - 15,000 
14. โครงการนักบินน้อยสู่สะเต็ม
ศึกษา 

15,000 - - - 15,000 

15. โครงการมหกรรม ดนตรี  
กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม 

38,000 - 580,800 - 618,800 

16. โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ 5,000 - - - 5,000 
17. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน (สุขศึกษา และพลศึกษา) 

1,250 - 77,000 - 78,250 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
18.  โครงการค่ายบูรณาการ
วิชาการ 

- 225,000 - - 225,000 

19. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

80,245 - - - 80,245 

20. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ
สู่ความพอเพียง 

17,500 - 6,000 - 23,500 

21. โครงการน าเสนอผลงาน
ศิลปะ 

- - - - - 

22. โครงการส่งเสริมผู้ เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ 

2,000 178,550 40,000 - 220,550 

23. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไ ท ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมสู่มาตรฐานสากล บน
ความพอเพียง 

12,000 - - - 12,000 

21.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
บดินทร๔ 

109,500 352,920 - - 462,420 

22. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

23.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านอนามัย 

44,000 - 490,750 - 534,750 

24. โครงการพัฒนางาน
โภชนาการ - - 43,000 - 43,000 

2 

1. โครงการสถานศึกษาแห่ง
ความพอเพียง 

- - - - - 

2. โครงการธนาคารโรงเรียน - - - - - 
3. โครงการทัศนศึกษาพัฒนา
ผู้เรียน 

- 352,920 - - 352,920 

4. โครงการ Energy mind 
award  

1,000 - - - 1,000 

5. โครงการวันสิ่งแวดล้อม 1,500 - - - 1,500 
6. โครงการสอบธรรมะศึกษา 5,000 - - 2,500  7,500 
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

24,200 250,000 2,130 - 276,330 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
8. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

4,000 - - - 4,000 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

115,000 - 290,000 103,000 508,000 

10. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

11. โครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 - - - 10,000 
12. โครงการสถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด 

5,000 - - - 5,000 

13. โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม - - - - - 

3 

1. โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 200,000 - 770,000 86,000 1,056,000 
3. โครงการอบรมและสัมมนาครู
สังคม 6 บดินทร 

- - - - - 

4 

1. โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. โครงการห้องเรียนคุณภาพ -  - - - - 
3. โครงการจัดหาสื่อการจัดการ
เรียนรู้ 

5,000 - - - 5,000 

4 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ง า น รั บ
นักเรียน 

33,000 - - - 33,000 

5. โครงการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ (มาตรฐานสากล) 

- - - - - 

6. โครงการวันสถาปนาโรงเรียน - - - 89,000 89,000 
7. โครงการยานพาหนะ - - - 46,000 46,000 
8. โครงการรถรับ-ส่ง - - - 36,000 36,000 
9. โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน 

6,000 - - 170,000 176,000 

10. โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ 

30,800 - - 15,000 45,800 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
11. โครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 2,000 - - - 2,000 

5 

1. โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 

- - - - - 

2. โครงการพัฒนาระบบ ICT - - 2,093,820 - 2,093,820 
3. โครงการพัฒนาห้องสมุด 4,000 - 495,450 - 449,450 
4. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

- - 40,000 - 40,000 

5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 100,000 - - - 100,000 
6. โครงการปรับปรุงบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

7. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร - - 250,000 - 250,000 
8. โครงการพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 570,000 - 570,000 

9. โครงการพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ 

62,200 - - - 62,200 

10. โครงการส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

- - 50,000 - 50,000 

6 

1. โครงการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ 

- - - - - 

2. โครงการสร้างฝันปันน้ าใจ 
สานสายใยลูกบดินทร๔ 

- - - 904,000 904,000 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและการจัดกิจกรรม
แนะแนว 

8,000 - - 60,000 68,000 

4. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

4,000 - - - 4,000 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

115,000 - 290,000 103,000 508,000 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 128 

 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
6. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

7. โครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 - - - 10,000 
8. โครงการสถานศึกษาปลอดยา
เสพติด 

5,000 - - - 5,000 

 
4.4.2 ปีงบประมาณ 2563 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

 
 
 
1 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - - 1,000,000 - 1,000,000 
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- - 108,000 - 108,000 

3.  โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา 

- - - - - 

4. โครงการนิทรรศการวิชาการ - 200,000 - - 200,000 
5. โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทา งกา ร เ รี ยน รู้  แ ล ะ
นักเรียนเรียนร่วม 

- - - 5,000 5,000 

6.  โครงการ พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

- - 2,440,580 - 2,440,580 

7. โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษา 

15,000 - - - 15,000 

8. โครงการส่งเสริมการอ่านได้ 
เขียนคล่อง 

6,000 - - - 6,000 

9. โครงการห้องเรียนกลับด้าน - - - - - 
1 0 . โ ค ร ง ก า ร แ ส ด ง ผ ล ง า น
คณิตศาสตร์ 

15,000 - - - 15,000 

11. โครงการวิทยาศาสตร์อ่านคิด
วิเคราะห์ 

- - - - - 

12.  โครงการ 1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน 

9,000 - - - 9,000 

13. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15,000 - - - 15,000 
14. โครงการนักบินน้อยสู่สะเต็ม
ศึกษา 

15,000 - - - 15,000 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
15. โครงการมหกรรม ดนตรี  
กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม 

38,000 - 580,800 - 618,800 

16. โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ 5,000 - - - 5,000 
17. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน (สุขศึกษา และพลศึกษา) 

1,250 - 77,000 - 78,250 

18.  โครงการค่ายบูรณาการ
วิชาการ 

- 225,000 - - 225,000 

19. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

80,245 - - - 80,245 

20. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ
สู่ความพอเพียง 

17,500 - 6,000 - 23,500 

21. โครงการน าเสนอผลงาน
ศิลปะ 

- - - - - 

22. โครงการส่งเสริมผู้ เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ 

2,000 178,550 40,000 - 220,550 

23. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไ ท ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมสู่มาตรฐานสากล บน
ความพอเพียง 

12,000 - - - 12,000 

21.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
บดินทร๔ 

109,500 352,920 - - 462,420 

22. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

23.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านอนามัย 

44,000 - 490,750 - 534,750 

24. โครงการพัฒนางาน
โภชนาการ - - 43,000 - 43,000 

2 

1. โครงการสถานศึกษาแห่ง
ความพอเพียง 

- - - - - 

2. โครงการธนาคารโรงเรียน - - - - - 
3. โครงการทัศนศึกษาพัฒนา
ผู้เรียน 

- 352,920 - - 352,920 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
4. โครงการ Energy mind 
award  

1,000 - - - 1,000 

5. โครงการวันสิ่งแวดล้อม 1,500 - - - 1,500 
6. โครงการสอบธรรมะศึกษา 5,000 - - 2,500  7,500 
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

24,200 250,000 2,130 - 276,330 

8. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

4,000 - - - 4,000 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

115,000 - 290,000 103,000 508,000 

10. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

11. โครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 - - - 10,000 
12. โครงการสถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด 

5,000 - - - 5,000 

13. โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม - - - - - 

3 

1. โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 200,000 - 770,000 86,000 1,056,000 
3. โครงการอบรมและสัมมนาครู
สังคม 6 บดินทร 

- - - - - 

4 

1. โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. โครงการห้องเรียนคุณภาพ -  - - - - 
3. โครงการจัดหาสื่อการจัดการ
เรียนรู้ 

5,000 - - - 5,000 

4 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ง า น รั บ
นักเรียน 

33,000 - - - 33,000 

5. โครงการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ (มาตรฐานสากล) 

- - - - - 

6. โครงการวันสถาปนาโรงเรียน - - - 89,000 89,000 
7. โครงการยานพาหนะ - - - 46,000 46,000 
8. โครงการรถรับ-ส่ง - - - 36,000 36,000 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
9. โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน 

6,000 - - 170,000 176,000 

10. โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ 

30,800 - - 15,000 45,800 

11. โครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 2,000 - - - 2,000 

5 

1. โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 

- - - - - 

2. โครงการพัฒนาระบบ ICT - - 2,093,820 - 2,093,820 
3. โครงการพัฒนาห้องสมุด 4,000 - 495,450 - 449,450 
4. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

- - 40,000 - 40,000 

5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 100,000 - - - 100,000 
6. โครงการปรับปรุงบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

7. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร - - 250,000 - 250,000 
8. โครงการพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 570,000 - 570,000 

9. โครงการพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ 

62,200 - - - 62,200 

10. โครงการส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

- - 50,000 - 50,000 

6 

1. โครงการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ 

- - - - - 

2. โครงการสร้างฝันปันน้ าใจ 
สานสายใยลูกบดินทร๔ 

- - - 904,000 904,000 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและการจัดกิจกรรม
แนะแนว 

8,000 - - 60,000 68,000 

4. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

4,000 - - - 4,000 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

115,000 - 290,000 103,000 508,000 

6. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

7. โครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 - - - 10,000 
8. โครงการสถานศึกษาปลอดยา
เสพติด 

5,000 - - - 5,000 

 
4.4.3 ปีงบประมาณ 2564 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 

 
 
 
1 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - - 1,000,000 - 1,000,000 
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- - 108,000 - 108,000 

3.  โครงการ พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา 

- - - - - 

4. โครงการนิทรรศการวิชาการ - 200,000 - - 200,000 
5. โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาทา งกา ร เ รี ยน รู้  แ ล ะ
นักเรียนเรียนร่วม 

- - - 5,000 5,000 

6.  โครงการ พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

- - 2,440,580 - 2,440,580 

7. โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษา 

15,000 - - - 15,000 

8. โครงการส่งเสริมการอ่านได้ 
เขียนคล่อง 

6,000 - - - 6,000 

9. โครงการห้องเรียนกลับด้าน - - - - - 
1 0 . โ ค ร ง ก า ร แ ส ด ง ผ ล ง า น
คณิตศาสตร์ 

15,000 - - - 15,000 

11. โครงการวิทยาศาสตร์อ่านคิด
วิเคราะห์ 

- - - - - 

12.  โครงการ 1 ห้องเรียน 1 
โครงงาน 

9,000 - - - 9,000 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
13. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15,000 - - - 15,000 
14. โครงการนักบินน้อยสู่สะเต็ม
ศึกษา 

15,000 - - - 15,000 

15. โครงการมหกรรม ดนตรี  
กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม 

38,000 - 580,800 - 618,800 

16. โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ 5,000 - - - 5,000 
17. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียน (สุขศึกษา และพลศึกษา) 

1,250 - 77,000 - 78,250 

18.  โครงการค่ายบูรณาการ
วิชาการ 

- 225,000 - - 225,000 

19. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

80,245 - - - 80,245 

20. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ
สู่ความพอเพียง 

17,500 - 6,000 - 23,500 

21. โครงการน าเสนอผลงาน
ศิลปะ 

- - - - - 

22. โครงการส่งเสริมผู้ เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ 

2,000 178,550 40,000 - 220,550 

23. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไ ท ย แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมสู่มาตรฐานสากล บน
ความพอเพียง 

12,000 - - - 12,000 

21.  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
บดินทร๔ 

109,500 352,920 - - 462,420 

22. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

23.  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านอนามัย 

44,000 - 490,750 - 534,750 

24. โครงการพัฒนางาน
โภชนาการ - - 43,000 - 43,000 

2 
1. โครงการสถานศึกษาแห่ง
ความพอเพียง 

- - - - - 

2. โครงการธนาคารโรงเรียน - - - - - 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
3. โครงการทัศนศึกษาพัฒนา
ผู้เรียน 

- 352,920 - - 352,920 

4. โครงการ Energy mind 
award  

1,000 - - - 1,000 

5. โครงการวันสิ่งแวดล้อม 1,500 - - - 1,500 
6. โครงการสอบธรรมะศึกษา 5,000 - - 2,500  7,500 
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียน 

24,200 250,000 2,130 - 276,330 

8. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

4,000 - - - 4,000 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

115,000 - 290,000 103,000 508,000 

10. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

11. โครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 - - - 10,000 
12. โครงการสถานศึกษาปลอด
ยาเสพติด 

5,000 - - - 5,000 

13. โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม - - - - - 

3 

1. โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 200,000 - 770,000 86,000 1,056,000 
3. โครงการอบรมและสัมมนาครู
สังคม 6 บดินทร 

- - - - - 

4 

1. โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - - - 
2. โครงการห้องเรียนคุณภาพ -  - - - - 
3. โครงการจัดหาสื่อการจัดการ
เรียนรู้ 

5,000 - - - 5,000 

4 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ง า น รั บ
นักเรียน 

33,000 - - - 33,000 

5. โครงการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ (มาตรฐานสากล) 

- - - - - 

6. โครงการวันสถาปนาโรงเรียน - - - 89,000 89,000 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
7. โครงการยานพาหนะ - - - 46,000 46,000 
8. โครงการรถรับ-ส่ง - - - 36,000 36,000 
9. โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน 

6,000 - - 170,000 176,000 

10. โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ 

30,800 - - 15,000 45,800 

11. โครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ 2,000 - - - 2,000 

5 

1. โครงการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 

- - - - - 

2. โครงการพัฒนาระบบ ICT - - 2,093,820 - 2,093,820 
3. โครงการพัฒนาห้องสมุด 4,000 - 495,450 - 449,450 
4. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

- - 40,000 - 40,000 

5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 100,000 - - - 100,000 
6. โครงการปรับปรุงบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

- - 250,000 - 250,000 

7. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร - - 250,000 - 250,000 
8. โครงการพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 570,000 - 570,000 

9. โครงการพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ 

62,200 - - - 62,200 

10. โครงการส่งเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

- - 50,000 - 50,000 

6 

1. โครงการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ 

- - - - - 

2. โครงการสร้างฝันปันน้ าใจ 
สานสายใยลูกบดินทร๔ 

- - - 904,000 904,000 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและการจัดกิจกรรม
แนะแนว 

8,000 - - 60,000 68,000 
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กลยุทธ์
โรงเรียน 

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) รวม 

(บาท) เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี เงินรายได้ เงินอ่ืนๆ 
4. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
โรงเรียน 

4,000 - - - 4,000 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

115,000 - 290,000 103,000 508,000 

6. โครงการเตรียมความพร้อม
การเป็นลูกบดินทร 

16,000 - - - 16,000 

7. โครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 - - - 10,000 
8. โครงการสถานศึกษาปลอดยา
เสพติด 

5,000 - - - 5,000 

 
4.5  รายละเอียดประกอบรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
  การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามพันธกิจ แจกแจงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้วางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2559 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2560 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2551 
คาดปีท่ี 2 

กลุ่มบริหารวิชาการ 6,947,770 7,295,159 7,642,547 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 1,000,000 1,050,000 1,100,000 
2.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 108,000 113,400 118,800 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - 
4. โครงการนิทรรศการวิชาการ 200,000 210,000 220,000 
5. โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ และ
นักเรียนเรียนร่วม 

5,000 5,250 5,500 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2,440,580 2,562,609 2,684,638 
7. โครงการค่ายบูรณาการวิชาการ 225,000 236,250 247,500 
8. โครงการทัศนศึกษา 352,920 370,566 388,212 
9. โครงการสถานศึกษาแห่งความพอเพียง - - - 
10. โครงการธนาคารโรงเรียน - - - 
11. โครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม - - - 
12. โครงการพัฒนางานรับนักเรียน 33,000 34,650 36,300 
13. โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (มาตรฐานสากล) - - - 
14. โครงการพัฒนาระบบ ICT 2,093,820 2,198,511 2,303,202 
15. โครงการพัฒนาห้องสมุด 449,450 471,923 494,395 
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กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2559 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2560 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2551 
คาดปีท่ี 2 

16. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 40,000 42,000 44,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 21,000 22,050 23,100 
1. โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา 15,000 15,750 16,500 
2. โครงการส่งเสริมการอ่านได้ เขียนคล่อง 6,000 6,300 6,600 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15000 15,750 16,500 
1. โครงการห้องเรียนกลับด้าน - - - 
2.โครงการแสดงผลงานคณิตศาสตร์ 15,000 15,750 16,500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 141500 148,575 155,650 
1. โครงการวิทยาศาสตร์อ่านคิดวิเคราะห์ - - - 
2.  โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 9,000 9,450 9,900 
3. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15,000 15,750 16,500 
4. โครงการนักบินน้อยสู่สะเต็มศึกษา 15,000 15,750 16,500 
5. โครงการ Energy mind award 1,000 1,050 1,100 
6. โครงการวันสิ่งแวดล้อม 1,500 1,575 1,650 
7. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 100,000 105,000 110,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 333,830 350,522 367,213 
1. โครงการสอบธรรมะศึกษา 7,500 7,875 8,250 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 276,330 290,147 303,963 
3. โครงการอบรมและสัมมนาครูสังคม 6 บดินทร - - - 
4. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้แบบบูรณาการ 50,000 52,500 55,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 782,295 821,410 860,525 
1. โครงการมหกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม 618,800 649,740 680,680 
2. โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ 5,000 5,250 5,500 
3. โครงการส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- - - 

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (สุขศึกษา และพลศึกษา) 78,250 82,163 86,075 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 80,245 84,257 88,270 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 232550 244,178 255,805 
1. โครงการห้องเรียนคุณภาพ - - - 
2. โครงการการน าเสนอผลงานศิลปะ - - - 
3. โครงการส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 220,550 231,578 242,605 
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสู่มาตรฐานสากล บนความพอเพียง 

12,000 12,600 13,200 
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กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2559 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2560 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2551 
คาดปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 60,500 63,525 66,550 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระสู่ความพอเพียง 23,500 24,675 25,850 
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

37,000 38,850 40,700 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 23,500 24,675 25,850 
1. โครงการจัดหาสื่อการจัดการเรียนรู้ 5,000 5,250 5,500 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 18,500 19,425 20,350 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,799,340 1,889,307 1,979,274 
1. โครงการทัศนศึกษา 352,920 370,566 388,212 
2. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ บดินทร๔ 462,420 485,541 508,662 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้บริการและการจัดกิจกรรม
แนะแนว 

68,000 71,400 74,800 

4. โครงการสร้างฝันปันน้ าใจ สานสายใยลูกบดินทร๔ 904,000 949,200 994,400 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12,000 12,600 13,200 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 60,900 63,945 66,990 
1.โครงการส่งเสริมกลุ่มบริหารงบประมาณ 60,900 63,945 66,990 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1,615,000 1,695,750 1,776,500 
1. โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นลูกบดินทร 16,000 16,800 17,600 
2. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน 4,000 4,200 4,400 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
งานกิจการนักเรียน 

508,000 533,400 558,800 

4. โครงการโรงเรียนสุจริต 10,000 10,500 11,000 
5. โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด 5,000 5,250 5,500 
6. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 1,056,000 1,108,800 1,161,600 
7. โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นลูกบดินทร 16,000 16,800 17,600 
กลุ่มบริหารทั่วไป 1,880,950 1,974,998 2,069,045 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอนามัย 534,750 561,488 588,225 
2. โครงการพัฒนางานโภชนาการ 43,000 45,150 47,300 
3. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม - - - 
4. โครงการวันสถาปนาโรงเรียน 89,000 93,450 97,900 
5. โครงการยานพาหนะ 46,000 48,300 50,600 
6. โครงการรถรับ-ส่ง 36,000 37,800 39,600 
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กลุ่มงาน 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ)(บาท) 

ปี 2559 
ปีขอจัดตั้ง 

ปี 2560 
คาดปีท่ี 1 

ปี 2551 
คาดปีท่ี 2 

7. โครงการปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

250,000 262,500 275,000 

8. โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 250,000 262,500 275,000 
9. โครงการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

570,000 598,500 627,000 

10. โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ 62,200 65,310 68,420 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน/ส านักอ านวยการ 426,800 448,140 469,480 
1. โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน 176,000 184,800 193,600 
2. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 45,800 48,090 50,380 
3. โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 2,000 2,100 2,200 
4. โครงการพัฒนางานส านักผู้อ านวยการเพ่ือการนิเทศแบบมี
ส่วนร่วม 

203,000 213,150 223,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 140 

 

ส่วนที่ 5 

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)๔ ได้บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเป็น
ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเมื่อสิ้นวาระแผนพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ 2564 มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร จะมีมาตรฐานขั้นต่ าและระดับคุณภาพดังต่อไปนี้และในระหว่างการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา จะมีมาตรฐานระดับคุณภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า (Based – line : BL)         
ที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
 1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดค านวณตามเกฌฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 2) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 49 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับชาติ 

 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ  
                 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

 1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ระดับดีเยี่ยม 

 2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

     2.1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเยี่ยม 

     2.2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเยี่ยม 

     2.3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ระดับดี 

     2.4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

 3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ระดับดีเยี่ยม 

 4) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
                 เป็นส าคัญ 

ระดับดีเยี่ยม 

 1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ระดับดีเยี่ยม 

 2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

ระดับดี 

 3) การตรวจสอบและการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 
 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเ พ่ือยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 6 
แหล่งวิทยาการ 

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

   แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

แผนที่เขตหนองจอก      
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6.1 สถานที่ส าคัญและแหล่งเรียนรู้ ในเขตหนองจอก 

ที ่
ชื่อสถานที่ส าคัญ/แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาในเขต
หนองจอก 

ประกอบการสอน 
กลุ่มสาระฯ 

ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

1 วัดหนองจอก สังคมศึกษา ฯ   แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
2 วัดใหม่เจริญราษฎร์ สังคมศึกษา ฯ   คลองสิบสี่  แขวงคลองสิบสอง  เขตหนอง

จอก 
3 วัดแสนเกษม สังคมศึกษา ฯ / ศิลปะ คลองสิบสาม แขวงคลองสิบสอง  เขตหนอง

จอก 
4 วัดประยงค์กิตติวนาราม สังคมศึกษา ฯ / ศิลปะ คลองสิบสองแขวงคลองสิบสอง  เขตหนอง

จอก 
5 วัดนักบุญเทเรซา สังคมศึกษา ฯ   แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
6 ศูนย์บริหารกิจการศาสนา

อิสลามแห่งชาติ  เฉลิมพระ
เกียรต ิ

สังคมศึกษา ฯ   แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก กรุงเทพ 

7 มัสยิดดารุ้ ลมุตตะกีนหรือ
มัสยิดคู ้

สังคมศึกษา ฯ   แขวงโคกแฝด กรุงเทพ 

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

11 ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพ หนองจอก 

ทุกกลุ่มสาระ ฯ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร 

ทุกกลุ่มสาระ ฯ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

13 โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ สังคมฯ/การงาน แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพ 
ฯ 

14 วิ ท ย า ลั ย ก า ร อ า ชี พ 
กาญจนาภิเษกหนองจอก 

การงานฯ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

15 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุง เทพ  
(หนองจอก) 

การงานฯ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
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ที ่
ชื่อสถานที่ส าคัญ/แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาในเขต
หนองจอก 

ประกอบการสอน 
กลุ่มสาระฯ 

ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

16 ส านักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ 4  พลานามัย แขวงล าต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
17 สนามฟุตบอล บี อีซี  เทโร 

ศาสน 
พลานามัย แขวงหนองจอก กรุงเทพ 

18 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชด าริ 

สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

19 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนอง
จอก 

สังคมฯ/ภาษาไทย/วิทย์ แขวงล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

20 สวนสาธารณหนองจอก พลานามัย/วิทย์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
21 ห้องสมุดประชาชน หนอง

จอก 
ทุกกลุ่มสาระฯ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

22 ศูนย์การ เ รี ยนรู้ เ ศรษฐกิ จ
พอเพียงชุมชนแผ่นดินทอง
คอยรุตตั๊กวา 

สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

23 ศูนย์ บริ การและถ่ ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร           
แขวง หนองจอก 

สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

24 ศูนย์ บริ การและถ่ ายทอด
เทคโนโลยี แขวงคลองสิบสอง 

สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงคลองสิบสอง 
เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

25 ฟาร์ ม ไ ก่ ช นก า นั น วิ เ ชี ย ร 
ตันศิริ 

สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

26 ค้างคาวแม่ไก ่ สังคมฯ/วิทย์/การงาน แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
27 ศูนย์สันทัศย์หัตถกรรมเรือน

ไทย สี่ภาค 
สังคมฯ/การงาน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 

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

กระทุ่มล้ม 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 145 

 

ที ่
ชื่อสถานที่ส าคัญ/แหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญาในเขต
หนองจอก 

ประกอบการสอน 
กลุ่มสาระฯ 

ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

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

หนองจอก กรุงเทพ ฯ 
33 คลองสิบสาม สังคมฯ/การงาน/ศิลปะ แขวงคลองสิบสอง 

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

หนองจอก กรุงเทพ ฯ 
36 ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ สุขศึกษา  พลศึกษา แขวงหนองจอก 

เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
37 ส านักงานที่ดินเขตหนองจอก ทุกกลุ่มสาระ ฯ แขวงล าผักชี 

เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ 
38 สถานีต ารวจนครบาลหนอง

จอก    
สังคม ฯ แขวงหนองจอก 

เขตหนองจอก กรุงเทพ 
39 ธนาคารออมสิน สังคม  ฯ  

 

6.2  บุคคลส าคัญภูมิปัญญาและวิทยากรท้องถิ่นในเขตหนองจอก 

ที ่
บุคคลส าคัญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตหนองจอก 

ประกอบการสอนกลุ่มสาระฯ ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

1 พระวิเชียรธรรมคุณาธาร  เจ้า
คณะเขตหนองจอก 

สังคมศึกษา ฯ วัดหนองจอก 

2 นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ สังคมศึกษา ฯ แขวงหนองจอก                     
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

3 พระครูสถิตปัญญาภรณ์   
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุง  

สังคมศึกษา ฯ วัดราษฎร์บ ารุง 

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

เขตหนองจอก กรุงเทพ 
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ที ่
บุคคลส าคัญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตหนองจอก 

ประกอบการสอนกลุ่มสาระฯ ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

6 ก านันวิเชียร ตันศิริ การงานอาชีพ/ศิลป แขวงหนองจอก                   
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

7 มานพ ศรีสวัสดิ์ การงานอาชีพ/สังคมฯ/วิทย์ แขวงคลองสิบ                     
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

8 นายวีระ  พลายแก้ว การงานอาชีพ/สังคมฯ แขวงคลองสิบ                     
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

9 นายสมชาย  สมานตระกูล การงานอาชีพ/สังคมฯ/ แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก 
กรุงเทพ 

10 นายบุญเหลือ สมานตระกูล การงานอาชีพ/สังคมฯ/ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่แขวงโคก
แฝด เขตหนองจอก  กรุงเทพ 

11 นายวิวัฒน์ สมานตระกูล การงานอาชีพ/สังคมฯ/ แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก 
กรุงเทพ 

12 นายปรีชา  เหมกรณ ์ การงานอาชีพ/สังคมฯ/ แขวงคลองสิบสอง                  
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

13 นายประเสริฐ  สุขถาวร การงานอาชีพ/สังคมฯ/ แขวงหนองจอก                         
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

14 คุณณัฏชา  มะนะมุติ   การงานอาชีพ/สังคมฯ/ศิลป แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก 
กรุงเทพ 

15 นายอนันทร์  อ่ าองอาจ การงานอาชีพฯ แขวงล าต้อยติ่ง                        
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

16 อาจารย์ประดิษฐ์ ชื่นมีศรี    สังคมฯ/ศิลป แขวงคลองสิบสอง            เขต
หนองจอก กรุงเทพ 

17 ผู้อ านวยการทวี แก่นค า   สังคมฯ/ศิลป แขวงคลองสิบสอง                   
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

18 นางเทียม  พิมพุด   สังคมฯ/ศิลปะ/การงาน แขวงคลองสิบ                          
ขตหนองจอก กรุงเทพ 

19 ครูเสน่ห์  ทองเช้า ศิลปะ โรงเรียนผลลีรุ่งเรือง                
แขวงล าต้อยติ่ง                           
เขตหนองจอก กรุงเทพ 
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ที ่
บุคคลส าคัญและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตหนองจอก 

ประกอบการสอนกลุ่มสาระฯ ที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 

20 คุณจรินทร์   แจ่มอรุณ ศิลปะ แขวงคลองสิบ                            
เขตหนองจอก  กรุงเทพ 

/21 นายอนันต์  เปลี่ยนเดชา สังคม ฯ แขวงล าต้อยติ่ง   
เขตหนองจอก  กรุงเทพ 

22 นายยาซีน   แดงชาติ สังคม ฯ แขวงล าต้อยติ่ง  
 เขตหนองจอก  กรุงเทพ 

23 นายจ านูญ  รัตนค า การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนา-ภิเษก 
หนองจอก 

24 นายกรีธาพัฒน์  มั่นสอน   การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนา-ภิเษก 
หนองจอก 

25 นางศศินันท์  ภู่ระย้า การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก 
หนองจอก 

26 นายยากี  สมาแอ   การงานอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนา-ภิเษก 
หนองจอก 

27 นายคามิน  วิสุทธิปราณี การงานอาชีพฯ แขวงหนองจอก   
เขตหนองจอก กรุงเทพ 

28 นายธนากร   เพชรสินจร สังคมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 
 

29 ดร. สามารถ   คงทวีเลิศ วิทยาศาสตร์ ( เคมี) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

30 อาจารย์พุทธพร  วานิชกร วิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

31 รศ.วิชาญ  เตชิตธีระ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์        สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

32 ดร. เฉลิมพร  กาญจนวรินทร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
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ส่วนที่ 7 
การก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน 

 
การก ากับ ตรวจสอบ และรายงาน เป็นกระบวนการที่โรงเรียนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

ติดตามและประเมินผล เพ่ือแก้ไขปัญหา พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. การก ากับ (Monitoring) 
           1.1  โรงเรียนจัดระบบการก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  โครงการ  กิจกรรม 
ในเรื่องขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที่ได้รับ ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด 
  1.2  โรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งความก้าวหน้า อุปสรรค 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 2.  การตรวจสอบ (Auditing) 
   2.1   การตรวจสอบภายใน  (Internal Quality Audit) 
         โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการด าเนิน
กิจกรรมภายในโรงเรียน ศึกษาความเสี่ยง หาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยง จัดท ารายงาน สรุปผล 
พร้อมข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน มีระบบบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
          โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยโรงเรียนมี
บทบาทในการประเมินตนเอง (School Self  Evaluation) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตั้งแต่
การวางแผน การจัดองค์กร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งบประมาณ  บุคลากร  เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท า
สารสนเทศส าหรับใช้ประกอบในการวางแผนและแก้ไขปัญหา  พัฒนาการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม (Self Study  Report : SSR)  เพ่ือน าไปสู่การประเมินโดยรวมทั้ง
ระบบของโรงเรียนเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) ส าหรับ
รายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
   2.2  การตรวจสอบภายนอก  ( External Quality Audit)  
         โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบติดตาม จากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ และการตรวจสอบ
ของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) 
 
                                โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก
องค์กรภายนอก (สมศ.) ที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจ ประเมิน รับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553    จ านวน 4 กลุ่ม
มาตรฐานคือ 
 1.  ผลการจัดการศึกษา   
 2.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.  การบริหารจัดการศึกษา 
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 4.  การประกันคุณภาพภายใน 
 ซึ่งประกอบไปด้วย 12 ตัวบ่งชี้หลัก (ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม) ในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ การจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษาและด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในรอบที่สาม (2554-2558) นี้ได้
น าหลักการดังกล่าวมาก าหนดเป็นมาตรฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ได้  4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ 
 
 3.  การรายงาน (Reporting) 
 3.1  ผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงาน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ หรือตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
 3.2  ผู้รับผิดชอบ จัดท ารายงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคเรียนของทุกปี
การศึกษา 
 3.3  โรงเรียนจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 3.4  โรงเรียนจัดท า รายงาน ตามแบบและแนวทางต่างๆที่ก าหนด เพ่ือรายงานต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 

ที ่037 / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ  ๒๕62 - 2564 

………………………………………………………. 
ด้วยแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2559 – 2561) ก าลังจะสิ้นสุดลง ดังนั้น ทาง

โรงเรียนจึงต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) เพ่ือให้การประชุม
ปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1)  นายประทีป ไชยเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
2)  นางอัมพร  สนกนก  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      รองประธานกรรมการ 
3)  นายณัฐวุฒิ งามบุญแถม รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการ  
4)  นายอภิชาต  บุญเพ่ิม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
5)  นางสาวสุธาดา  หวังสมัด  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ               กรรมการ 
6)  นายสาธิต ถาวรกิจ  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
7)  นางสาววรีรัตน ์ อารมณ์สวะ หัวหน้างานแผนงาน                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดนโยบายให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

2. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 1)  นายสาธิต ถาวรกิจ  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน       ประธานกรรมการ 
2) นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ หัวหน้างานแผนงาน                       รองประธานกรรมการ 
3) นางสาวศริยา แก้วลายทอง หัวหน้างานสารสนเทศ       กรรมการ 
4) นางสาวขวัญใจ ภานุศรี  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
5) นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่ม  รองหัวหน้างานสารสนเทศ      กรรมการ 
6) นายปารุสก์ คงแขม  รองหัวหน้างานประกันคณุภาพการศึกษา    กรรมการ 
7) นางสาวนิลาวัลย ์หนูน้ าค า หัวหน้างานแผนงาน                       กรรมการและเลขานุการ 
8) นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม เจ้าหน้าที่งานแผนงาน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑. ประสานงานกับทุกฝ่ายและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นได้วยความเรียบร้อย 
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       ๒. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งานต่างๆ 
        ๓. สรุปผลการประชุมรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     3.1 ฝ่ำยเอกสำร 

      1)  นายสาธิต  ถาวรกิจ   ครู  ประธานกรรมการ 
2) นางสาวศริยา แก้วลายทอง  ครู  กรรมการ 
3) นางสาวนิลาวัลย ์ หนูน้ าค า  ครู  กรรมการ 
4) นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
5) นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. จัดเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการประชุม 
  ๒. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งานต่างๆ 
   ๓. สรุปผลการประชุมรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
          ๔. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง 2562 - 2564 
  5. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     3.2 ฝ่ำยสถำนที ่   
 1)  นายสาโรจน ์  จันทร์เจริญ  ครู  ประธานกรรมการ 
 2)  นายรังสรรค์  จันทรสนา  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดสถานที่ห้องโสตทัศนศึกษาและห้องประชุมนิลุบลให้เหมาะสมในการจัดประชุม 
    เชิงปฏิบัติการ 

   ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้สะดวกพร้อมใช้ตลอดรายการ 
   3. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๓.3 ฝ่ำยรับลงทะเบียน 
 1)  นางสาววรีรัตน ์ อารมณ์สวะ  ครู  ประธานกรรมการ 
 2)  นางสาวนิลาวัลย ์ หนูน้ าค า  ครู  กรรมการ 
 3)  นายปารุสก ์   คงแขม   ครู  กรรมการ 
 4)  นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดท ารายรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๒. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     3.๔ ฝ่ำยพิธีกำร 
 1)  นายสาธิต  ถาวรกิจ   ครู  ประธานกรรมการ 
 2)  นางสาววรีรัตน ์ อารมณ์สวะ  ครู  กรรมการ 
 3)  นางสาวศิรินภา ทองค าแท้  ครู  กรรมการและเลขานุการ  
  หน้ำที่  ๑. เป็นพิธีกรด าเนินการประชุมปฏิบัติการระยะปานกลาง 



           
                      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔                              
 

  

แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2562-2564 153 

 

             ๒. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามก าหนดการ 
            ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   3.๕ ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
1)  นางสาวศริยา แก้วลายทอง  ครู  ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวขวัญใจ ภานุศรี   ครู  กรรมการ 
3)  นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่ม   ครู  กรรมการ 
4)  นางสาวเยาวดี จันทรวงษ ์  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.ประสานงานกับเครื่องเสียงและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม 

   ๒.บันทึกภาพกิจกรรมและส่งมอบไฟล์ภาพให้ฝ่ายประเมินผล  
   ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย         

    3.๖ ฝ่ำยกำรเงิน  
 1)  นางอัมพร  สนกนก   ครู  ประธานกรรมการ 

2)  นางสาวเบญจมาศ พูลประสิทธิ์  ครู  กรรมการ 
 3)  นางสาวธนัญญา อาจสาลี   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. ประสานงานกับทุกฝ่ายเรื่องค่าใช้จ่าย 
    ๒. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดตลอดการประชุมและรวมถึงการจัดท าเอกสารเสนอต้นสังกัด 
   ๓. สรุปรายรับ-จ่าย เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

   ๔. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

   3.๗ ฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 

1)  นางสาวขวัญใจ ภานุศรี   ครู  ประธานกรรมการ 
2)  นางสาวสิริรัตน์ จุณศิริ   ครู  กรรมการ 
3)  นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. ประสานจัดอาหารว่างในช่วงการประชุม 
   ๒. ประสานงานกับฝ่ายการเงินเรื่องค่าใช้จ่าย 
  ๓. สรุปยอดรายจ่ายเสนอผู้อ านวยการ 
  ๔. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     3.8 ฝ่ำยยำนพำหนะ  

 1)  นายณยศ  สงวนสิน   ครู  ประธานกรรมการ 
 2)  นายคมสันต์  ภาคภูมิ   ครู  กรรมการ 
 3)  นายรังสรรค์  จันทรสนา  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ๑. จัดรถในการเดินทางให้เพียงพอในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระยะปานกลาง 
   ๒. ขับรถพาคณะครูเดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระยะปานกลาง 
   3. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.9 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร 
1)  นางสาวสุธาดา หวังสมัด   ครู  ประธานกรรมการ 
2)  นายธีระพันธ์  เสถียรทวีกิจ  ครู  กรรมการ 
3)  นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน  ครู   กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำที ่    จัดท าเกียรติบัตรเสนอประธานลงนามและมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

3.10 คณะกรรมกำรจัดหำของท่ีระลึก 
1)  นางสอางค์  ตั้นไทย   ครู   ประธานกรรมการ  
2)  นางสาววริศนันท์   พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่  ๑.  จัดเตรียมของที่ระลึกให้ประธานและวิทยากร 

  ๒.  เบิกค่าใช้จ่ายโดยประสานกับคณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  

3.11 ฝ่ำยประเมินผล 

1)  นายสาธิต  ถาวรกิจ   ครู  ประธานกรรมการ 

2)  นางสาวนิลาวัลย ์ หนูน้ าค า  ครู  กรรมการ 

3)  นางสาววรีรัตน ์ อารมณ์สวะ  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

4)  นางสาววริศนันท์  พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  หน้ำที ่ ๑. ออกแบบประเมินผลการประชุมปฏิบัติการระยะปานกลาง 
   ๒. สรุปรายงานผลเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

    
ให้ผู้ที่ได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบตามพรรณนางานแนบท้ายค าสั่งนี้โดยเคร่งครัด 
 

สั่ง ณ  วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561     
       
 
 
                                         (นายประทีป  ไชยเมือง) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
                                                                                 

 
 


