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หนังสือให้ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ 

.......................................................................................................................................................... 
 

        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ พิจารณา
เห็นชอบ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ซึ่งสนองต่อนโยบายทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดโดยกรอบวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน ในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็น
แผนปฏิบัติการเพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน พัฒนาโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563    
อันจะส่งผลให้การปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก่นักเรียนตามตัว
บ่งชี้เชิงปริมาณ และคุณภาพท่ีก าหนดไว้ 
 อนึ่ง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาตามความ
เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ พร้อมทั้งรายงาน
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบต่อไป 
 
 ให้ไว้ ณ วันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
                          (นายจ าลอง เชยอักษร) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                    โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ 
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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ ด าเนินการจัดสรรงบประมาณแยก
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และของ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  

ความคาดหวังของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ในการ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนจะมีส่วนพัฒนานักเรียน สถานศึกษา และชุมชนให้มีคุณภาพต่อไป 

ท้ายสุดขอขอบคุณ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
และเสียสละเวลาในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

               
 
                               
                  (นายประทีป    ไชยเมือง) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ 
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สารบัญ 
           หน้า 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน       
 1  ข้อมูลทั่วไป         1 
 2  ข้อมูลผู้บริหาร        8 
 3  ข้อมูลจ าเพาะ         8 
 4  แผนภูมิการบริหาร        9 
 5  ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร       10 
 6  ข้อมูลชุมชน, ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา      10 

7  โครงสร้างหลักสูตร        12 
8  ผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)    22 

 

ส่วนที่ 2  กรอบกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
1  ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง        26 
2  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ      23 
3  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  29 
4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 61 
5  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  35 

  

ส่วนที่  3  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข      
1  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็น     46 

 2  ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวง 
              ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  49 

3  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      50 
4  วิเคราะห์ภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล    51 
5  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis)   52 

 

ส่วนที่  4  รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ     
1  หลักการใช้งบประมาณ        53 
2  ประมาณการงบประมาณเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 56 

 

ส่วนที่  5  รายละเอียดโครงการ     
1.  โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21  

1. กิจกรรมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม     69 
2. กิจกรรมงานหลักสูตรสถานศึกษา      73 
3. กิจกรรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์      77 
4. กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ      81 
5. กิจกรรมงานวัดผลและประเมินผล      86 
6. กิจกรรมจัดท าทะเบียนและส ามะโนนักเรียน     91 
7. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน     96 
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8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 102 
9. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP   108 
10. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้      114  
11. กิจกรรมคัดกรองศักยภาพด้านการอ่าน-การเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 118 
12. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน     124 
13. กิจกรรมสืบสานภาษาและวรรณคดีไทย     127 
14. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน      133 
15. กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการคิดค านวณ   138 
16. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์      142 
17. กิจกรรมวัน Pi Day       146 
18. กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ      151 
19. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์      156 
20. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่สะเต็มศึกษา     162 
21. กิจกรรมวิทยาศาสตร์อ่าน คิด วิเคราะห์     168 
22. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน      173 
23. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา       180 
24. กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ     186 
25. กิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา      191 
26. กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4     196 
27. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ     201 
28. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  206 
29. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ    211 
30. กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้      216 
31. กิจกรรมการน าเสนอผลงานศิลปะ      221 
32. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ไทยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่มาตรฐาน 

สากล บนความพอเพียง       224 
33. กิจกรรม ART SHOW ร้อง เล่น เต้น วาด     228 
34. กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น    233 
35. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครูในการผลิดผลงาน (Best practice)  238 
36. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง     242 
37. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT      247 
38. กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ ICT   (บุญเลิศ ชดช้อย)    252 
39. กิจกรรมส่งเสริมแข่งขันทักษะภายนอก     257 
40. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพ่ือส่งเสริมรายได้     261 
41. กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา       266 
42. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม วันทานาบะตะ    271 
43. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม วันตรุษจีน    277 
44. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม เสียงตามสายวันส าคัญของอังกฤษ 282 
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45. กิจกรรมสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรม วันคริสมาส    287 
46. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ (ภายใน)    292 
47. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ (ภายนอก)    297 
48. กิจกรรมรักการอ่านภาษาต่างประเทศ     302 
49. กิจกรรมคลังข้อสอบ       306 
50. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ    310 
51. กิจกรรมคลีนิคภาษา       315 
52. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Onet    319 
53. กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     324 
54. กิจกรรมสร้างสรรค์งานชุมนุม      328 
55. กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา อาชีพ และแนะแนวสัญจร  332 
56. กิจกรรม 1 ห้องเรยีน 1 ความด ี      337 
57. กิจกรรมงานรับนักเรียน       341 

2.  โครงการส่งเสริมลูกบดินทร 4 ตามคุณสมบัติคนดีศรีบดินทร  
58. กิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าเดือน     351 
59. กิจกรรมคนดีศรีบดินทร       356 

3.  โครงการส่งเสริมการมีภาวะผู้น าและการอยู่ร่วมกันของผู้เรียน 
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62. กิจกรรมส่งเสริมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬานักเรียน    375 
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64. กิจกรรมส่งเสริมพิธีการไหว้ครูกระบี่กระบอง    385 
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69. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษา ม.1 408 
70. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษา ม.2 413 
71. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษา ม.3 418 
72. กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้น าและส่งเสริมประชาธิปไตย    423 
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89. กิจกรรมการให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน     518 
90. กิจกรรมส่งเสริมงานการเงิน      524 
91. กิจกรรมส่งเสริมงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  530 
92. กิจกรรมส่งเสริมงานพัสดุ       535 
93. กิจกรรมเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน 

ครบรอบ 25 ปี        541 
94. กิจกรรม 5ส พอเพียง       547 
95. กิจกรรมจัดระบบงานสารบรรณ      551 
96. กิจกรรมจัดหาของที่ระลึก       555 
97. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลอมแผนโรงเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564      560 
98. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลอมแผนโรงเรียน 

ในเครือ 6 บดินทร  ประจ าปีงบประมาณ 2564    565 
99. กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงานโดยใช้เทคโนโลยี    570 
100. กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ     575 
101. กิจกรรมรายงานสารสนเทศประจ าปี     579 
102. กิจกรรมการพัฒนาสื่อเอกสาร (กระดาษ)      584 
103. กิจกรรมการจัดหาหมึกพิมพ์      590 
104. กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ ์      596 

7.  โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
105. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT      608 
106. กิจกรรม DLIT        613 
107. กิจกรรมห้องเรียนศิลปะคุณภาพ      617 
108. กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     622 
109. กิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเรียนภาษา  

 (รวบรวมสื่อนวัตกรรมและวิธีการใช้สื่อ best practice)    627 
8.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

110. กิจกรรมพัฒนาบ ารุงรักษาห้องเธียร์เตอร์      539 
111. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องแนะแนว     644 
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112. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้    649 
113. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน    655 
114. กิจกรรมงานโภชนาการ       660 
115. กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์     665 
116. กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์คณิตศาสตร์     670 
117. กิจกรรมพัฒนางานสนับสนุนการเรียนการสอน    674 
118. กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์ประวัติศาสตร์ 157    680 
119. กิจกรรมปรับปรุงและต่อเติมเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 684 

9.  โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนจากทุกภาคส่วน 
120. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    696 
121. กิจกรรมสร้างฝัน ปันน้ าใจ จากสายใย สู่ลูกบดินทร 4   700 
122. กิจกรรมการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษา 

 ชั้น ม.3 และ ม.6       704 
123. กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด     709 
124. กิจกรรมงานอนามัย       714 
125. กิจกรรมงานยานพหนะ       719 

10.  โครงการส่งเสริมนโยบายตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
126. กิจกรรมพัฒนาระบบงานและประกันคุณภาพ    731 
127. กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามนโยบายโรงเรียนสุจริต 

 (บูรณาการร่วมกับโรงเรียนคุณธรรม)      736 
128. กิจกรรมการประเมิน (ITA) ความโปร่งใสด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ 

 ด าเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ     741 
129. กิจกรรมส่งเสริมบริษัทสร้างการดี ตามนโยบายโรงเรียนสุจริต  745 
130. กิจกรรมจ้างเหมาบริการบุคลากรโรงเรียน     750 
131. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค      755 
132. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   760 

 
ภาคผนวก 

- แบบสรุปโครงการเพ่ือขออนุมัติเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- ค าสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563  
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 ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
  

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ๔ จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาของโรงเรียนบดินทรเดช (สิงห์    

สิงหเสนี) สถานที่ตั้งของโรงเรียน 87 หมู่ 1 ซ.สุวินทวงศ์ 96 ถ.สุวินทวงศ์  แขวงล าต้อยติ่งเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  มีพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่เศษ  ซึ่งได้รับบริจาคจากคุณสุรศักดิ์ และคุณกอบพร  ชินวงศ์
วัฒนา  โดยการติดต่อประสานงานของพลเอกวิโรจน์และคุณหญิงลักขณา  แสงสนิท ผู้ก่อตั้งและ
อุปการะโรงเรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2537  โดยใช้สถานที่ของ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 194 คน  ครู  5  คน   

คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ขณะนั้นปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้บริหารอีกหน้าที่หนึ่ง  มีนายสมชาย  เทพแสง  ปฏิบัติหน้ าที่เป็นผู้ประสานงานในการ
บริหารโรงเรียน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2538 ในปีนี้มี
การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–2 รวม 8 ห้องเรียน  มีนักเรียน 388 คน ครู 12 
คน แต่ยังคงจัดการเรียนการสอนอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์   สิงหเสนี)  และเป็นปีที่โรงเรียน
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ  5  ชั้น และงบประมาณปรับปรุงสนามบริเวณรั้วและ
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

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

ปีการศึกษา 2540  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  รวม  10  ห้องเรียน         
มีนักเรียน 418 คน ครู 23 คน โดยเปิดรับนักเรียนในพื้นที่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
เป็นรุ่นแรก  โดยใช้เรือนน้ าใจไมตรี  ซึ่งคุณหญิงลักขณา  แสงสนิท  และชมรมผู้ปกครองและครู บริจาค
เงินสร้างด้วยงบประมาณ 2,000,000 กว่าบาทให้เป็นสถานที่เรียนและในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2540 ได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งในขณะนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
มาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบัน เมื่ออาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้นสร้างเสร็จส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ยังคงเรียนต่อโดยใช้สถานที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  จนส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา  2541  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  รวม  9 ห้องเรียน  มี
นักเรียน  317  คน  ครู  22  คน  วันที่ 25 ธันวาคม 2541  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายอัศวิน  วรรณ
วินเวศร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ให้มารักษาต าแหน่งครูใหญ่อีกหน้าที่หนึ่ง 
โดยมี  นายจ าลอง เชยอักษร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เป็นผู้
ประสานงาน เพ่ือช่วยบริหารและพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่จบการศึกษาได้ศึกษาต่อใ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และในปีนี้
โรงเรียนได้รับรางวัล โครงการบรรณารักษ์ชวนอ่าน จากกรมสามัญศึกษา 

ปีการศึกษา 2542  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รวม 9 ห้องเรียน  มี
นักเรียน 395  คน  ครู 19  คน วันที่  25 ธันวาคม  2541  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายจ าลอง  
เชยอักษร ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  
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29  ธันวาคม  2542  และในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น  และรางวัลโครงการการอ่านเฉลิม
พระเกียรติ จากกรมสามัญศึกษา 

ปีการศึกษา  2543  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  รวม  10  ห้องเรียน       
มีนักเรียน  401  คน  ครู  17  คน  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ  6  ปี  ในวันที่  27  
มิถุนายน  2543  มีการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  สร้างห้องสมุดพลเอก
วิโรจน์และคุณหญิงลักขณา   แสงสนิท  และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียนทุกคนจนได้รับ
เลือกเป็นตัวแทน ของกรมสามัญศึกษาเข้าประกวดโรงเรียนและนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ได้รับรางวัลพระราชทานชมเชยจากกระทรวงศึกษาธิการ  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนน าร่องการประกันคุณภาพสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา และนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนผู้
มีความประพฤติและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ปีการศึกษา  2544  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 4  รวม  13  ห้องเรียน       
มีนักเรียน  570   คน  ครู  22  คน   เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นรุ่นแรก  ปีนี้โรงเรียน
ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนมีความประพฤติดีและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจ านวนมาก 
จากกระทรวงศึกษาธิการ  นายจ าลอง  เชยอักษร  อาจารย์ใหญ่ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น  
ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน จากกรมสามัญศึกษา  และในปีนี้โรงเรียนจัดสร้าง
ห้องประชุมนิลุบล โดยความอนุเคราะห์จากพลเอกวิโรจน์ – คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท 

ปีการศึกษา  2545 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 5  รวม  20  ห้องเรียน  มีนักเรียน 
827   คน  ครู   29   คน  ปีนี้  นายเทียน  กล่ าบุตร  อาจารย์ 2 ระดับ 7 ได้รับรางวัลครูดีเด่น ด้านการดูแล
นักเรียน  จากกรมสามัญศึกษา  โรงเรียนมีการพัฒนาโสตทัศนศึกษา สื่อเทคโนโลยีและปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และได้ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบแรก 
ในระดับด ี

ปีการศึกษา  2546 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวม  28  ห้องเรียน          
มีนักเรียน  1,039  คน  ครู  32 คน  ครูพิเศษ 18  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน 
ปีนี้เป็น ปีที่  9  ของการก่อตั้งโรงเรียน  มีการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน ด้านอาคาร
สถานที่ได้สร้างโรงอาหาร ลานกีฬา โรงฝึกพลศึกษา  ห้องประชุม  โสตทัศนศึกษาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้เพียงพอกับนักเรียน  ด้านการเรียนการสอนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  คอมพิวเตอร์  ดนตรีสากล  ดนตรีไทย  กีฬากอล์ฟ  ว่ายน้ า  จัด
กิจกรรมทางวิชาการ  ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่น  ด้านการดูแลนักเรียนได้
จัดระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ระบบการดูแลนักเรียนตามโครงการคนดีศรีบดินทร ๔ การพัฒนาผู้น าและ
คณะกรรมการนักเรียน  ให้มีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังจัดบริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนใน
เรื่องรถรับ-ส่งนักเรียน  ให้ทุนการศึกษา  บริการอาหารกลางวัน  ร้านค้าสวัสดิการ และการประกัน
อุบัติเหตุ โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครอง  ชุมชนและ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดียิ่ง 

ปีการศึกษา  2547  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  รวม  30  ห้องเรียน       
มีนักเรียน  1,150  คน  ครู 34  คน   ครูพิเศษ  16  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  
คน ปีนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ  10  ปี  และเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียน 1  อ าเภอ 1  โรงเรียนในฝัน   ได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ต่าง  ๆ เพ่ิมขึ้น  อาทิ  
หอประชุม-โรงยิม 1 หลัง ลานกีฬา (ได้รับบริจาคจากคุณศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา ผู้อุปถัมภ์
โรงเรียนในฝัน)  สนามบาสเกตบอล  1  สนาม  ถนนภายในโรงเรียน  ปรับปรุงสิ่ งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้สะอาด  ปราศจากมุมอับ และก าลังก่อสร้างอาคารเรียน  4  ชั้น  ซึ่งจะสร้างเสร็จภายในปี



 
 

หน้า  11            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

การศึกษา  2548   นอกจากนี้โรงเรียนมุ่งเน้นด้านวิชาการ  พัฒนาการเรียนการสอนและคุณธรรม  
จริยธรรม  จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

ปีการศึกษา  2548  จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  รวม  32  ห้องเรียน       
มีนักเรียน  1,300  คน  ครู   35  คน   ครูพิเศษ  18  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  6  คน              
ปีนี้ โรงเรียนจัดกิจกรรมทุ ก ๆ ด้ านให้ บรรลุ ตามกรอบพัฒนาโรงเรียนในฝัน  ตามนโยบาย  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา  2549 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  รวม  34  ห้องเรียน       
มีนักเรียน  1,530 คน  ครู 34  คน ครูพิเศษ  16  คน   ลูกจ้างประจ า  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  คน  
โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอ าเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝันและผ่าน
การประเมินเพ่ือรองรับคุณภาพการศึกษา รอบสอง จาก สมศ. นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เป็น  โรงเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  ระดับเหรียญทอง  ตลอดจนได้จัดกิจกรรมในทุกๆ ด้าน  อาทิ  
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา  2550    จัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  รวม  36  ห้องเรียน                  
มีนักเรียน  1,688  คน  ฝ่ายบริหาร 4 คน  ครู  38 คน  พนักงานราชการ  8  คน   ครูพิเศษ  27  คน  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน  13 คน  นักการภารโรง/พนักงานบริการ/พนักงานขับรถ/ยาม จ านวน 10  คน 
บริหารงานโดย  ผู้อ านวยการวิสิทธิ์   ใจเถิง ได้พัฒนาโรงเรียนจนได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับ 1  การประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์  ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาเยาวชน  
และชนะเลิศโครงการคุณธรรมเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
ครบรอบ  36  ปี บดินทรเดชา,รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โรงเรียนได้มีการพัฒนาการบริหารงานและการจัดการศึกษาด้วยระบบ  ICT  
ในงานพัสดุ  การวัดและประมวลผลด้วยโปรแกรม   @School , การติดตั้ง  Wireless, การสแกน
ลายนิ้วมือของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการจัดท าห้องเรียนคุณภาพท้ัง  36 ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2551  จัดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  รวม 36  ห้องเรียน 
มีนักเรียน  1,728 คน  ครู 42 คน  ครูพิเศษ 12 คน  พนักงานราชการ 8 คน  ครูต่างชาติ 3 คน 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 15 คน  นักการ-ภารโรง พนักงานขับรถ  ยามประจ า 2 คน  ลูกจ้างชั่วคราว        
11 คน  

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือรองรับคุณภาพการศึกษา รอบสาม จาก สมศ.   
ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2555  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ระดับยอดเยี่ยม  และห้องสมุด 3 ดี ระดับดีเด่น จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ประจ าปี  2555 ด้านอาคารสถานที่ได้พัฒนาพ้ืนที่ชั้นล่างอาคาร 2 เป็นห้องโสตทัศนศึกษา และใช้เป็น
ห้องประชุม  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้บริเวณโดยรอบโรงเรียน โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่ติดทางด้าน
ทิศใต้ของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย แปลงนา
สาธิต จ านวน 9 ไร่ เรือนเพาะเห็ด  บ่อเลี้ยงปลา  แปลงปลูกผักสวนครัว  ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติ
จริงของนักเรียน 

ปีการศึกษา 2556 รางวัลระดับเหรียญเงินรางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักสูตรกอล์ฟ  
จากคุรุสภาประจ าปีการศึกษา 2556 และได้รับการพิจารณาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 
ให้เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง  ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน ด้านอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงพ้ืนที่ข้าง
ทางเข้าโรงเรียนเป็นส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โดยปรับปรุงส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไปเดิมเป็นห้อง
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พยาบาล  และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 น าเงินจากงานทอดผ้าป่าสามัคคี  สร้าง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ และห้องเรียนการงานอาชีพ 

ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลโรงเรียนดี เด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 2 และได้รับรางวัลที่ 2 ในการสอบธรรมศึกษา ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2557 
ได้รับการคัดเลือกจากเขตพ้ืนที่ สพม.2 ให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง และ
รางวัลระดับเหรียญเงิน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม หลักข้าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก จากคุรุสภาปี
การศึกษา2557 ด้านอาคารสถานที่ได้รับเงินงบประมาณจากการแปรญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัดสร้างหลังคาโดมให้เป็นสถานที่ท ากิจกรรมหน้าเสาธง และในปีเดียวกันโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ 
สิงหเสนี) ๔ ได้รับงบประมาณจากการเคหะแห่งชาติ สนับสนุนสร้างโรงอาหารใหม่  ได้รับความร่วมมือ
จากเครือข่ายผู้ปกครองจัดสร้างสนามฟุตบอล ให้กับนักเรียนโดยใช้พ้ืนที่ว่างเปล่านอกโรงเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้รับคัดเลือกจากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้
เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ปีการศึกษา 2558 ด้านอาคารสถานที่ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการสร้างอาคารเรียนใหม่ 
เป็นอาคาร 4 ชั้น และมีผลงานดีเด่นในด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนได้รับรางวัล MOE AWARD 
ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้ งได้ร่วมกิจกรรมสาธิตและแสดง
ผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ นอกจากนี้โรงเรียนได้รับ
คัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากสาธารณรัฐ
กัมพูชา ในการศึกษาดูงานการศึกษาไทยด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา  และเยี่ยมชม
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน อีกท้ังได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ 3 รายการ ดังนี้ 

- รายการเดินหน้าประเทศไทย หัวข้อ การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
- รายการทันข่าว 9.00 น.ทางช่อง ThaiPBS หัวข้อ หลักสูตรทวิศึกษาเรียนควบ ปวช. 
- รายการทันข่าว 16.00 น.ทางช่อง ThaiPBS หัวข้อ เป้าหมายศึกษาต่อนักเรียนระบบทวิ

ศึกษา  
- รายการเด็กไทยก้าวหน้า ทางช่อง 7 หัวข้อ การเรียนในระบบทวิศึกษา 
ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง และ 

อาคารเรียน 4 ชั้น 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง มี
พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 10 ไร่ จัดให้มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  รวม 52  ห้องเรียน มี
นักเรียน  2,163 คน  ครู 110 คน ได้รับรางวัล MOE AWARD ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านอาคารสถานที่ได้เปิดอาคาร 3 และได้ย้ายพระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร์ 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน รวมทั้งย้ายห้องกิจการนักเรียน และห้องพยาบาลจากอาคาร 2 ชั้น 1 ไปยัง
ที่อาคาร 3 ชั้น 1 ปรับปรุงอาคาร 5 เป็นอาคารปฏิบัติการดนตรี และมีการปรับปรุงและติดตั้งแอร์ที่
หอประชุมโรงเรียน ปรับปรุงเครื่องเสียงห้องนิลุบล มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมดนตรีไทย  ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจ าปีพุทธศักราช 
2559 จากกระทรวงวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2560 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1–6 รวม 49 ห้องเรียน  มี
นักเรียน  1,906 คน  ฝ่ายบริหาร 2 คน ข้าราชการครู  81  คน ครูพิเศษ  12  คน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
15 คน ลูกจ้างประจ า  2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4  คนโรงเรียน และพนักงานขับรถ 3 คน ได้เข้าร่วม
โครงการ NIHONGO Partner (ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น) รุ่นที่ 4 จากกระทรวงศึกษาธิการ รับรางวัล
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มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 1 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้านครหลวง ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่
ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพ้ืนเมืองในสถานศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล
สถานศึกษาที่ได้จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา มีนักเรียนสอบได้มากเป็นล าดับที่ 6 ในส่วนกลาง จาก
กองธรรมสนามหลวง นักกีฬาของโรงเรียน คือ นางสาวธเกล้า จีระวิวิธพร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 
17 – 18 ปี  การแข่ งขันกอล์ฟ “World Stars Junior Golf Tournament 2017” ณ ลาสเวกัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และนายตฤณ ภามี ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภททีมชาย) การแข่งขันสมาคม
กีฬาเทนนิส “Asean Schools Games” ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสิงคโปร์ ด้านอาคารสถานที่ ได้ปรับปรุง
ห้องอัดเสียงที่เรือนน้ าใจไมตรี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องดนตรีไทย  ติดตั้งผ้าม่านหอประชุมโรงยิม 
ติดตั้งพัดลมอาคาร 3 ซ่อมแซมอัฒจันทร์ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 3 โดยมีนายนายประทีป  
ไชยเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ก าหนดนโยบายพัฒนาโรงเรียน ดังนี้ 

ด้านวิชาการ  ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการสอน น าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอน จัดบรรยากาศทางวิชาการ  บรรยากาศทางกายภาพ  มุ่งพัฒนา
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาล เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมทั้งด าเนินการสานต่อโครงการส่งเสริมการเรียนทวิศึกษาเพ่ือให้
รองรับเศรษฐกิจไทยที่ก าลังเติบโตในภูมิภาคอาเซียน  

ด้านอาคารสถานที่  ได้ประสานงานของบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าในการ
ปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบเหมาะสม และส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
รวมทั้งพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรับปรุงห้องศูนย์ให้ค าปรึกษา 
(Counseling) ของงานแนะแนว ปรับปรุงโรงอาหารให้มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น และ
ปรับปรุงห้องเรียนเฉพาะทางด้านภาษา เช่น ห้อง Sound Lab และห้อง Theater 

 ด้านพัฒนาบุคลากร  ได้ก าหนดนโยบายให้ครูทุกคนเขียนแผนและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอนตามการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 เพ่ือการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและจัด
อบรมให้ความรู้ด้านSTEMศึกษา ภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้ Application ส าหรับการ
เรียนการสอนให้กับครู  เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงเรียนมาฐานสากล เป็นต้น 
 ปีการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1–6 รวม 48 ห้องเรียน  มี
นักเรียน  1,781 คน  ฝ่ายบริหาร 1 คน ข้าราชการครู  90  คน ครูพิเศษ  12  คน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
14 คน ลูกจ้างประจ า  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  7  คนโรงเรียน และพนักงานขับรถ 3 คน ได้รับรางวัล
เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners (ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น) รุ่นที่ ๔ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ 1 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้านครหลวง รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่
ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมืองในสถานศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจ านวน 44 เหรียญ และได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัด
นครนายก จ านวน 11 รายการ โดยโรงเรียนบดินทรดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ได้ถูกจัดล าดับสถานศึกษาที่
ได้รับรางวัลมากเป็นล าดับที่ 13 จากจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 91 โรงเรียน  และได้รับรางวัล IQA 
AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2561 ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนและครู ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างปีการศึกษา  2538 – 2562 
  มีการพัฒนาโดยล าดับ ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู
ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนห้องเรียน 

2537 ม. 1 4 194 5 

2538 ม.   1 – 2 8 388 12 

2539 ม.   1 – 3 12 507 18 

2540 ม.   1 – 3 10 418 23 

2541 ม.   1 – 3 9 317 22 

2542 ม.   1 – 3 9 395 19 

2543 ม.   1 – 3 10 401 17 

2544 ม.   1 – 4 13 570 22 

2545 ม.   1 – 5 20 827 29 

2546 ม.   1 – 6 28 1,039 32 

2547 ม.   1 – 6 30 1,150 34 

2548 ม.   1 – 6 32 1,300 35 

2549 ม.   1 – 6 34 1,530 34 

2550 ม.   1 – 6 36 1,688 38 

2551 ม.   1 – 6 37 1,728 42 

2552 ม.   1 – 6 37 1,879 48 

2553 ม.   1 – 6 39 2,024 49 

2554 ม.   1 – 6 43 2,110 48 

2555 ม.   1 – 6 50 2,184 49 

2556 ม.   1 – 6 55 2,192 67 
2557 ม.   1 – 6 56 2,220 73 
2558 ม.  1 – 6 56 2,123 74 
2559 ม.  1 -  6 51 1,963 110 
2560 ม.  1 -  6 49 1,906 117 
2561 ม.  1 - 6 48 1,781 120 
2562 ม.1 - 6 48 1,762 102 

 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า  15            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 

รายนามผู้บริหาร 
รายนามผู้บริหาร ปีท่ีปฏิบัติงาน รูปภาพ 

1. คุณหญิงลักขณา   แสงสนิท พ.ศ. 2537-2539    
(ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง) 

 

2. นายสมชาย  เทพแสง 
พ.ศ. 2439-2541 

 

3. นายอัศวิน  วรรณวินเวศร์ พ.ศ. 2541-2542 
(รักษาการในต าแหนง่อีกหน้าที่หนึ่ง 

) 
 

4. นายจ าลอง  เชยอักษร พ.ศ. 2542-2549 

 

5. นายวิสิทธิ์   ใจเถิง พ.ศ. 2549-2551 

 

6. นายสหชัย  สาสวน พ.ศ. 2551 – 2554 

 

7. นายมงคล  ชูวงษ์วัฒนะ พ.ศ. 2554 – 2557 

 

8. ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  ยศถา พ.ศ. 2557 – 2558 

 

9. นายประทีป  ไชยเมือง พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 

     นายประทีป ไชยเมือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
     โทรศัพท์ : 084-458-2966 E – mail : pratheep_theep07@hotmail.com 
     ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ปี 10 เดือน 
 

 

3. ข้อมูลจ าเพาะของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ 
 

 
 
 
  
 
สถานที่ต้ัง 

-บริเวณสนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรีคลับ   
 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าต้อยติ่ง  เขตหนองจอก    
 กรุงเทพฯ 10510 

อักษรย่อ              -บ.ด.๔ 
วันสถาปนาโรงเรียน   -27 มิถุนายน พ.ศ. 2538 
พ้ืนที่   -10 ไร่ 
พระพุทธรูป  -พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร 
ปูชนียบุคคล    -เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
ปรัชญา -ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดี  และมีความรู ้
สัญลักษณ ์ -พระเกี้ยว 
สีประจ าโรงเรียน   -น้ าเงิน 
ต้นไม ้ -สัตตบรรณ 
ดอกไม ้ -นิลุบล 
ผู้ก่อตั้ง     -พลเอกวิโรจน-์คุณหญิงลักขณา  แสงสนิท 
ผู้บริจาคที่ดิน   -คุณสรุศักดิ-์คุณกอบพร  ชิณวงศ์วัฒนา 
จ านวนนักเรียน    -ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน  1,906  คน   

-ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน  1,959 คน  
จ านวนครู -ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน  119 คน 

-ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 119 คน 
ระดับการศึกษา  -มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
Website -www.bodin4.ac.th 
E-mail -bodin4@bodin4.ac.th 
โทรศัพท์  0 – 2176 – 6010   
โทรสาร 0 – 2176 – 6007   

mailto:pratheep_theep07@hotmail.com
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4. แผนภูมิการบริหารงานโรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรยีนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานส านักงานกลุม่บริหารวิชาการ 
2. งานบรหิารกลุม่สาระการเรียนรู ้
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4. งานวัดผล และประเมินผล 
5. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยทีาง

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

วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่น  

11. งานการรับนักเรียน 
12. งานทะเบียนนักเรียนและจัดท าส ามะโน

นักเรียน 
13. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมลู

สารสนเทศ 
14. งานห้องสมุด 
15. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
16. งานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการเศรษฐกจิ

พอเพียง 
17. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
18. งานศูนย์การเรียนรูอ้าเซียน 
19. งานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
20. งานอื่นๆ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. งานส านักงานกลุม่บริหารงบประมาณ 
2. งานส านักงานผู้อ านวยการ 
3. กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน 
4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 
5. งานบรหิารการเงิน 
6. งานบรหิารหารบัญชี 
7. งานบรหิารพัสดุและสินทรัพย ์
8. งานตรวจสอบภายใน 
9. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
10. งานสวัสดิการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
11. งานวิเคราะห์และจัดท าแผนของสถานศึกษา 
12. งานจัดต้ัง เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
13. งานตรวจสอบ ติตาม ประเมินผลและ

รายงานการใช้เงินและการด าเนินงาน 
14. งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
15. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
16. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
17. งานอื่นๆ 

 

1. งานส านักงานกลุม่บริหารงานบุคคล 
2. งานวางแผนอัตราก าลงัและการก าหนด

ต าแหน่ง 
3. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลา และการ

ออกจากราชการ 
4. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
5. งานวินัยและการรักษาวินัย 
6. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
7. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
8. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
9. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
10. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
11. งานระดับช้ัน คณะสี และครูทีป่รึกษา 
12. งานป้องกันและแก้ไขปญัหาสิ่งเสพติดเอดส์

และอบายมุข 
13. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
14. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
15. งานส่งเสริมขวัญและก าลังใจ 
16. งานสวัสดิการงานบรหิารบุคคล 
17. งานโรงเรียนสจุริต 
18. งานอื่นๆ 

1. งานส านักงานกลุม่บริหารทั่วไป 
2. งานธุรการ 
3. งานอาคารสถานที่และสิงแวดล้อม 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
5. งานยานพาหนะและบริหารสาธารณะ 
6. งานสัมพันธ์ชุมชน 
7. งานโภชนาการ 
8. งานอนามัยโรงเรียน 
9. งานสวัสดิการ 
10. งานโสตทัศนศึกษา 
11. งานสวัสดิการกลุ่มบรหิารทั่วไป 
12. งานอื่นๆ 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน 
 

ชมรมศิษย์เกา่บดินทร ๔ 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและงานวิชาการสถานศึกษา 
 

สมาคมผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี)๔ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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5. ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลบุคลากร 
1) ข้อมูลนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 

 

2) ข้อมูลครู/บุคลากร  ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 
 

จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2562) 
 

6. ข้อมูลชุมชน และข้อหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อมูลชุมชน 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม และสนามกอล์ฟ มีประชากร
ประมาณ 1,000  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สนามกอล์ฟเพร็สซิเด็นท์คันทรีคลับ 
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธและอิสลามใน
จ านวนที่ใกล้เคียงกัน  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  ลิเกเลียบ
ประเพณกีารแห่หงส์ธงตะขาบของชาวไทย-รามัญ 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา  อาชีพหลัก คือ รับจ้างส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธและอิสลาม ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย  200,000 บาท
จ านวนคนในครอบครัว เฉลี่ยครอบครัว ละ5 คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนโรงเรียนตั้งอยู่กลางทุ่งนา/ทุ่งหญ้า ของสนามกอล์ฟเพร็สซิเด็นท์
คันทรีคลับ การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากทางเข้าโรงเรียนมีเพียงทางเดียว ต้องผ่านสนามกอล์ฟ               
เพร็สซิเด็นท์คันทรีคลับ  สองข้างทางจากถนนใหญ่ถึงโรงเรียนไม่มีบ้านเรือนผู้คน เป็นระยะทาง
ประมาณ 6 กิโลเมตร ไม่มีรถประจ าทาง  ต้องโดยสารรถบัส  รถตู้ จากที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา/ทุ่งหญ้า

ชั้นเรียน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ม.1 8 162 186 348 8 126 157 283 

ม.2 8 155 178 333 8 158 181 339 

ม.3 9 168 188 356 8 151 172 323 

ม.4 7 114 146 260 10 134 172 306 

ม.5 7 109 150 259 7 109 145 254 

ม.6 10 151 180 331 7 106 151 257 

รวม 49 859 1,028 1,887 48 784 978 1,762 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู
อัตรา
จ้าง 

ครู
ต่างชาติ 

เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

คนขับรถ 

128 1 90 4 3 5 14 1 7 3 
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ของสนามกอล์ฟ จึงมีอากาศท่ีบริสุทธิ์ ไม่มีเสียงหรือกลิ่นรบกวน และอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุขร้าน
เกม   ผู้เรียนต้องมาเรียน– กลับ กับรถบัสหรือรถตู้เป็นเวลา  และรถไม่จอดระหว่างทางท าให้การมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้เรียนเป็นไปได้ยากนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
สถานศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน  หน่วยงาน ฯ องค์กรทางศาสนา ทั้งในเรื่องทุนทรัพย์  
แรงงาน  ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคาร และการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

 
ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา  

  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี) ๔ จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร
นักเรียนปกติ  และจัดกลุ่มห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์  – วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ MEP ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี)๔ 
การจัดชั้นเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 

 

ชั้น กลุ่มการเรียน  ชั้น กลุ่มการเรียน  ชั้น กลุ่มการเรียน 
ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษวิทย–์คณิต  ม. 2/1 ห้องเรียนพิเศษวิทย–์คณิต  ม. 3/1 ห้องเรียนพิเศษวิทย–์คณิต 
ม. 1/2 ห้อง MEP  ม. 2/2 ห้อง MEP  ม. 3/2 ห้อง MEP 
ม. 1/3 ห้องเรียนปกต ิ  ม. 2/3 ห้องเรียนปกต ิ  ม. 3/3 ห้องเรียนปกต ิ
ม. 1/4 ห้องเรียนปกต ิ  ม.2/4 ห้องเรียนปกต ิ  ม.3/4 ห้องเรียนปกต ิ
ม. 1/5 ห้องเรียนปกต ิ  ม. 2/5 ห้องเรียนปกต ิ  ม. 3/5 ห้องเรียนปกต ิ
ม. 1/6 ห้องเรียนปกต ิ  ม. 2/6 ห้องเรียนปกต ิ  ม. 3/6 ห้องเรียนปกต ิ
ม.1/7 ห้องเรียนปกต ิ  ม. 2/7 ห้องเรียนปกติ(คัด)  ม. 3/7 ห้องเรียนปกติ(คัด) 
ม.1/8 ห้องเรียนปกต ิ  ม. 2/8 ห้องเรียนปกติ(คัด)  ม. 3/8 ห้องเรียนปกติ(คัด) 
ม.1/9 ห้องเรียนปกติ(คัด)  
ม.1/10 ห้องเรียนปกติ(คัด)  

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี)๔ 
การจัดชั้นเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2562 

 

ชั้น กลุ่มการเรียน  ชั้น กลุ่มการเรียน  ชั้น กลุ่มการเรียน 
ม.4/1 วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์  ม.5/1 วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์  ม.6/1 วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์
ม. 4/2 วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์  ม.5/2 วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์  ม.6/2 วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์
ม.4/3 วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์  ม.5/3 วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์  ม.6/3 ทวิศึกษา 

ม.4/4 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  ม.5/4 ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น  ม.6/4 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 

ม.4/5 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  ม.5/5 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  ม.6/5 ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น 

ม.4/6 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  ม.5/6 คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  ม.6/6 ภาษา–สังคม–เทคโนฯ 
ม.4/7 ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น  ม.5/7 ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น  ม.6/7 ภาษา–สังคม–เทคโนฯ 
ม.4/8 ภาษา–สังคม–เทคโนฯ  ม.5/8 ภาษา–สังคม–เทคโนฯ    
ม.4/9 ภาษา–สังคม–เทคโนฯ  ม.5/9 ภาษา–สังคม–เทคโนฯ    
ม.4/10 ทวิศึกษา  ม.5/10 ทวิศึกษา    
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7. โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 
ครูปานทอง 
ครูศิรินภา 

ม. 1/2, 4, 6, 8, 10 
ม. 1/1, 3, 5, 7, 9 

2. ท20217 ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ 0.5 ครูดารณรีัตน ์ ม. 1/2 

3. ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 
ครูอรินทร 
ครูธนกฤต 

ม. 2/4, 6, 8 
ม. 2/1, 2, 3, 5, 7 

4. I20202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูธนกฤต ม. 2/2 

5. ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 
ครูดารณรีัตน ์
ครูจุฑามาศ 

ม. 3/2, 3, 6, 7, 8 
ม. 3/1, 4, 5 

6. ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 
ครูวิชชุดา 
ครูศิรินภา 

ม. 4/2 – 10 
ม. 4/1 

7. ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 
ครูอรณ ี
ครูจุฑามาศ 

ม. 5/1–4, 6, 8, 10 
ม. 5/5, 7, 9 

8. I30202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูอรินทร ม. 5/9 
9. ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 ครูวรัญญ ู ม. 6/1 – 7  
10. ท30202 การเขียน 2 1.0 ครูอรินทร ม. 4/8, 9 
11. ท30213 การแต่งค าประพันธ์ 2 1.0 ครูอรณ ี ม. 5/8, 9 
12. ท30211 หลักภาษาไทย 2 1.0 ครูวรัญญ ู ม. 6/6 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. ค21106 คณิตศาสตร์ 2 1.5 ครูร่มฤด ี
ครูณภัทร 
ครูสุกญัญา 

ม. 1/1, 3, 5, 7 
ม. 1/4, 6, 8, 9 
ม. 1/10 

2. ค21108 Mathematics 2 1.5 ครูไพฑรูย ์ ม. 1/2 
3. ค21202 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 2 1.0 ครูร่มฤด ี

ครูณภัทร 
ครูสุกญัญา 

ม. 1/4, 6, 8, 9 
ม. 1/1, 3, 5, 10 
ม. 1/7 

4. ค21204 Advance Mathematics 2 1.0 ครูไพฑรูย ์ ม. 1/2 
5. ค22106 คณิตศาสตร์ 4 1.5 ครูอัจฉรา 

ครูไพฑรูย ์
ม. 2/1, 3, 5, 7 
ม. 2/4, 6, 8 

6. ค22108 Mathematics 4 1.5 ครูไพฑรูย ์ ม. 2/2 
7. ค22202 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 4 1.0 ครูอัจฉรา 

ครูอาทิตยา 
ม. 2/1, 4, 6, 8 
ม. 2/3, 5, 7 

8. ค22204 Advance Mathematics 4 1.0 ครูไพฑรูย ์ ม. 2/2 
9. ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 ครูสุกญัญา 

ครูอาทิตยา 
ม. 3/1, 3, 5, 7 
ม. 3/4, 6, 8 

10. ค23104 Mathematics 6 1.5 ครูอาทิตยา ม. 3/2 
11. ค20225 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 ครูอาทิตยา ม. 3/1 
12. ค20218 เสรมิทักษะคณติศาสตร์  0.5 ครูสุกญัญา ม. 3/3, 4, 5 
13. ค20227 กิจกรรมเชิงเรขาคณิตโดยใช้GPS (สสวท.) 1.0 ครูขวัญใจ ม. 3/1 
14. ค31104 คณิตศาสตร ์2 1.0 ครูบุษยากร 

ครูมานพ 
ครูนพพิชญ์ 

ม. 4/1, 2, 3, 4 
ม. 4/5, 6, 8, 9, 10 
ม. 4/7 

15. ค31209 เสรมิทักษะคณติศาสตร ์2 1.5 ครูบุษยากร 
ครูมานพ 

ม. 4/1, 2, 3, 4 
ม. 4/5, 6 

16. ค31210 เสรมิทักษะคณติศาสตร์ 8 1.0 ครูมานพ ม. 4/8, 4/9 
17. ค32104 คณิตศาสตร ์4 1.0 ครูนพพิชญ์ 

ครูอัยลดา 
ครูณยศ 

ม. 5/1, 3, 7, 9, 10 
ม. 5/2, 4, 6, 8 
ม. 5/5 

18. ค32209 เสรมิทักษะคณติศาสตร ์4 1.5 ครูนพพิชญ์ 
ครูอัยลดา 
ครูณยศ 

ม. 5/1, 3 
ม. 5/2, 4, 6 
ม. 5/5 

19. ค32210 เสรมิทักษะคณติศาสตร ์10 1.0 ครูนพพิชญ์ 
ครูอัยลดา 

ม. 5/9 
ม. 5/8 

20. ค33102 คณิตศาสตร ์6 1.0 ครูณยศ 
ครูขวัญใจ 

ม. 6/5, 6, 7 
ม. 1, 2, 3, 4 

21. ค33203 เสรมิทักษะคณติศาสตร ์6 1.5 ครูณยศ 
ครูขวัญใจ 

ม. 6/5 
ม. 6/1, 2, 3 
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
หน่วยกิต ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

22. ค33204 เสรมิทักษะคณติศาสตร ์12 1.0 ครูณยศ ม. 6/6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. ว21106 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 ครูสุธาดา 
ครูเฉลมิพล 

ม. 1/1, 3, 5, 7, 9, 10 
ม. 1/4, 6, 8 

2. ว21108 Science 2 1.5 ครูเฉลมิพล ม. 1/2 
3. ว22106 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 ครูศศิพิมพ์ 

ครูนิลาวลัย ์
ม. 2/1, 3, 5, 6, 7 
ม. 2/4, 8 

4. ว22108 Science 4 1.5 ครูศศิพิมพ์ ม. 2/2 
5. ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 ครูธนัญญา 

ครูนิลาวลัย ์
ม. 3/1, 3, 4, 7, 8 
ม. 3/5, 6 

6. ว23104 Science 6 1.5 ครูนิลาวลัย ์ ม. 3/2 
7. ว20240 วิทยาศาสตร์กับความงาม 1.0 ครูเฉลมิพล ม. 1/1 
8. ว20244 วิทย์ฯโลกท้ังระบบ 2 (โครงงาน 2)  1.0 ครูนิลาวลัย ์ ม. 2/1 
9. ว20241 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ 1.0 ครูเฉลมิพล ม. 3/1 
10. ว30106 เคมีพื้นฐาน  1.5 ครูเบญจพร 

ครูวรีรตัน์ (ครูสาธิต) 
ครูผกาวรรณ 

ม. 4/10 
ม. 4/8, 9 
ม. 4/4, 5, 6, 7 

11. ว30107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 1.5 ครูสรุีย ์
ครูอารียา 
ครูอุไรวรรณ 

ม. 5/7, 10 
ม. 5/8, 9 
ม. 5/4, 5, 6 

12. ว31205 ฟิสิกส์ 2 2.0 ครูนภัค ม. 4/1, 2, 3 
13. ว31225 เคมี 2 2.0 ครูเบญจพร ม. 4/1, 2, 3 
14. ว31245 ชีววิทยา 2 1.5 ครูอุไรวรรณ ม. 4/1, 2, 3 
15. ว32206 ฟิสิกส์ 4 2.0 ครูนรินทร ์ ม. 5/1, 2, 3 
16. ว32226 เคมี 4 2.0 ครูวรีรตัน ์

ครูผกาวรรณ 
ม. 5/1, 3 
ม. 5/2 

17. ว32246 ชีววิทยา 4 1.5 ครูอารียา ม. 5/1, 2, 3 
18. ว30285 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 1.0 ครูนรินทร ์ ม. 5/1, 2, 3 
19. ว33204 ฟิสิกส์ 5 2.0 ครูจักรกฤษณ ์ ม. 6/1, 2, 3 
20. ว33224 เคมี 5 1.5 ครูสาธติ ม. 6/1, 2, 3 
21. ว33244 ชีววิทยา 5 1.5 ครูสรุีย ์ ม. 6/1, 2, 3 
22. ว30283 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 2 (ดารา+ฟ)ิ 1.5 ครูจักรกฤษณ ์

ครูนภัค 
ม. 6/4, 5, 6 
ม. 6/7 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. ส21104 สังคมศึกษา 2 1.0 ครูจิรพันธ ์ ม. 1/1 – 10 
2. ส21105 ศาสนาเพื่อชีวิต 2 0.5 ครูวิชุตา ม. 1/1 – 10 
3. ส21108 อิสลาม 2 0.5 ครูอนันต ์ ม. 1/1 – 10 
4. ส21106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 ครูปรางค์ทิพย ์ ม. 1/1 – 10 
5. ส21202 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 ครูพิชามญช์ุ ม. 1/1 – 10 
6. ส20201 เจ้าพระยาบดินทรเดชา 0.5 ครูปรางค์ทิพย ์

ครูฐาปนีย ์
ม. 1/7, 8 
ม. 1/9, 10 

7. ส22104 สังคมศึกษา 4 1.0 ครูวิชุตา 
ครูพิชามญช์ุ 

ม. 2/1, 2, 3, 4 
ม. 2/5, 6, 7, 8 

8. ส22105 ศาสนาเพื่อชีวิต 4 0.5 ครูประสิทธ์ิ ม. 2/1 – 8 
9. ส22108 อิสลาม 4 0.5 ครูอนันต ์ ม. 2/1 – 8 
10. ส22106 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 ครูอานัส ม. 2/1 – 8 
11. ส22202 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 ครูประสิทธ์ิ ม. 2/1 – 8 
12. ส23202 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 ครูอานัส ม. 3/1 – 8 
13. ส23104 สังคมศึกษา 6 1.0 ครูอ้อนจันทร ์

ครูอัมพร 
ม. 3/1, 2, 3, 4 
ม. 3/5, 6, 7, 8 

14. ส23105 ศาสนาเพื่อชีวิต 6 0.5 ครูอ้อนจันทร ์ ม. 3/1 – 8 
15. ส23108 อิสลาม 6 0.5 ครูอนันต ์ ม. 3/1 – 8 
16. ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 ครูประหยัด ม. 3/1 – 8 
17. ส20202 ท้องถิ่นของเรา  0.5 ครูอัมพร ม. 3/2, 6, 7, 8 
18. ส31104 สังคมศึกษา 2 0.5 ครูเทียมแข ม. 4/1 – 10 
19. ส31105 ศาสนาเพื่อชีวิต 2 0.5 ครูรังสรรค ์ ม. 4/1 – 10 
20. ส31108 อิสลาม 2 0.5 ครูยาซีน ม. 4/1 – 10 
21. ส31106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 ครูวุฒิชัย ม. 4/1 – 10 
22. ส30220 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 ครูเทียมแข ม. 4/1 – 10 
23. ส30202 วิวัฒนาการการเมืองและการปกครอง 1.0 ครูรังสรรค ์ ม. 4/8, 9 
24. ส30232 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 2 1.0 ครูวุฒิชัย ม. 4/8, 9 
25. ส32104 สังคมศึกษา 4 0.5 ครูพลเทพ ม. 5/1 – 10 
26. ส32105 ศาสนาเพื่อชีวิต 4 0.5 ครูรังสรรค ์

ครูวุฒิชัย 
ครูประสิทธ์ิ 
ครูอ้อนจันทร ์

ม. 5/1, 2 
ม. 5/3, 4, 5, 6 
ม. 5/7, 8 
ม. 5/9, 10 

27. ส32108 อิสลาม 4 0.5 ครูยาซีน ม. 5/1 – 10 
28. ส32106 ประวัติศาสตร์ 4  0.5 ครูฐาปนีย ์ ม. 5/1 – 10 
29. ส30222 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 ครูพลเทพ ม. 5/1 – 10 
30. ส30203 ประชากรกับคณุภาพชีวิต 1.0 ครูฐาปนีย ์ ม. 5/8, 9 
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

31. ส30226 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 1.0 ครูประหยัด ม. 5/8, 9 
32. I30202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูอานัส ม. 5/7 
33. ส33103 สังคมศึกษา 6 0.5 ครูประหยัด ม. 6/1 – 7 
34. ส33104 ศาสนาเพื่อชีวิต 6 0.5 ครูปรางค์ทิพย ์ ม. 6/1 – 7 
35. ส33106 อิสลาม 6 0.5 ครูยาซีน ม. 6/1 – 7 
36. ส30205 ก้าวทันโลก 1.0 ครูฐาปนีย ์ ม. 6/6 
37. ส30228 การปกครองท้องถิ่นไทย 2 1.0 ครูวุฒิชัย ม. 6/6 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. พ21105 สุขศึกษา 2 0.5 ครูปารสุก ์
ครูสิงหราช 

ม. 1/1, 3, 4, 5 
ม. 1/6, 7, 8, 9, 10 

2. พ21108 Health and physical Education 2 0.5 ครูชัยยศ ม. 1/2 
3. พ21106 พลศึกษา 2 0.5 ครูปารสุก ์ ม. 1/1, 3 – 10 
4. พ22105 สุขศึกษา 4 0.5 ครูมีนา ม. 2/1, 3 – 8 
5. พ22108 Health and physical Education 4 0.5 ครูอารีย ์ ม. 2/2 
6. พ22106 พลศึกษา 4 0.5 ครูสิงหราช ม. 2/1, 3 – 8 
7. พ20201 กอล์ฟเบื้องต้น 1  0.5 ครูพัทธดนย ์ ม. 2/2, 3, 4, 5 
8. I20202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูอารีย ์

ครูพัทธดนย ์
ครูปารสุก ์

ม. 2/3 
ม. 2/5 
ม. 2/6 

9. พ23105 สุขศึกษา 6 0.5 ครูมีนา ม. 3/1, 3 – 8 
10. พ23108 Health and physical Education 6 0.5 ครูอารีย ์ ม. 3/2 
11. พ23106 พลศึกษา 6 0.5 ครูธีระพันธ์ ม. 3/1, 3 – 8 
12. พ20219 มวยไทยเบื้องต้น 2 1.0 ครูพัทธดนย ์ ม. 3/3 – 8 
13. พ20220 ฟุตบอล 2 1.0 ครูชัยยศ ม. 3/3 – 8 
14. พ20227 หมากรุกไทย 2 1.0 ครูปารสุก ์ ม. 3/3 – 8 
15. พ20228 พืชสมุนไพร 2 1.0 ครูมีนา ม. 3/3 – 8 
16. พ20229 พยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่น 2 1.0 ครูสิงหราช ม. 3/3 – 8 
17. พ20230 คีตะมวยไทย 2 1.0 ครูอารีย ์ ม. 3/3 – 8 
18. พ31104 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 ครูพัทธดนย ์

ครูอารีย ์
ม. 4/1, 2, 3, 4, 5 
ม. 4/6, 7, 8, 9, 10 

19. พ32104 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 ครูชัยยศ ม. 5/1 – 10 
20. I30202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูชัยยศ ม. 5/8 
21. พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 ครูธีระพันธ์ ม. 6/1 – 7 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 ครูสาโรจน ์ ม. 1/2, 1/7, 8, 9, 10 
2. ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 ครูศตวรรษ ม. 1/1, 1/3, 4, 5, 6 
3. ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 ครูคมสันต ์ ม. 2/2, 2/6, 7, 8 
4. ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 ครูปนัดชนก ม. 2/1, 3, 4, 5 
5. I20202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูกัญญาณัฐ ม. 2/6 
6. ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 ครูกัญญาณัฐ ม. 3/2, 6, 7, 8 
7. ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 ครูอรณุกมล ม. 3/1, 3, 4, 5 
8. ศ20202 ดนตร-ีนาฏศิลปไ์ทยพ้ืนบ้าน 2  1.0 ครูปนัดชนก ม. 3/3 – 8 
9. ศ20208 บาติก 2  1.0 ครูสาโรจน ์ ม. 3/3 – 8 
10. ศ20225 วาดเส้นประกอบแสงและเงา 2 1.0 ครูอรณุกมล ม. 3/3 – 8 
11. ศ20236 ปฏิบัติดนตรไีทย 2  1.0 ครูคมสันต ์ ม. 3/3 – 8 
12. ศ20237 ดนตรสีมัยนยิม 2  1.0 ครูศตวรรษ ม. 3/3 – 8 
13. ศ31101 ศิลปะ 1  0.5 ครูปนัดชนก ม. 4/1, 2, 3, 8, 9 
14. ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 ครูกัญญาณัฐ ม. 4/4, 5, 6, 7, 10 
15. ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 ครูศตวรรษ ม. 5/4, 5, 6, 7, 10 
16. ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 ครูอรณุกมล ม. 5/1, 2, 3, 8, 9 
17. I30202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูสาโรจน ์ ม. 5/6 
18. ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 ครูคมสันต ์ ม. 6/1 – 7 
19. ศ30212 ปฏิบัติดนตรไีทย 2 1.0 ครูคมสันต ์ ม. 6/5 
20. ศ30218 ออกแบบนิเทศศิลป์ 6 1.0 ครูสาโรจน ์ ม. 6/6 
21. ศ30224 การจัดการแสดงนาฏศิลป์ 2 1.0 ครูกัญญาณัฐ ม. 6/6 
22. ศ30230 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 6 1.0 ครูปนัดชนก ม. 6/6 
23. ศ30236 ปฏิบัติปี่พาทย์ 6 1.0 ครูคมสันต ์ ม. 6/6 
24. ศ30242 ทักษะดนตรสีากล 6 1.0 ครูศตวรรษ ม. 6/6 

 



 
 

หน้า  27            แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. ง21105 การงานอาชีพ 1 1.0 ครูธัญญาลักษณ ์
ครูธนาภรณ ์

ม. 1/2 
ม. 1/7, 8, 9, 10 

2. ง20207 ห้องสมุดกับการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 0.5 ครูธัญญาลักษณ ์ ม. 1/2, 3, 4, 5, 6 
3. ง22103 การงานอาชีพ 2 1.0 ครูโสภิดา ม. 2/2, 6, 7, 8 
4. ง20208 ข้าวพืชเศรษฐกิจในเขตหนองจอก 0.5 ครูสอางค ์ ม. 2/6, 7, 8 
5. I20202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูธัญญาลักษณ ์ ม. 2/8 
6. ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 1.0 ครูสอางค ์

ครูอภิชาต 
ครูเบญจมาศ 
ครูอนุวัฒน ์

ม. 3/1, 2, 7, 8   
ม. 3/2, 3 
ม. 3/6, 8 
ม. 3/3, 4, 5, 7 

7. ง20257 การออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0 ครูลือชัย ม. 3/1 
8. ง20206 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 1.0 ครูลือชัย ม. 3/3 – 8 
9. ง23202 Information and Technology 6 1.0 ครูวัฒนา ม. 3/2 
10. ง20259 ศิลปะประดิษฐ ์ 1.0 ครูโสภิดา ม. 3/3 – 8 
11. ง20284 ห้องสมุดเพื่อการเรยีนรู้ 2 1.0 ครูธัญญาลักษณ ์ ม. 3/3 – 8 
12. ง20248 เกษตรอินทรีย ์ 1.0 ครูธนาภรณ ์ ม. 3/3 – 8 
13. ง20256 การจัดการธนาคาร 1.0 ครูเบญจมาศ ม. 3/3 – 8 
14. ง20275 งานบริการจักรยานยนต์ 2 1.0 ครูอนุวัฒน ์ ม. 3/3 – 8 
15. ง20252 วิจิตรรวงทอง 2 1.0 ครูสอางค ์ ม. 3/3 – 8 
16. ง31103 ทักษะการด ารงชีวิต 0.5 ครูเบญจมาศ ม. 4/4, 5, 6, 8, 9 
17. ง30270 เกษตรพอเพียง 2 1.0 ครูธนาภรณ ์ ม. 4/8 – 9 
18. ง30271 ขนมไทย 2 1.0 ครูโสภิดา ม. 4/8 – 9 
19. ง30272 หลักการตลาด 2 1.0 ครูเบญจมาศ ม. 4/8 – 9 
20. ง30273 งานไฟฟ้า 2 1.0 ครูอนุวัฒน ์ ม. 4/8 – 9 
21. ง32105 ทักษะการท างาน 0.5 ครูโสภิดา ม. 5/4, 5, 6, 8, 9 
22. I30202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูธัญญาลักษณ ์ ม. 5/4 
23. ง33102 การอาชีพ 2 0.5 ครูอภิชาต ม. 6/1 – 6 
24. ง33103 การงานอาชีพ 0.5 ครูอภิชาต ม. 6/7 
25. ง30227 การสร้างสื่อมลัติมเีดีย 0.5 ครูวัฒนา ม. 6/1, 2, 3 
26. ง30233 การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 1.0 ครูวัฒนา ม. 6/4, 5, 6 
27. ง30239 โครงงานคอมพิวเตอร ์ 1.0 ครูชญาวัฒน์ ม. 6/6 
28. ว21109 วิทยาการค านวณและเทคโนโลยี 1  1.0 ครูเยาวด ี ม. 1/1, 3, 4, 5, 6 

29. 
ว21202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.0 ครูเยาวด ี

ครูเสาวลักษณ ์
ม. 1/4, 6, 8, 10 
ม. 1/3, 5, 7, 9 

30. ว20247 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (สสวท.) 1.0 ครูเยาวด ี ม. 1/1 
31. ว21204 Information and Technology 2 1.0 ครูวัฒนา ม. 1/2 
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

32. ว22109 วิทยาการค านวณและเทคโนโลยี 2 1.0 ครูนันต์ทนา ม. 2/1, 3, 4, 5 
33. ว20248 IPST – MicroBox (สสวท.) 1.0 ครูธงไชย ม. 2/1 
34. ว22202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 1.0 ครูนันต์ทนา ม. 2/3 – 8 
35. ว22204 Information and Technology 4 1.0 ครูวัฒนา ม. 2/2 
36. ว30109 วิทยาการค านวณและเทคโนโลยี 4 0.5 ครูธงไชย ม. 4/1, 2, 3, 7, 10 
37. ว31286 ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.0 ครูลือชัย ม. 4/8, 9 
38. ว30110 วิทยาการค านวณและเทคโนโลยี 5 0.5 ครูชญาวัฒน์ ม. 5/1, 2, 3, 7, 10 

39. 
ว31283 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 ครูธงไชย 

ครูเสาวลักษณ ์
ครูลือไชย 

ม. 4/1, 2, 3, 7, 8, 9 
ม. 4/4, 5, 6 
ม. 4/10 

40. 
ว32282 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 ครูชญาวัฒน์ 

ครูวัฒนา 
ม. 5/1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 
ม. 5/4, 5, 6 

41. ว32286 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา php 1.0 ครูชญาวัฒน์ ม. 5/8, 9 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 ครูวันธิดา 
ครูอารยา 
ครูรุ่งรว ี
ครูนฤมล 

ม. 1/1, 7 
ม. 1/3, 5, 9 
ม. 1/4, 6 
ม. 1/8, 10 

2. อ21104 English 2 1.5 ครูภัทราพร ม. 1/2 
3. อ20223 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด 1.0 ครูรุ่งรว ี ม. 1/1 
4. อ20214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 ครูอารยา ม. 1/2 
5. อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 ครูมนตร ี

ครูสไุรยา 
ม. 2/1, 3, 5, 7 
ม. 2/4, 6, 8 

6. อ22104 English 4 1.5 ครูภัทราพร ม. 2/2 
7. อ20221 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (พูด–เขียน)  1.0 ครูสริิรัตน ์ ม. 2/1 
8. อ20203 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน  1.0 ครูสริิรัตน ์ ม. 2/2 
9. I20202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูรุ่งรว ี ม. 2/4 
10. อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 ครูอาษุภา 

ครูสุพรรษา 
ม. 3/1, 3, 5, 7 
ม. 3/4, 6, 8 

11. อ23104 English 6 1.5 ครูภัทราพร ม. 3/2 
12. อ20205 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 1.0 ครูอารยา ม. 3/2 
13. อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 ครูสริิรัตน ์

ครูนฤมล 
ม. 4/1, 2, 3, 4, 5, 6  
ม. 4/7, 8, 9, 10  

14. อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง–พูด 2 1.0 ครูวันธิดา ม. 4/4, 5, 6, 7, 8, 9  
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ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

15. อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.5 ครูสไุรยา 
ครูสุพรรษา 

ม. 4/4 
ม. 4/5, 6, 7 

16. อ30225 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2 1.0 ครูนฤมล ม. 4/4, 5, 6  
17. จ30214 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 2 1.0 ครูพริ้มพลอย ม. 4/4, 5, 6  
18. ญ31204 ภาษาญี่ปุ่น 2 2.0 ครูธัชมนต ์ ม. 4/7 
19. ญ30208 ภาษาญี่ปุ่นฟัง–พูด 2 1.0 ครูธัชมนต ์ ม. 4/7 
20. อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 ครูภัทราพร 

ครูลดัดา 
ม. 5/1, 2, 3, 4  
ม. 5/5, 6, 7, 8, 9, 10  

21. อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน–เขียน 2 1.0 ครูปิยมาภรณ ์ ม. 5/4, 5, 6, 7, 8, 9  
22. 

อ32206 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 
1.5 ครูมนตร ี

ครูสไุรยา 
ม. 5/4, 5 
ม. 5/6, 7 

23. อ30227 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 4 1.0 ครูรุ่งรว ี ม. 5/4, 5, 6 
24. จ30216 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 4 1.0 ครูพริ้มพลอย ม. 5/4, 5, 6, 8, 9 
25. ญ32204 ภาษาญี่ปุ่น 4 2.0 ครูธัชมนต ์ ม. 5/7 
26. ญ30210 ภาษาญี่ปุ่น ฟัง–พูด 4 1.0 ครูธัชมนต ์ ม. 5/7 
27. I30202 การสื่อสารและน าเสนอ (IS2) 1.0 ครูรุ่งรว ี ม. 5/5 
28. อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 ครูพนิดา ม. 6/1 – 7 
29. อ33202 ภาษาอังกฤษการอ่านเชิงวิเคราะห ์2 1.0 ครูปิยมาภรณ ์

ครูอาษุภา 
ม. 6/1, 2, 3, 4 
ม. 6/5, 6 

30. อ33204 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.5 ครูลดัดา ม. 6/4, 5 
31. อ30229 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 6 1.0 ครูรุ่งรว ี ม. 6/5 
32. จ30218 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 6 1.0 ครูพริ้มพลอย ม. 6/5, 6 
33. ญ33204 ภาษาญี่ปุ่น 6 2.0 ครูธัชมนต ์ ม. 6/4 
34. ญ30212 ภาษาญี่ปุ่นฟัง–พูด 6 1.0 ครูธัชมนต ์ ม. 6/4 

 

 

 

กิจกรรมแนะแนว 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ระดับชั้น ม. 

1. – กิจกรรมแนะแนว 2 – ครูสริิภา ม. 1/1 – 10  
2. – กิจกรรมแนะแนว 4 – ครูสิชาพัชร ์ ม. 2/1 – 8  
3. – กิจกรรมแนะแนว 6 – ครูกนกวรรณ ม. 3/1 – 8  
4. – กิจกรรมแนะแนว 2 – ครูกนกวรรณ ม. 4/1 – 10 
5. – กิจกรรมแนะแนว 4 – ครูสิชาพัชร ์ ม. 5/1 – 10  
6. – กิจกรรมแนะแนว 6 – ครูสริิภา ม. 6/1 – 7  
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8. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
1) ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
คนที่เข้า

สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยของ
โรงเรียน 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
สังกัด 
สพฐ. 

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 
จังหวัด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับประ
เทศ 

นักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 322 59.41 14.19 55.04 60.40 54.42 216 67.08 

คณิตศาสตร ์ 322 30.36 13.26 30.28 36.82 30.04 135 41.93 
วิทยาศาสตร์ 322 37.82 10.90 36.43 39.31 36.10 184 57.14 
ภาษาอังกฤษ 322 28.68 9.49 29.10 36.51 29.45 134 41.61 

 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)           
ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 59.41 30.36 37.82 28.68
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 60.4 36.82 39.31 36.51
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 55.04 30.28 36.43 29.1
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

54.42 30.04 36.1 29.45

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
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2) ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

จ านวน
คนที่

เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ยของ
โรงเรียน 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย
สังกัด 
สพฐ. 

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 
จังหวัด 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับประ
เทศ 

นักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

จ านวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 255 48.93 15.57 48.16 54.42 47.31 150 58.82 

คณิตศาสตร ์ 256 30.24 16.35 31.04 41.64 30.72 98 38.28 
วิทยาศาสตร์ 255 30.49 8.97 30.75 34.80 30.51 109 42.75 
สังคมศึกษาฯ 256 35.25 7.01 35.48 38.45 35.16 120 46.88 

ภาษาต่างประเทศ 257 31.38 12.19 31.15 43.27 31.41 102 39.69 
 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)           
ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ฯ

ภาษาอังกฤ
ษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.93 30.24 30.49 35.25 31.38

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.42 41.64 34.8 38.45 43.27

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 48.16 31.04 30.75 35.48 31.15

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

47.31 30.72 30.51 35.16 31.41

คะ
แน

นเ
ฉล
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3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2560 - 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 เพิ่ม/ลด 

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 
ภาษาไทย 48.29 52.92 54.42 59.41 +6.13 +6.49 

คณิตศาสตร์ 26.30 28.13 30.04 30.36 +3.74 +2.23 
วิทยาศาสตร์ 32.28 33.78 36.10 37.82 +3.82 +4.04 

ภาษาต่างประเทศ 30.45 32.63 29.45 28.68 -1.00 -3.95 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)           
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 

2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 เพิ่ม/ลด 

ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน 
ภาษาไทย 49.25 50.22 47.31 48.93 -1.94 -1.29 

คณิตศาสตร์ 24.53 23.20 30.72 30.24 +6.19 +7.04 

วิทยาศาสตร์ 29.37 27.34 30.51 30.49 +1.14 +3.15 

สังคมศึกษา 34.70 34.48 35.16 35.25 +0.46 +0.77 

ภาษาต่างประเทศ 28.31 26.23 31.41 31.38 +3.10 +5.15 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)           

ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ส่วนที่ 2 
กรอบกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการศึกษา ได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ควบคุม ก าหนด
นโยบายการศึกษาของสถานศึกษา เป็นระดับปฏิบัติการ คือ 

 
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

มีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ งภาครัฐและเอกชน ที่ ส่ งผลต่อการพัฒนาทักษะที่ จ าเป็นของผู้ เรียน 
ในศตวรรษที่ 21       ค่านิยม TEAMWINS 
   T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
   A = Accountability ความรับผิดชอบ  
   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
   W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
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   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
เป้าประสงค์รวม 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2. ผู้ เรี ยน ได้ รั บ การศึ กษ าและ เรี ย น รู้ ต ล อดชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภ าพ  และมี ทั กษ ะที่ จ า เป็ น 
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ ส่ งผลต่อการพัฒนาทักษะ 

ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถที่สนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ผู้ เรียนได้ รับการศึกษาที่ มีคุณภาพและมีทั กษะที่ จ าเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนอง

ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง ความ

จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
            กลยุทธ์ 

2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และ
ภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้  

การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

และความเป็นพลเมือง 
3.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถ 

อยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 

4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
6.1 พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการ

ประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 

ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง ทุกระดับ ทุก

พ้ืนที ่และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 
6.6 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มศักยภาพ 
 
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2558 -2564 (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่ งชาติพ .ศ .2560 -2579.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุด เน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการ
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ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐา  อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มา
ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ..2561.ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ

เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธภาพ  
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ยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1  น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 

“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการทุจริต 

 คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หลักสูตร 

 และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2.  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ีงประสงค ์

2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม    
      จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

                   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ 
                  ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก 
                  ไซเบอร์ฯลฯ 

3.  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
    3.1  เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  3.2  เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3  เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มงค่ัง ยั่งยืน 
3.4  เขตพ้ืนทชายแดน  
3.5  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า 

หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า  
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
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2.  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
2.1  พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม  
       และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.2  ส่งเสริมสนับสนุนใหผ้  ู้เรยนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

  2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  2.4  ส่งเสรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุ ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

  2.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  2.6  ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 
                 ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2.7  สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งอ านวย 
                 ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน  
                 การจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม 
                 ศักยภาพ 
  2.8  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education)  
                 หลักสูตรระยะสั้น 
  2.9  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ 
                 มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  2.10  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
                  เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3.  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.1  ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Program for International  

Student Assessment) 
  3.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
  3.3  ส่งเสรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เ พ่ื อ
พัฒนา กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 

 4.  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4.1  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้ 

มีการวิจัยในชั้นเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ดา้นการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่

หลากหลาย เช่น 
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on  

Mission and Functional Areas as Majors) 
1.2  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

  1.3  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ  
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 
2.1  การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 

  2.2  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.   เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาทีม่ีคณุภาพ  
1.1  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี 
      คุณภาพและเสมอภาค 

  1.2  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสรมความประพฤตินักเรียน  
        ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

 2.  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  2.1  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 

      ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไมม่  ีเลข   
      ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น  
      การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning  
      information technology : DLIT)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา 
      ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.  จัดการศกึษาเพ่ือสร้างเสริมคณภาพชีวิต 
  1.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด 

      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการ 
                 เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3  สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  1.1  พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
                 ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  1.2  พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1.4  สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ 
                ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดใกล  ี  ้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม,  
                โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
  1.5  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  1.6  ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา   
                 และองค์คณะบุคคล ที่มผีลงานเชิงประจักษ ์
  2.  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  2.1  ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base  
                 Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
  2.2  เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ 
                 ส านักงานศึกษาธิการภาค  
  2.3  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
                 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
                 ฯลฯ  
  2.4  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3.1  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ 
                 ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบใน 
                 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่ 
3.3 หลากหลาย 
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3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ก าหนดกลยุทธ์ จุดเน้น เพ่ือให้สอดคล้อง

ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นแนว
ทางการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรทางการศึกษาที่บริหารจัดการมีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยนวัตกรรม
ทันสมัย บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
3. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาส และความ

เสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะทางภาษา และสมรรถนะตามสาย

งานอย่างมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพด้วย

นวัตกรรมที่ทันสมัย 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ

มัธยมศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางภาษาใน

การปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้มแข็งใน

การจัดการศึกษา การบริการ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานระดับสากล 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเต็มตามศักยภาพและได้

มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพ่ือความม่ันคง ได้มาตรฐานระดับ
สากล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

4. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์  สิงหเสนี) ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษา 
ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความพอเพียง  
 

อัตลักษณ์ 

 ลูกบดินทร ๔ ประพฤติดี มีความรู้และมีภาวะผู้น า 

เอกลักษณ์ 

 สถานศึกษาแห่งความพอเพียง 

พันธกิจ 

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

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

ประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย 
10. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
2. ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ และการ

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

แตกต่างที่หลากหลายอย่างมีความสุข 
5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียง 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพและ 

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

มาตรฐานการศึกษา 
 

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 
 
 

มาตรฐานการศึกษา สถานศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา( สิงห์  สิงหเสนี) ๔ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕63 

มีจ านวน 3  มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

1.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             

อย่างมีคุณภาพ 
3.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
     และได้มาตรฐาน 
4.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
โดยใช้กลยุทธ์ด าเนินการ 6 กลยุทธ์ ใช้กระบวนการ PDCA เน้นการมีส่วนร่วม การกระจาย

อ านาจการด าเนินงาน ได้แก ่
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 - การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

- งานหลักสูตรสถานศึกษา 
- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
- นิทรรศการวิชาการ 
- งานวัดผลและประเมินผล 
- จัดท าทะเบียนและส ามะโนนักเรียน 
- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์ - คณิตศาสตร์ 
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 
- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
- คัดกรองศักยภาพด้านการอ่าน - การเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
- สืบสานภาษาและวรรณคดีไทย 
- วางทุกงานอ่านทุกคน 
- ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการคิดค านวณ 
- คลินิกคณิตศาสตร์ 
- วัน Pi Day  
- ค่ายบูรณาการวิชาการ 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์สู่สะเต็มศึกษา 
- วิทยาศาสตร์อ่าน คิด วิเคราะห์ 
- 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน 
- สอบธรรมศึกษา 
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- หล่อเทียนจ าน าพรรษา 
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 
- ค่ายอิสลาม ม.4 
- ส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟ 
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- ส่งเสริมสมรรถภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 
- จัดหาสื่อการเรียนรู้ 
- การน าเสนอผลงานศิลปะ 
- สืบสานวัฒนธรรม ไทยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่มาตรฐานสากล บนความพอเพียง 
- ART SHOW ร้อง เล่น เต้น วาด 
- เรียนรู้กับวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมศักยภาพครูในการผลิดผลงาน (Best practice) 
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT   (บุญเลิศ ชดช้อย) 
- ส่งเสริมแข่งขันทักษะภายนอก 
- ตลาดนัดพอเพียงเพ่ือส่งเสริมรายได้ 
- หลักสูตรทวิศึกษา 
- รับนักเรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน 
               และสิ่งแวดล้อม สู่ความพอเพียง 
โครงการส่งเสริมลุกบดินทร ๔ ตามคุณสมบัติคนดีศรีบดินทร ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

- ท าบุญตักบาตรประจ าเดือน 
- คนดีศรีบดินทร 

โครงการส่งเสริมการมีภาวะผู้น าและการอยู่ร่วมกันของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 - การแข่งขันกีฬาภายนอก/กีฬาฟุตบอล "บดินทรคัพ"  

- มหกรรมกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ (กีฬา 6 บดินทร) 
- ส่งเสริมการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬานักเรียน 
- มหกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมพิธีการไหว้ครูกระบี่กระบอง 
- พิธีเข้าประจ ากองลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 
- วันมหาธีรราชเจ้า 
- เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร 
- วันสถาปนาลูกเสือไทย 
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษา ม.1 
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษา ม.2 
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และทัศนศึกษา ม.3 
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โครงการรักษ์โลก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 - พัฒนาภาวะผู้น าและส่งเสริมประชาธิปไตย 

- ศูนย์คหกรรม 
- สถานศึกษาพอเพียง 
- ธนาคารโรงเรียน 
- วันสิ่งแวดล้อมโลก 
- ลดพลังงาน 
- รักษ์น้ า รักษ์โลก 
- แยกก่อนทิ้ง ทิ้งถูกที่ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ 
               ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรตามาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 - พัฒนาครูมืออาชีพ 

- ส่งเสริมกีฬาครูและบุคลากร (กีฬาครู, กีฬาสหวิทยาเขต) 
- อบรมสัมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- พัฒนาระบบงานบุคลากร 
- คืนครูสู่ห้องเรียน 
- เกษียณกาล 6 บดินทร 
- สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร 
- การอบรมและสัมมนาครูสังคม 6 บดินทร 

 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
โครงการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังนี้ 
 - นิเทศแบบมีส่วนร่วม 

- การให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 
- ส่งเสริมงานการเงิน 
- ส่งเสริมงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
- ส่งเสริมงานพัสดุ 
- ศึกษาดูงานภายในประเทศ ในเครือ 6 บดินทร 
- เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 25 ปี 
- 5ส พอเพียง 
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- จัดระบบงานสารบรรณ 
- จัดหาของที่ระลึก 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลอมแผนโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 2564 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลอมแผนโรงเรียนในเครือ 6 บดินทร  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
- พัฒนาระบบงานและประกันคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี 
- พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
- จัดท าเอกสาร 
- การพัฒนาสื่อเอกสาร (กระดาษ) 
- การจัดหาหมึกพิมพ์ 
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

โครงการส่งเสริมนโยบายตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
- พัฒนาระบบงานและประกันคุณภาพ 
- ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามนโยบายโรงเรียนสุจริต(บูรณาการร่วมกับโรงเรียนคุณธรรม) 
- การประเมิน (ITA) ความโปร่งใสด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ 
- ส่งเสริมบริษัทสร้างการดี ตามนโยบายโรงเรียนสุจริต 

 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อม 
               ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 - พัฒนาระบบ ICT 

- DLIT 
- ห้องเรียนศิลปะคุณภาพ 
- จัดหาสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
- พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเรียนภาษา (รวบรวมสื่อนวัตกรรมและวิธีการใช้
สื่อ   best practice) 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 - พัฒนาบ ารุงรักษาห้องเธียร์เตอร์  

- ปรับปรุงและพัฒนาห้องแนะแนว 
- พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงห้องศูนย์คณิตศาสตร์ 
- พัฒนางานสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงห้องศูนย์ประวัติศาสตร์ 157 
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- ปรับปรุงและต่อเติม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 
กลยุทธ์ที่ 6   สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
โครงการพัฒนาระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนจากทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สร้างฝัน ปันน้ าใจ จากสายใย สู่ลูกบดินทร 4 
- การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 
- รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด 
- งานอนามัย 
- งานยานพหนะ 
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ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 

ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ สพฐ. สพม.2 และ โรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 
 

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 

5. การสร้างการเติบโตบน 5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพ 5. ด้านการจัดการศึกษา เพื่อ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมี
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์โรงเรียน 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6. ด้านการพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 3 
สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

 
 

1  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็น 

 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๕ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๗๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๘๙ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการจัดการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๙๔ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๑๔ ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป  ใช้   ไม่ใช้ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งช้ี   ใช้   ไม่ใช้ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช้   ไม่ใช้ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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  วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) 
ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
          ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ เป็นบุตรที่ดีของ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน รู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ให้มี อัตลักษณ์ตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์  ของ
สถานศึกษา และสามารถบรรลุตามจุดเน้นตลอดจนผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษ สร้างคุณประโยชน์ และเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
          คณะผู้บริหารเป็นทีมงานที่มีเอกภาพและมีคุณภาพ
มีความสามารถรอบรู้ในงานที่รับผิดชอบและภาพรวมของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี  ผู้อ านวยการมีความสามารถในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งในทุกด้าน  ส่งผลให้
มีผู้เรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความรู้ความสามารถจากหลายสาขาอาชีพ  ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  งบประมาณ 
บุคลากร และบริหารทั่วไป และได้ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณแก่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  การจัดการด้วย
อาคารสถานที่  สถานศึกษาด าเนินการได้อย่างดียิ่ง มีภูมิ
ทัศน์ที่สะอาดสวยงาม มีทั้งต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา และไม้
ดอกไม้ใบตกแต่งอย่างงดงามประทับใจแก่ผู้พบเห็น 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
          ครูผู้สอนได้ก าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียน
การสอน จัดการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษามีการประเมินตนเองและมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก อย่างต่อเนื่อง 

จุดควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระคณิตศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาต่างประเทศ 
ด้านบริหารจัดการ 
          ปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอกับการใช้งานใน
ปัจจุบัน  เนื่องจากเดิมมีผู้เรียนน้อย จึงขอใช้ปริมาณ
ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงเวลานั้น 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
          ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของครูด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
          ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่
ผู้เรียนสูงสุด 
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ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส 
     สถานศึกษาตั้งอยู่กลางทุ่งนา/ทุ่งหญ้าของสนามกอล์ฟ
เพร็สซิเด็นท์  คันทรีคลับ ซึ่งมีอากาศที่บริสุทธิ์  ไม่มีเสียงหรือ
กลิ่นที่รบกวน  และอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ร้านเกมส์ผู้เรียน
ต้องมา-กลับ กับรถบัสหรือรถตู้ เป็นเวลา  และรถไม่จอด
ระหว่างทางท าให้การมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้เรียนเป็นไปได้
ยาก 
     ผู้ปกครองแม้จะมีรายได้น้อย แต่จะให้การสนับสนุน
สถานศึกษาโดยใช้แรงงาน  เช่น การขนหิน ทราย การตัดหญ้า
ตกแต่งสภาพแวดล้อม 
     ชุมชนมีความกลมกลืนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลาม
กับศาสนาพุทธ ท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันทั้ งสอง
วัฒนธรรม 
     แหล่งเรียนรู้ในเขตหนองจอกที่ผู้เรียนสามารถไปศึกษา
เรียนรู้มีหลากหลาย  อาทิ  วัดหนองจอก วัดใหม่เจริญราษฎร์ 
มัสยิดคู้  วัดนักบุญ เทเรซา  ศาลเจ้าหนองจอกปุ งเถ้ากง 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุ๊ตตั๊กวา  ฟาร์มไก่ชนก านัน
วิเชียร  ตันศิริ   ค้างคาแม่ไก่  สวนเกษตรกล้วยไม้อินทรีย์ศูนย์
การเรียนรู้หมวกพัด  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็น
ต้น และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายสาขาอาชีพ  อาทิ พระ
วิเชียรคุณาธาร เจ้าคณะเขตหนองจอก พระครูสถิตปัญญา
ภรณ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บ ารุง ให้ความรู้ด้านศาสนาพุทธ 
ก านันวิเชียร  ตันศิริ  ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ชน นายสมชาย  
สมานตระกูลให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายวิวัฒน์  สมานตระกูลให้ความรู้ด้านการท าไร่
นาสวนผสม เป็นต้น 

อุปสรรค 
     การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากทางเข้า
สถานศึกษามีเพียงทางเดียว ซึ่งต้องผ่านสนาม
กอล์ฟเพร็สซิเด็นท์  คันทรีคลับ ผู้เรียนต้องเสีย
ค่าผ่านทาง  ไม่มีรถประจ าทางผ่าน ต้องโดยสาร
รถบัส  รถตู้ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายสูง และผู้เรียนไม่
สามารถเดินทางมาโดยล าพัง เนื่องจากสองข้าง
ทางจากถนนใหญ่ถึงสถานศึกษาไม่มีบ้านเรือน
และผู้คน เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร 
     การสื่อสารทางโทรศัพท์ของสถานศึกษาไม่
มาใช้การได้  เนื่องจากถูกตัดสายเป็นประจ า
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ใช้ได้ไม่สะดวก เนื่องจากไม่มี
คลื่นจะใช้ได้เป็นบางครั้ง 
     งบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัดด้านสา
ธารณูป โภคไม่เพียงพอ 
     ชุมชนผู้ ปกครองใน เขตการศึ กษารอบ
สถานศึกษา  มีรายได้ค่อนข้างน้อย การระดมทุน
เพ่ือการศึกษาจึงท าได้น้อย 
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2  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯคณิตสาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา และ
ภาษาต่างประเทศ ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนระดับสถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์ระดับชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา 

2. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรพัฒนาห้องเรียนบางห้องที่ยังไม่สะอาดเรียบร้อย และยังไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้
มีสภาพพร้อมใช้ 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาควรด าเนินการวางแผนเพ่ือเน้นประสิทธิภาพของครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ จัด
ประเมินคุณภาพครูด้วยคุณภาพผู้เรียน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอย่างชัดเจน  ครบถ้วน ถูกต้อง
และรวดเร็วในการน ามาใช้ 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี 
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และกิจกรรมจิตอาสา 
2) E – Library 
3) โปรแกรมบริการห้องสมุด 
4) หลักสูตรการศึกษากอล์ฟบดินทร ๔ 
5) หลักสูตรข้าวเพื่อการเรียนรู้ 
6) การประเมินโครงการแบบ PDCA 
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3  วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1) ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ล าดับ 
การพัฒนา ปี พ.ศ. 58 ปีพ.ศ.59 ปีพ.ศ.60 ปี พ.ศ. 61 ก้าวหน้า 

ภาษาไทย 42.64 38.18 52.92 59.41 6.49  
คณิตศาสตร์ 44.22 50.02 28.13 30.36 2.23 2 
วิทยาศาสตร์ 38.31 37.10 33.78 37.82 4.04 3 
สังคมศึกษาฯ 46.24 51.90 - - -  
ภาษาต่างประเทศ 30.62 33.50 32.63 28.68 -3.95 1 
รวมเฉลี่ย 37.906 40.86 36.87 39.06   
 จากตาราง สรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวางแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาเป็นการเร่งด่วนคือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

 

ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ล าดับ 

การพัฒนา ปี พ.ศ. 58 ปีพ.ศ.59 ปีพ.ศ.60 ปี พ.ศ. 61 ก้าวหน้า 

ภาษาไทย 49.36 50.88 50.22 48.93 -1.29 1 
คณิตศาสตร์ 26.59 21.51 23.20 30.24 7.04  
วิทยาศาสตร์ 33.53 30.32 27.34 30.49 3.15 3 
สังคมศึกษาฯ 39.7 33.80 34.48 35.25 0.77 2 
ภาษาต่างประเทศ 24.98 26.02 26.23 31.38 5.65  
รวมเฉลี่ย 34.806 32.51 32.29 35.25   

  

          จากตารางสรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องน าไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
เป็นการเร่งด่วนในระดับ ม.ปลาย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 59             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

4  วิเคราะห์ภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ก.) เป็นเลิศทางวิชาการ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับจากสถานบัน
นานาชาติ 

2. นักเรียนมีความสามารถความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้ในอัตราสูง 

4. นักเรียนมีผลการเรียนที่สามรถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ 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 เพื่อประโยชน์ต่อตนเองสังคม และประเทศชาติ ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเอง และของผู้อื่น 

ง.) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
1. นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผลโดย

การน าเทคโนโลยีมาใช้การด าเนินการให้ส าเร็จ 
2. นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อในการ

พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 
3. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ และ

นานาชาติ 
จ.) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

1. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวะการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีของนานาชาติ 
3. นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการ และควบคุมการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย สังคมไทย และสังคมโลก 
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5  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
 จุดเด่น 

 ด้านผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของโรงเรียน รู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งในสถานศึกษา และชุมชน 
 ด้านครูผู้สอน พบว่าครูมีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ จัดการสอนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านผู้บริหาร พบว่า มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผู้เรียน ควรวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
และนอกจากนี้ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
 ด้านครูผู้สอน ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
 ด้านผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ครบวงจร 
 
 โอกาส 
- ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 
- ชุมชนมีความกลมกลืนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธท าให้ผู้เรียนรู้ไปพร้อมกันทั้ง

สองวัฒนธรรม 
- ผู้ปกครองให้การสนับสนุนสถานศึกษาโดยเฉพาะด้านการเกษตรการท านา และการท าเกษตรแบบ

พอเพียง 
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมการเกษตร เศรษฐกิจ

พอเพียง อาชีพศิลปหัตกรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย 
อุปสรรค 

- สถานศึกษาตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟห่างไกลตัวเมือง การเดินทางไม่สะดวก ไม่มีรถประจ าทางผ่าน ใช้
เวลาเดินทางนาน 

- ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 
- งบประมาณค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
- การสื่อสารโทรศัพท์ไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีคู่สาย และโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีคลื่นสัญญาณในบางจุด 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
 

1  หลักการใช้งบประมาณ 
1.  หลักการ 

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ มีนโยบายในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน   และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

1.1 สนองยุทธศาสตร์ และสนองนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และสพม.2 
1.2 สนองตอบการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

-  ด้านผลผลิต หรือด้านผู้เรียน (0utput) 
-  ด้านกระบวนการ (Process) 
-  ด้านปัจจัย (Input) 

1.3 สนองต่อแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
-  มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-  พัฒนากลุ่มบริหารงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน 
-  แก้ไขปัญหาของกลุ่มบริหารงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน 

2.  สัดส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาของโรงเรียน 
2.1  งบบริหารวิชาการ ก าหนดในช่วงร้อยละ 60 ของเงินงบประมาณ 
2.2 งบบริหารอื่น ๆ (งบบริหารงบประมาณ งบบริหารงานบุคคล งบบริหารทั่วไป   

                  งบงานนโยบายและแผน) ก าหนดในช่วง  ร้อยละ 30 ของเงินงบประมาณ 
2.3  งบส ารองจ่ายก าหนดในช่วงร้อยละ 10 ของเงินงบประมาณ 

3.  การบริหารเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเงินระดมทรัพยากร)ประเภท
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

การด าเนินการใช้เงินงบประมาณในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นไปดังนี้ 

3.1 งบบริหารวิชาการ  หมายถึง  งบที่ใช้น าไปใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
3.1.1  จัดซื้อ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อการ   
         เรียนการสอน 

                     3.1.2  ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
        3.1.3   การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนโดย จัดส่งครูเข้าประชุม/อบรม/   
                    สัมมนาตามท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัด และจัดส่งครูเข้า 
                    ประชุม อบรมสัมมนาตามที่หน่วยงานอื่น    
        3.1.4  ค่าจ้างชั่วคราวของครูปฏิบัติการสอน 
        3.1.5  ค่าสอนพิเศษ 
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        3.1.6  ค่าสาธารณูปโภค 
3.2  งบบริหารอ่ืนๆ(งบบริหารงบประมาณ งบบริหารงานบุคคล งบบริหารทั่วไป)  หมายถึง

งบด าเนินการ   อ่ืน ๆ นอกเหนือจากงบบริหารวิชาการ 
3.2.1  ค่าวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติราชการส าหรับสถานศึกษา ค่าท่ีดิน และ   
           สิ่งก่อสร้าง รวมถึงค่าซ่อมแซม 
3.2.2  ค่าจ้างชั่วคราวที่มิใช่เป็นค่าปฏิบัติการสอน 
3.2.3  ค่าตอบแทนใช้สอย ที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน 

3.3  งบส ารองจ่าย  หมายถึง  งบที่มีไว้เพ่ือส ารองจ่ายนอกเหนือจากงบบริหารวิชาการ และงบ       
      บริหารงบประมาณ งบบริหารงานบุคคล งบบริหารทั่วไป 

4.  ปัจจัยท่ีจะท าให้การบริหารแผนและงบประมาณประสบความส าเร็จ 
 4.1  การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 

 4.1.1   การสรุปข้อมูลยอดรายรับของเงินทุกประเภท 
4.1.2   การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ตามหลักเกณฑ์ที่  

 สพฐ. ก าหนด คือ งบบริหารวิชาการ งบบริหารอื่น ๆ และงบส ารองจ่าย 
4.2  การจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการด าเนินการ งาน / โครงการของกลุ่มบริหาร / กลุ่ม       

สาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 
4.2.1   การเสนอแผนงาน /โครงการและงบประมาณค่าใช้จ่ายตามงาน /โครงการ  
           ของกลุ่มบริหารนั้นๆ 

4.3  การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี และปฏิทินปฏิบัติงาน 
4.4  การดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี   
      ปฏิทินปฏิบัติงานงาน / โครงการที่ก าหนดไว้ 
4.5  การสรุปและการประเมินผลการด าเนินการ สรุปผลประเมินเมื่อเสร็จสิ้นงาน / โครงการ     
      สรุปผลประเมินสิ้นปีการศึกษา 
4.6  แผนพัฒนาโรงเรียน   หรือแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ควรจัดท าให้เสร็จเรียบร้อยก่อน  
      เริ่มปีงบประมาณ 
4.7  การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน หรือแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเมื่อจัดท าเสร็จเรียบร้อย 

ควรประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมอบแผนพัฒนา   
โรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้แก่หัวหน้ากลุ่มบริหาร / หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงาน 

4.8  การดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือ การอ านวยความสะดวกให้งาน /
โครงกาต่าง ๆได้รับการด าเนินการและแผนบรรจุความส าเร็จ 

4.9  คณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผนของโรงเรียน จะต้องติดตามและประสานงาน  
 ให้งาน /โครงการต่าง ๆ  ที่ก าหนดในแผนพัฒนาโรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการโรงเรียน   
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 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามก าหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามดูแล
ประสานงานก่อนถึงเวลาด าเนินการ การสรุปผลและการรวบรวมผลการด าเนินการเมื่องาน
โครงการเสร็จสิ้นความส าเร็จในประการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจและ 
 คุณภาพในการด าเนินงานตามงาน /โครงการและคณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 ของโรงเรียน 
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2.  ประมาณการงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบดินทร   
เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  ประมาณการงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
งบประมาณ 2563 
เงินอุดหนุนรายหัวประจ าปีงบประมาณ (คิดจากจ านวนวนักเรียน 10 มิ.ย. 2562) 

ระดับ 2562 2563 
จน. นร. เงินอุดหนุน รวม จน. นร. เงินอุดหนุน รวม 

ม.ต้น 959 3,500 3,356,500 936 3,500 3,276,000 
ม.ปลาย 822 3,800 3,123,600 842 3,800 3,199,600 

รวม 1,781   6,480,100 1,778   6,475,600 

 
1. ค่าใช้จ่ายประจ า 

รายการ 
2562 2563 

งบท่ีจัดสรร จ่ายจริง ส่วนต่าง งบท่ีจัดสรร 

ค่าสาธารณูปโภค      2,918,640.00 2,389,908.05 528,731.95 2,970,720.00 
  ค่าน้ า  (12,500 X 12 เดือน) 150,000.00 115,971.79 34,028.21 192,000.00 

  ค่าไฟ (200,000 x 12 เดือน) 2,400,000.00 1,938,047.26 461,952.74 2,400,000.00 
  ค่าโทรศัพท์ (600 x 12 เดือน) 7,200.00 6,360.00 840.00 7,200.00 

  
ค่าอินเตอร์เนต็(29,120 x 12 
เดือน) 349,440.00 329,529.00 19,911.00 359,520.00 

  ค่าขยะ (1,000 x 12 เดือน) 12,000.00   12,000.00 12,000.00 

ค่าน้ ามันรถ (25,000x12 เดือน)   300,000.00 140,205.10 159,794.90 300,000.00 
ค่าซ่อมแซมรถโรงเรียน    100,000.00 51,436.76 48,563.24 100,000.00 
ค่าซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์   300,000.00 264,001.81 35,998.19 300,000.00 

ค่าบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี   300,000.00 299,320.20 679.80 300,000.00 
รวมค่าใช้จ่ายประจ า 3,918,640.00 3,144,871.92 773,768.08 3,970,720.00 
 
2. การสนับสนนุการจัดการศึกษา 

รายการ 
2562 2563 

งบท่ีจัดสรร จ่ายจริง ส่วนต่าง งบท่ีจัดสรร 
การพัฒนาสื่อเอกสาร (กระดาษ)     450,000 344,195.60 105,804.40 350,000.00 

การจัดหาหมึกพิมพ ์       500,000 498,657.94 1,342.06 600,000.00 
การจัดวสัดุอุปกรณ ์       250,000 248,229.44 1,770.56 250,000.00 

การพัฒนาคุณภาพครภูายในภายนอก   200,000 176,982.00 23,018.00 200,000.00 
รวมค่าสนับสนนุการจัดการศึกษา   1,400,000 1,268,065 131,935 1,400,000 
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สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว 
รายการ 2560 2561 2562 2563 

เงินอุดหนุนที่ได้รับ 7,079,100 6,930,200 6,480,100 6,475,600 
ค่าใช้จ่ายประจ า 3,400,000 4,529,400 3,918,640 3,970,720 
ค่าสนับสนุนการจดัการศึกษา 1,650,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

รวมค่าใช้จ่าย 5,050,000 5,929,400 5,318,640 
      

5,370,720  

เหลือส าหรับจัดสรร 2,029,100 1,000,800 1,193,560 
          

1,104,880  
 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน 

ปี 

ยอดเงินจัดสรร วิชาการ กลุ่มบริหาร งบกลาง 

60:30:10 60% 30% 10% 
2560 2,023,900 1,214,340 607,170 202,390 

2561 1,000,800 600,480 300,240 100,080 
2562 1,193,560 716,136 358,068 119,356 
2563 1,104,880 662,928 331,464 110,488 
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ส่วนที่ 5 
รายละเอียดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 67             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 68             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 69             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 70             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 71             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 72             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 73             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 74             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 75             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 76             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
  หน้า 77             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
  หน้า 78             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  หน้า 79             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 80             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 81             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 82             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
  หน้า 83             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 84             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 85             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 86             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 87             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 88             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 89             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 90             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 



 
 

 
  หน้า 91             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 92             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 93             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 94             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  หน้า 95             แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
ที ่๑๒๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
………………………………………………………. 

ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) ๔  ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่ ๕  กันยายน – ๖ กันยายน  ๒๕๖๒ ณ  โรงแรม Serenity    
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือให้การประชุมปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑) นายประทีป ไชยเมือง        ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒) นางอัมพร  สนกนก         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓) นายอภิชาต  บุญเพ่ิม         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป       กรรมการ 
๔) นางสอางค์ ตั้นไทย         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๕) นายสาธิต ถาวรกิจ         ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๖) นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ     หวัหน้ากลุ่มงานแผนงาน       กรรมการและเลขานุการ 
๗) นางสาวนิลาวัลย์ หนูน้ าค า        รองหัวหน้างานแผนงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้าที ่ ก าหนดนโยบายให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๒.๑ ฝ่ายเอกสาร 

๑) นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ     คร ู  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวขวัญใจ ภานุศรี   คร ู  กรรมการ 
๓) นายปารุสก์  คงแขม   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔) นางสาวนิลาวัลย์  หนูน้ าค า  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
๕) นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการประชุม 
  ๒. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมจากทุกกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งานต่างๆ 
   ๓. สรุปผลการประชุมรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
          ๔. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๕. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     ๒.๒ ฝ่ายสถานที ่   
 ๑)   นายรังสรรค์  จันทรเสนา  คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๒)   นายอานัส  ฝะสกุล   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดสถานที่ห้องนิลุบลให้เหมาะสมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงให้สะดวกพร้อมใช้ตลอดรายการ 
   ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๒.๓ ฝ่ายรับลงทะเบียน 
 ๑)   นางสาววรีรัตน ์ อารมณ์สวะ  คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๒)   นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการ  
 ๓)   นางสาวนิลาวัลย ์ หนูน้ าค า  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

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

     ๒.๔ ฝ่ายพิธีการ 
 ๑)   นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง   คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๒)   นางจุฑามาศ อร่ามศรี   คร ู  กรรมการ 
 ๓)   นางสาวนิลาวัลย ์ หนูน้ าค า  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ  
  หน้าที ่ ๑. เป็นพิธีกรด าเนินการประชุมปฏิบัติการ 
             ๒. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามก าหนดการ 
            ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     ๒.๕ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๑)   นายธงไชย  สันติถาวรยิ่ง  คร ู  ประธานกรรมการ 
๒)   นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่ม   ครูผู้ช่วย  กรรมการ                               

 ๓)   นางสาววัฒนา มะปรางค์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
           หน้าที ่ ๑.ประสานงานกับเครื่องเสียงและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม 
   ๒.บันทึกภาพกิจกรรมและส่งมอบไฟล์ภาพให้ฝ่ายประเมินผล  
   ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย        
       ๒.๖ ฝ่ายการเงิน  
 ๑)   นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์  คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๒)   นางสาวช่อชบา บุญเมือง   เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
 ๓)   นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

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

   ๔. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
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       ๒.๗ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑)   นางสาวขวัญใจ ภานุศรี   คร ู  ประธานกรรมการ 
๒)   นางสาวอารียา หวังแจ่ม   คร ู  กรรมการ 
๓)   นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
๔)   นายปารุสก์  คงแขม   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ประสานจัดอาหารว่างในช่วงการประชุม 
   ๒. ประสานงานกับฝ่ายการเงินเรื่องค่าใช้จ่าย 
  ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.๘ ฝ่ายยานพาหนะ  

 ๑)   นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ  คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๒)   นายองอาจ  สกุลวงษ ์  พนักงานขับรถ กรรมการ 
 ๓)   นายบุญลพ  รามสุข    พนักงานขับรถ กรรมการ 
 ๔)   นายจักรกฤษณ์ กาญจนศุภศักดิ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดรถในการเดินทางให้เพียงพอในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   ๒. ขับรถพาคณะครูเดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

        ๒.๙ ฝ่ายประเมินผล 

๑)   นางสาววรีรัตน ์ อารมณ์สวะ  คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๒)   นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม  เจ้าหน้าที่ กรรมการ  
 ๓)   นางสาวนิลาวัลย ์ หนูน้ าค า  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ออกแบบประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
   ๒. สรุปรายงานผลเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๓. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     
๓. คณะกรรมการร่วมประชุมปฏิบัติการ 
  ๓.๑ ฝ่ายบริหาร 

๑) นายประทีป  ไชยเมือง        ผู้อ านวยการโรงเรียน              
๒) นายอภิชาต   บุญเพ่ิม         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓) นางอัมพร   สนกนก         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๔) นางสอางค์  ตั้นไทย        ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๕) นายสาธิต  ถาวรกิจ        ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  

๓.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑) นางจุฑามาศ  อร่ามศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒) นายณยศ  สงวนสิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓) นางสาวอารียา  หวังแจ่ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔) นายรังสรรค์  จันทรเสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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๕) นายชัยยศ  ยศยอด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖) นายคมสันต์  ภาคภูมิ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗) นางสอางค์  ตั้นไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
๘) นางสาวภัทราพร  เทียมกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๙) นางสาวปานทอง  แสงสุทธิ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓.๓ งานวิเคราะห์และจัดท าแผนของสถานศึกษา 
๑) นางสาววรีรัตน์  อารมณ์สวะ หัวหน้างานแผนงาน 
๒) นางสาวนิลาวลัย ์  หนูน้ าค า  รองหัวหน้างานแผนงาน 
๓) นางสาวอุไรวรรณ  เมิดไธสง แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๔) นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๕) นายมานพ  ม่วงมี  แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป   
๖) นางสาวเบญจพร  สุคนธร  แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
๗) นางสาววรัญญู   เขียวอยู่  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
๘) นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๙)  นางสาวนภัค  วงษ์หาจักร์ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
๑๐)  นางสาววิชุตา  จุ้ยนุ่ม  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
๑๑)  นางมีนา  โสวรส  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 
๑๒)  นายศตวรรษ   กล่อมวิเศษ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๑๓)  นางสาววัฒนา    มะปรางค์ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
๑๔)  นางสุไรยา   ปรียากร  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๕)  นางสาวสิชาพัชร์ คณานนท์ชัยศิริ แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๖)  นางสาววริศนันท์ พรหมถนอม เจ้าหน้าทีง่านแผนงาน 

ให้ผู้ที่ได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบตามพรรณนางานแนบท้ายค าสั่งนี้โดยเคร่งครัด 

สั่ง ณ  วันที่ ๒๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     
      
 
                                         (นายประทีป  ไชยเมือง) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 
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ก าหนดการหลอมแผนบดินทร ๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ณ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  เดินทางออกจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  รับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กลุ่มบริหาร) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กลุ่มสาระฯ/กลุ่มกิจกรรม) 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.   รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กลุ่มสาระฯ/กลุ่มกิจกรรม)(ต่อ) 
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 
๑๘.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.  รับประมานอาหารเย็นและกิจกรรมสานสัมพันธ์บดินทร ๔ 
 
๖ กันยายน ๒๕๖๒ 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ศึกษาแหล่งเรียนรู้ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  เดินทางกลับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน) ๔ 
 
 
 
หมายเหตุ    ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

      การแต่งกาย 
      ๕ กันยายน ๒๕๖๒  - เสื้อขาว กางเกงสีด าสุภาพ ทับด้วยสูทโรงเรียน 
      ๖ กันยายน ๒๕๖๒  - เสื่อน้ าเงิน ๖ บดินทร กางเกงสุภาพ 
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