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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 
ค าน า 

 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560-2562 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้จัดท าขึ้น  เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
สาระส าคัญประกอบด้วย ตอนที่1 ข้อมูลพื้นฐาน  ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา  ตอนที่ 4  แนวทางการจัดการศึกษา 
ตอนที่ 5  การก ากับติดตามและรายงานผล โดยมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
และสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาของโรงเรียน รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาต รฐาน
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ การ
ด าเนินงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อสะท้อนภาพการ
ด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบน าไปปรับใช้ให้บังเกิดผล โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน  

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา2565-2567 เพื่อเป็นเครื่องมือและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2565-2567 ของโรงเรียนโรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ บดินทรเดชา จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบ ให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
 
 
 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
8  กุมภาพันธ ์ 2564 
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ตอนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
 
 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา  ตั้งอยู่เลขที่  5/23 ซอยลาดพร้าว 69  ถนนลาดพร้าว  แขวง
สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์ 02-530-2326-7 โทรสาร 02-530-2325 website : www.bodin3.ac.th e-
mail : nmrbd@bodin3.ac.th  มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นทั้งประชากรและการจราจร
ทางเข้าออกโรงเรียนมี 3 ด้าน สภาพเป็นถนนซอยคับแคบ รถโดยสารขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงโรงเรียนได้  
บริเวณรอบโรงเรียนเป็นชุมชนที่อยู่อาศัย และแหล่งธุรกิจ  รายรอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าและหน่วยงานราชการ  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  อาชีพหลักของชุมชนคือรับจ้าง  ค้าขาย  ประกอบธุรกิจส่วนตัว                        
รับราชการ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ฐานะทางเศรษฐกิจมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 
360,000 บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
  

ปีการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนคร ู

ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนห้องเรียน 
2550 ม.1 – 6 66 3,212 128 
2551 ม.1 – 6 66 3,129 125 
2552 ม.1 – 6 66 3,109 122 
2553 ม.1 – 6 66 3,069 121 
2554 ม.1 – 6 66 2,895 119 
2555 ม.1 – 6 66 2,862 115 
2556 ม.1 - 6 65 2,625 114 
2557 ม.1 - 6 64 2,504 114 
2558 ม.1 - 6 63 2,256 102 
2559 ม.1 - 6 62 2,196 111 
2560 ม.1 - 6 61 2,284 108 
2561 ม.1 - 6 60 2,283 114 
2562 ม.1 - 6 61 2,315 107 
2563 ม.1 - 6 62 2,355 100 

 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
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ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

27 ตุลาคม พ.ศ. 2535 - 4 มกราคม พ.ศ. 2541  1. นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน 
 5 มกราคม พ.ศ. 2541 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545  2. นายปลองยุทธ อินทพันธ์ 
 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548  3. นางภรภัทร (วิลาวัณย์) สิทธิวงศ์ 
 24 มกราคม พ.ศ. 2549 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 4. นายจ าลอง เชยอักษร 
 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 5. นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ 
 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 30 กันยายนพ.ศ. 2555 6. นางสาลินี มีเจริญ 

พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558     7. นางพรพิมล พรชนะรักษ์ 
 พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561     8. นางสุชาดา พุทธนิมนต์ 
 พ.ศ. 2561 – 30 ก.ย.2563    9. นายมนัส ปิ่นนิกร 
 3 ธ.ค.2563 - ปัจจุบัน     10. นายสุรสิทธิ์  เจริญวัย 

 
จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

156 1 109 - 8 18 1 19 
 

  

บุคลากร
50%

ผู้บริหาร
0%

ครูผู้สอน
35%

พนักงานราชการ
0%

ครูอัตราจ้าง
3%

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
6%

ลูกจ้าง ประจ า
0%

ลูกจ้างชั่วคราว
6%

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
https://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
https://th.wikipedia.org/wiki/18_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2545
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
https://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2555
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
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1) จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รวม 
ชาย หญิง 

ภาษาไทย 4 8 12 
คณิตศาสตร์ 4 11 15 
วิทยาศาสตร์ 3 21 24 
สังคมศึกษา 5 11 16 

ภาษาต่างประเทศ 1 17 18 
สุขศึกษาฯ 3 5 8 

ศิลปะ 4 2 6 
การงานอาชีพฯ - 6 6 

แนะแนว - 3 3 
บรรณารักษ์ - 1 1 

รวม 24 85 110 
 

แผนภูมิจ าแนกจ านวนครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
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2) จ านวนครูและบุคลากรแยกตามต าแหน่ง ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 
จ านวน 

รวม หมายเหตุ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

ฝ่ายบริหาร - - - 1 - 1 
 

ภาษาไทย 2 2 4 4 - 12 
 

คณิตศาสตร์ 2 5 3 5 - 15 
 

วิทยาศาสตร์ 3 8 6 7 - 24 
 

สังคมศึกษา 4 4 3 5 - 16 อัตราจ้าง2 

ภาษาต่างประเทศ 4 4 8 2 - 18 
 

สุขศึกษาฯ - 2 2 4 - 8 
 

ศิลปะ 2 2 2 - - 6 อัตราจ้าง1 

การงานอาชีพฯ - 1 2 3 - 6 
 

แนะแนว 1 2 - - - 3 
 

บรรณารักษ์ - - 1 --  1  

รวม 18 30 30 30 - 110 3 

 
แผนภูมิจ าแนกจ านวนครูตามต าแหน่ง ปีการศึกษา 2563 
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3) จ านวนครูและบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาและภาระงานสอน ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 

จ านวน 

รวม 

ภาระงานสอน
เฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา
(ชม./ สัปดาห์) 

หมายเหตุ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ฝ่ายบริหาร - 1 - 1 -  

ภาษาไทย 10 2 - 12 13  

คณิตศาสตร์ 10 5 - 15 19  

วิทยาศาสตร์ 12 12 - 24 18  

สังคมศึกษา 12 4 - 16 19  

ภาษาต่างประเทศ 12 6 - 18 19  
สุขศึกษาฯ 4 4 - 8 8  

ศิลปะ 4 2 - 6 9  

การงานอาชีพฯ 4 2 - 6 16  

แนะแนว 3 - - 3 3  

บรรณารักษ์ 1 - - 1 10  

รวม 71 39 - 110 12.6  

 
แผนภูมิจ าแนกครูตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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 จ านวนนักเรียน จ าแนกนักเรียนตามเพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563  

ชั้น
เรียน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ม.1 10 182 192 374 11 238 210 448 11 225 221 446 
ม.2 10 206 223 429 10 179 190 369 11 237 206 443 
ม.3 10 191 205 396 10 198 219 417 10 177 186 363 
ม.4 10 175 198 373 10 167 202 369 10 180 215 395 
ม.5 10 156 207 363 10 159 189 348 10 163 202 365 
ม.6 10 134 215 349 10 158 206 364 10 159 184 343 
รวม 60 1,240 1,044 2,284 61 1,216 1,099 2,315 62 1,141 1,214 2,355 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563  
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ตอนที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการ
บริห าร โดย ใช้ โรงเรียน เป็ น ฐาน  (School-Based Management : SBM) เช่ น  การกระจายอ าน าจ 
(Decentralization) หลักการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน  (Participation) การแสดงภาระที่
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  (Accountability) การตรวจสอบและความโปร่งใส(Accountability  and  
Transparency) และมีการบริหารงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมิ่ง (Deming Cycle:PDCA)    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  การบริหารจัดการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สมาคมผู้ปกครองและคร ู
มูลนิธิคุณหญิงลักขณา  แสงสนิท 

เพื่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

• งานบริหารกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ 
- หัวหน้ากิจกรรม  
พัฒนาผู้เรียน 
- ตารางสอน 
- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

• งานโครงสร้าง
หลักสูตรพิเศษ 

• งานนิเทศการ
สอนและ PLC 

• งานวิจัยในชั้นเรียน 
• งานรับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

• งานส านักงาน 
• งานก าหนด

นโยบายและแผน 
• งานสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานอาคาร สถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

• งานประชาสัมพันธ์ 
และสัมพันธ์  
ชุมชน 

• งานยานพาหนะ 
• งานโภชนาการ 
• งานโสตทัศนศึกษา 
• งานอนามัย

โรงเรียน 
• งานสหกรณ์ 
• งานธนาคาร

โรงเรียน 
• งานสวัสดิการ  

- เงินกู้ 
- จัดเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

• งานส านักงาน 
• งานวางแผน

อัตราก าลัง แสวงหา 
บรรจุและแต่งต้ัง 

• งานทะเบียนประวัติ 
และเครื่องราช   
 อิสริยาภรณ์ 
- งานวินัยและ  
  จริยธรรมครู 

• งานรักษาความ
ปลอดภัยและ
จราจร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานการเงิน 
- งานระดม  
  ทรัพยากร 

• งานบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารงานโรงเรียน 
 

กลุ่มงาน
จัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานส านักงาน 
- งาน
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

• งานแนะแนว
การศึกษา 

• งานทะเบียนนักเรียน 
• งานวัดผล ประเมิน   

และเทียบโอนผล
การเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

• งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

• งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และห้องสมุด 

• งานพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

• งานพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต
และข้อมูลสารสนเทศ 

• งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
วิชาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลย ีสพม.2 

• งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติและ
โครงการพระราชด าริ 
- กิจกรรมน้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ปลูกรากแก้วมาตุภูม ิ
 
 
 

กลุ่มงาน
การเงิน 
บัญช ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
นโยบาย
และแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
พัสดุและ
สินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
ประเมินและ
พัฒนาครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานพัฒนาบุคลากร  
• จัดท าข้อตกลง 
• งานประเมินผล

การปฏิบัติงาน  
และเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
กิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานส านักงาน
และจัดระบบ
ควบคุมภายใน 

• งานธุรการและ 
สารบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานกิจการ
นักเรียนและ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

• งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

• งานระดับชั้น 
และครูที่ปรึกษา  

• งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหา    
-    สิ่งเสพติด 
เอดส์และอบายมุข 
- เครือข่าย
ออนไลน์  

• งานคณะสี 
• งานเครือข่าย

ผู้ปกครอง 
• งานส่งเสริม

คุณธรรม และ
จริยธรรม 

 
 
 
 

งานส านัก
ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• งานส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

• งานสมาคม
ผู้ปกครอง 

•  งานกองทุน
สวัสดิการ  
(ธารน้ าใจ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายผู้ปกครอง 
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วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติที่จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

ภายในปี ๒๕๖๔ 

  
พันธกิจ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสู่มาตรฐานสากล และศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ     
พอเพียง 
๒. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
๕. พัฒนาเทคโนโลยี สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
๖. พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 
เป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะสู่มาตรฐานสากล และมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ครูได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ 
๔. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
๕. โรงเรียนมีเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
๖. โรงเรียนมีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 

จุดเน้น 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลและมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตร การวัดประเมินผล 
๓. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
๔. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๕. จัดระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
๖. จัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๗. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 ลูกบดินทร เป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ 
 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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ค าขวัญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
  รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 

ค่านิยมองค์กร 
 สืบสานงานพระราชด าริ 

วัฒนธรรมองค์กร 
 รวมพลังสู่ความส าเร็จ 

อัตลักษณ์นักเรียน 
 ประพฤติดี มีความรู้ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
เป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่2  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้  

 กลุยุทธ์ที่ 6 พัฒนาเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียน 
 
นโยบายของโรงเรียน 

1.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นพลโลกตามมาตรฐานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริพระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  
5.ส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
6.ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  นันทนาการ และกิจกรรมที่

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
7.ส่งเสริม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการ
จัดการเรียนรู้ 

8.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือน า
องค์กรสู่คุณภาพของโรงเรียนและมาตรฐานสากล 
 9.พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และการบริการทางการศึกษา 

2.3 กลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ตอนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 2560 

มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ที่เกิดขึ้น 

ผลการ
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 80 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 97.55 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ร้อยละ 80 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 91.84 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

3) ความสามารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 80
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 99.77 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 99.46 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล 
การสอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 75 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 75.49 
ระดับดีขึ้นไป 

+1 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 80 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.97 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดย

ไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 8๓  
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 95.60 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 8๓  
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 95.50 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

ร้อยละ 8๓ 
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 96.55 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๗๕ 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 76.09 
ระดับดีขึ้นไป 

+1 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 
 

3.1  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report ; SAR) 
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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 

 

 

 

 

 

    

มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ที่เกิดขึ้น 

ผลการ
พัฒนา 

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 
1)  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

2)  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

3)  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ 
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
    ทุกคนมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 85 
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน 
    และท้องถิ่น 

ร้อยละ 85 
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
   อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 90 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 
  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 



 

รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 -2567 15 
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ปีงบประมาณ 2561 

มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ที่เกิดขึ้น 

ผลการ
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 85 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 91.09 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ร้อยละ 85 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.52 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

3) ความสามารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 85 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.00 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 82.26 
ผ่านเกณฑ ์

+1 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล 
การสอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 75 
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 70.30 
ผ่านเกณฑ ์

-1 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 85 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.07 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โดยไม่ขัดกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ 85  

ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 94.80 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85  
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 95.32 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย 

ร้อยละ 85  
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 93.79 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80  
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.44 
ระดับดีขึ้นไป 

+1 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 
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มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
ที่เกิดขึ้น 

ผลการ
พัฒนา 

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

1)  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ 
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

2)  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ 
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

3)  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วม 
รับผิดชอบ ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้ 
มาตรฐาน 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

2.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
    ทุกคนมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 85 
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 94.44 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน 
    และท้องถิ่น 

ร้อยละ 85 
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 96.39 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

3. การตรวจสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
   อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 
ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 97.99 
ระดับดีเยี่ยม 

+1 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 

  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม +1 
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ปีงบประมาณ 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน ค่าเป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 

ที่เกิดขึ้น 
ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ +1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดค านวณ 
ร้อยละ 80  

ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 87.32  +1 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 70  
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 92.90  +1 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ 87  
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 96.75  +1 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 87  
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 99.94  +1 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80  
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 71.36  0 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 87  
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90.55  +1 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ร้อยละ 87  

ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 92.92 +1 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85  
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 95.33  +1 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 85  
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 98.24  +1 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 82  
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 78.91   0 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม +1 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม +1 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                                                                                                                                                                                  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม +1 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี) 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมลดการติด 0 (พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษา E,C,FJ) 
กิจกรรมเก่งอังกฤษติดอันดับ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนที่มีปัญหาด้าน
ภาษาไทย 
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่าน 
กิจกรรมเสริมความคิดพิชิต O - NET 
กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ )แข่งขันภายใน(  
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมติวเข้มเพื่อการแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
กิจกรรมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) 
กิจกรรมติวเข้ม O-Net  ม.3 และ ม.6 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ ม .ปลาย  
กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมคลินิกศิลปศาสตร์ 
กิจกรรมสุนทรียสานฝัน สร้างสรรค์สู่อนาคต 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัย 
กิจกรรมติดตามนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
กิจกรรมจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
กิจกรรมจัดประชุมย่อยของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สพม.2 
กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
เพื่อหาตัวแทนเขตพื้นที่ 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
คอมพิวเตอร์หุนยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าชุดนาฎศิลป์ 
กิจกรรมเอฟเฟคกีต้าร์ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
2. นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
2.นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีความ
พร้อมและความม่ันใจในการสอบมากข้ึน 
3.ครูมีการจัดการเรียนการสอนและการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงข้ึน 

 

2,4,2,1,3,1 

3.2  ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี) 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงานอย่างรู้ค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมประเพณีชาวพุทธตามรอยพระพุทธากตัญญุตา
จิต 
กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมค่ายผู้น า 6 บดินทร 
กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก ลูกบดินทร รักษ์ไทยก้าวไกลสู่
สากล 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง 
กิจกรรมส่งเสริมกรรมการนักเรียนบริหารและพัฒนา
โรงเรียน 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมวันท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กิจกรรมวันคุณย่าพัฒน์(กังสานนท์) 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดอบายมุข 
กิจกรรมวันเกียรติยศคนดีศรีบดินทร 
กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
แกนน า 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย และความประพฤติ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม .1 และ ม .4  
กิจกรรมพิธีไว้ครูและประดับเข็มมงกุฎขัตติยะราชนารี 
กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม .6   
กิจกรรมส่งพ่ีข้ึนห้อง 
กิจกรรมจัดท าหนังสือคู่มือคนดีศรีบดินทร 
กิจกรรมกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมคณะสี 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข 
กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น 
กิจกรรมขับข่ีดีมีวินัย ปลอดภัยบนท้องถนน 
กิจกรรมป้องปรามเหตุที่เกิดจากเครือข่ายออนไลน์ 

1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
2.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย     

1 . ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับดี 
 

2.  2. ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ในระดับดี 
 
3.  3. ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จา
ประสบการณ์   มีทักษะ เจตคติ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประพฤติดี มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่าง ที่ดี ในระดับดี 

2,4,2,1,3,1 
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3.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมบูชาครูกลอน (วันสุนทรภู่) 
กิจกรรมป้ายนิเทศ 5 ค าไทยใน 1 สัปดาห์ 
กิจกรรมคลินิกวัยรุ่นในโรงเรียน และส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม) 
กิจกรรมสร้างบุญให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
และขัดสน 
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะชีวิตและ
ทัศนศึกษาวิชาการ  ระดับชั้น ม. 3 
กิจกรรมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ  ระดับชั้น ม.1,  ม. 4 , ม. 5 
และ ม. 6 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ระดับชั้น ม. 1 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และทศันศึกษาวิชาการ ระดับชั้น ม. 2 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม 
น าไปสู่การประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มี
วินัย 

 
2.นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
 

1. ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและ
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 
 
2. นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
3. นักเรียนได้มีความเมตตา กรุณา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

2,4,2,1,3,1 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EGP) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านภาษาไทย(Gifted) 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมI style (แผนศิลปกรรม) 
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
กิจกรรมเพิ่มทักษะการคิดพิชิตคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
(สอวน) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

1.นักเรียนในโครงการ ร้อยละ  80 มีความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

และภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 
 

1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสุข
ต่อการเรียน 
 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

2,4,2,1,3,1 
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5.โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) 
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กิจกรรมจัดหาครูต่างชาติและวิทยากรพิเศษ 
กิจกรรมจัดหาหนังสือส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารโครงการห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (EP) และผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
EP 
กิจกรรมร่วมจัดกิจกรรมงาน EP Open House (Zone 
A) 
กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

1.นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภายในและภายนอกโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกโซน A ได้รับรางวัลร้อยละ 100 

 
2.นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
 

1.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ มีความม่ันใจและ
กล้าแสดงออก 

 
2.นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร มีความมั่นใจในตนเอง
มากข้ึน  
 
3.นักเรียนได้ความรู้และได้ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2,4,2,1,3,1 

6.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมน าเสนอโครงงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่ายภาคกลางตอนบน 
กิจกรรมฟิสิกส์สัปะยุทธ์ 
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการวิจัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและจัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
 

1.ผู้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 

 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และการเป็นนักวิจัย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 
2.เพื่อให้นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี อยู่ในเกณฑ์ดีจนมีคุณภาพ 
 

 

2,4,2,1,3,1 
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7.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรมReaders are leaders ส่งเสริมทักษะด้านการ
อ่าน เขียน สื่อสาร 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ (C,E,F,J) 
กิจกรรมLanguage Buffet Competition (เเข่งขัน
ทักษะทางภาษาภายใน) 
กิจกรรมเรียนรู้และแข่งขันทักษะทางภาษาภายนอก
โรงเรียน 
กิจกรรมจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม English Camp 
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรม 
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
กิจกรรมร้อง เล่น เต้นอย่างไทย 
กิจกรรมอาหารหรรษา 
กิจกรรมผ้าสวยด้วยมือเรา 
กิจกรรมเกษตรพอเพียงหล่อเลี้ยงชีพ 
กิจกรรมเยาวชนรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กที่ภาวะการเจริญเติบโตที่ไม่ได้มาตรฐาน 
กิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง 
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทีมกีฬาไทย )กระบี่ กระบอง 
ดาบไทยและคีตะมวยไทย(  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในกัลปพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 
)รองบ( 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมค่าย Young creative music 
performance 
กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล 
กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนการสอนการแข่งขัน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลางส านักงานวิชาการ 
กิจกรรมกิจกรรม  Bodin 3 concert  ครั้งที่ 12 ) เงิน
สมาคมฯ( 
กิจกรรมซ่อมแซมเปียโนไฟฟ้า )นๆรองบอื่(  
กิจกรรมตัดชุดวงโยธวาทิต )รองบอื่นๆ(  
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถานที่ 
กิจกรรมการจัดการอบรมและการแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กิจกรรมบดินทร 3 พัฒนา สู่สากล  
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เป็นตัวแทน
การแข่งขันได้รับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาน ามา ปรับใช้กับการเรียน และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน       
 
2.ร้อยละ 100  ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

1 .นั ก เรี ย น ที่ เป็ น ตั ว แท น ก ารแ ข่ ง ขั น มี
พัฒนาการด้านทักษะด้านต่างๆสูงข้ึน สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่     ได้รับไปปรับ
ใช้กับการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ดี และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน       
 
2.นักเรียนที่ เป็นตัวแทนการแข่งขันสามรถ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและเป็นตัวอย่างที่
ดีแก่นักเรียนอื่นๆ  
 
3.นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันหรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา มีเจตคติต่อการท ากิจกรรม
ต่างๆ 
 
 

 

2,4,2,1,3,1 
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กิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนสู่สากล 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนและห้องสมุด 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 
 

   

8.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

1.ร้อยละ 90 ของ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้เรื่องหลักสูตร 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียนและ
มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน ชุมชน และสังคม เป็นกรอบใน
การจัดการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

2,4,2,1,3,1 

9.โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรม1 วิชา 1 สื่อการเรียน 
กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อนครู    
กิจกรรมครูภาษาคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 
สัมมนาตามหน่วยงานต่าง   
กิจกรรมประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานครูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาครูวิทย์ สร้างแนวคิดสู่สากล 
กิจกรรมครูศิลปะคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว 
กิจกรรมนิเทศการสอน   
กิจกรรมจัดอบรมครูคอมพิวเตอร์ ในสังกัด สพม.2(เงิน
สวัสดิการ) 
กิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนาภายนอกของบุคลากร 
กิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงานครู 
กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาก่อนเปิดและปิดภาค
เรียน 
กิจกรรมการตรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง 
กิจกรรมการจัดท าทะเบียนประวัติ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานวินัยและจริยธรรมครู 
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการ (ธารน้ าใจ) ส าหรับบุคลากร 

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 123 คน 

1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
 
2.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็น
วิทยากร 
 
3.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

2,4,2,1,3,1 
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10.โครงการตามแนวพระราชด าริ 
กิจกรรมรากแก้วมาตุภูมิ(การออม) 
กิจกรรมปลูกรากแก้วของแผ่นดิน 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ 
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง 
กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง(รอ
งบอื่นๆ) 
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชะนีพันปี
หลวง 
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง 
พัฒนาบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชนีพันปีหลวง 
กิจกรรมโรงเรียนพี่ช่วยน้องของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชนีพันปีหลวง 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 450 
คน เข้าร่วมกิจกรรมทุกเช้า โดยแบ่งเป็นวันละ 2 

ห้อง ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
 

1.นักเรียนเกิดมโนธรรมส านึกทดแทนคุณ 4 
ประการคือแทนคุณแผ่นดิน แทนคุณศาสนา 
และแทนคุณกษัตรา แทนค่าน้ านม 

 
2.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

 

2,4,2,1,3,1 

11.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมจัดท าสารบรรณของกลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมจัดท าตารางสอนและตารางเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานการเงิน งานบัญชี 
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค  
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานแผนงาน 
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงาน
สารสนเทศ 
กิจกรรมกิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
กิจกรรมกิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมงานยานพาหนะและบริการสาธารณะ  
กิจกรรมงานโภชนาการ 
กิจกรรมงานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
กิจกรรมงานธุรการและสารบรรณ 
 

1.ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อระบบการ
ด าเนินงานร้อยละ 80  

 
2.ความถูกต้องของระบบการบริหารจัดการงาน
การเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ มีความถูก
ต้องร้อยละ 100 

1.งานการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ มีการด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการบริการ
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

2,4,2,1,3,1 
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กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมซื้อวัสดุกลางส านักงาน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลางส านักงานวิชาการ 
กิจกรรมจัดซื้อ/ผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมบริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมการวางแผนอัตราก าลัง 
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากร ส านักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

   

12.โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย  เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT)นวัตกรรม(งบสถานที่) 
กิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องตรวจข้อสอบ CDG และ
ค่าบ ารุงรักษาเครื่องคิดตามส าเนา Fuji 
กิจกรรมการจัดส ามะโนนักเรียนและเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษา 
กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมจัดหาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) 
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กิจกรรมจัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนและครู 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(ประกวดสื่อ) 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(เว็ปไซด์) 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(อบรมครู) 

1.ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการ จัดการ
เรียนรู้ 

 

1.ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

2,4,2,1,3,1 

13.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ(รองบ
สถานที่) 
กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม(รองบ) 
กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนสี
เขียว และระบบ ICT 
กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 
กิจกรรมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมจัดท าห้องฟิตเนสส าหรับนักเรียน นักกีฬา ครุ
และบุคลากร(รองบ) 

 1.อาคารเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และพื้นที่
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน ร้อยละ100 

1.บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดอาคารเรียนห้องเรียน 
และอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ 
พื้นที่โดยรอบ และระบบสาธารณูปโภค
มีความพร้อมในการจัดการเรียน        
การสอนและการจัดกิจกรรม 

2,4,2,1,3,1 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปี) 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

14.โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศส าหรับ
นักเรียน(เก็บนร.) 
กิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา (เครือข่าย
ผู้ปกครอง) 

1.จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  อย่างน้อย   
 6   ครั้ง/ปีการศึกษา จ านวน 30  คน 

 

1.ผู้ปกครองร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
ประชุมเครือข่าย 

2,4,2,1,3,1 
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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 

 
โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี) 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมลดการติด 0 (พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษา E,C,FJ) 
กิจกรรมเก่งอังกฤษติดอันดับ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนที่มีปัญหาด้าน
ภาษาไทย 
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่าน 
กิจกรรมเสริมความคิดพิชิต O - NET 
กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ )แข่งขันภายใน(  
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมติวเข้มเพื่อการแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
กิจกรรมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) 
กิจกรรมติวเข้ม O-Net  ม.3 และ ม.6 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ ม .ปลาย  
กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมคลินิกศิลปศาสตร์ 
กิจกรรมสุนทรียสานฝัน สร้างสรรค์สู่อนาคต 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัย 
กิจกรรมติดตามนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
กิจกรรมจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
กิจกรรมจัดประชุมย่อยของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สพม.2 
กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
เพื่อหาตัวแทนเขตพื้นที่ 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
คอมพิวเตอร์หุนยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าชุดนาฎศิลป์ 
กิจกรรมเอฟเฟคกีต้าร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
2. นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
2.นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีความ
พร้อมและความม่ันใจในการสอบมากข้ึน 
3.ครูมีการจัดการเรียนการสอนและการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงข้ึน 

 

2,4,2,1,3,1 

3.2  ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 
โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี) 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงานอย่างรู้ค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมประเพณีชาวพุทธตามรอยพระพุทธากตัญญุตา
จิต 
กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมค่ายผู้น า 6 บดินทร 
กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก ลูกบดินทร รักษ์ไทยก้าวไกลสู่
สากล 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง 
กิจกรรมส่งเสริมกรรมการนักเรียนบริหารและพัฒนา
โรงเรียน 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมวันท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กิจกรรมวันคุณย่าพัฒน์(กังสานนท์) 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดอบายมุข 
กิจกรรมวันเกียรติยศคนดีศรีบดินทร 
กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
แกนน า 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย และความประพฤติ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม .1 และ ม .4  
กิจกรรมพิธีไว้ครูและประดับเข็มมงกุฎขัตติยะราชนารี 
กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม .6   
กิจกรรมส่งพ่ีข้ึนห้อง 
กิจกรรมจัดท าหนังสือคู่มือคนดีศรีบดินทร 
กิจกรรมกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมคณะสี 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข 
กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น 
กิจกรรมขับข่ีดีมีวินัย ปลอดภัยบนท้องถนน 
กิจกรรมป้องปรามเหตุที่เกิดจากเครือข่ายออนไลน์ 
 
 
 

1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
2.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย     

1 . ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับดี 
 

2.  2. ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ในระดับดี 
 
3.  3. ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จา
ประสบการณ์   มีทักษะ เจตคติ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประพฤติดี มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่าง ที่ดี ในระดับดี 

2,4,2,1,3,1 
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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 
โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี) 

 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

 
ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

3.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมบูชาครูกลอน (วันสุนทรภู่) 
กิจกรรมป้ายนิเทศ 5 ค าไทยใน 1 สัปดาห์ 
กิจกรรมคลินิกวัยรุ่นในโรงเรียน และส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม) 
กิจกรรมสร้างบุญให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
และขัดสน 
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะชีวิตและ
ทัศนศึกษาวิชาการ  ระดับชั้น ม. 3 
กิจกรรมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ  ระดับชั้น ม.1,  ม. 4 , ม. 5 
และ ม. 6 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ระดับชั้น ม. 1 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และทศันศึกษาวิชาการ ระดับชั้น ม. 2 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม 
น าไปสู่การประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มี
วินัย 

 
2.นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
 

1. ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและ
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 
 
2. นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
3. นักเรียนได้มีความเมตตา กรุณา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

2,4,2,1,3,1 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EGP) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านภาษาไทย(Gifted) 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมI style (แผนศิลปกรรม) 
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
กิจกรรมเพิ่มทักษะการคิดพิชิตคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
(สอวน) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

1.นักเรียนในโครงการ ร้อยละ  80 มีความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
และภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 

 

1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสุข
ต่อการเรียน 
 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

2,4,2,1,3,1 

5.โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) 
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กิจกรรมจัดหาครูต่างชาติและวิทยากรพิเศษ 
 

1.นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภายในและภายนอกโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกโซน A ได้รับรางวัลร้อยละ 100 

 
2.นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
 

1.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ มีความม่ันใจและ
กล้าแสดงออก 

 
2.นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร มีความมั่นใจในตนเอง
มากข้ึน  
 
3.นักเรียนได้ความรู้และได้ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2,4,2,1,3,1 
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กิจกรรมจัดหาหนังสือส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารโครงการห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (EP) และผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
EP 
กิจกรรมร่วมจัดกิจกรรมงาน EP Open House (Zone 
A) 
กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

   

6.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมน าเสนอโครงงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่ายภาคกลางตอนบน 
กิจกรรมฟิสิกส์สัปะยุทธ์ 
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการวิจัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและจัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
 

1.ผู้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 

 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และการเป็นนักวิจัย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 
2.เพื่อให้นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี อยู่ในเกณฑ์ดีจนมีคุณภาพ 
 

 

2,4,2,1,3,1 

7.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรมReaders are leaders ส่งเสริมทักษะด้านการ
อ่าน เขียน สื่อสาร 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ (C,E,F,J) 
กิจกรรมLanguage Buffet Competition (เเข่งขัน
ทักษะทางภาษาภายใน) 
กิจกรรมเรียนรู้และแข่งขันทักษะทางภาษาภายนอก
โรงเรียน 
กิจกรรมจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม English Camp 
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรม 
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
กิจกรรมร้อง เล่น เต้นอย่างไทย 
 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เป็นตัวแทน
การแข่งขันได้รับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาน ามา ปรับใช้กับการเรียน และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน       
 
2.ร้อยละ 100  ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

1 .นั ก เรี ย น ที่ เป็ น ตั ว แท น ก ารแ ข่ ง ขั น มี
พัฒนาการด้านทักษะด้านต่างๆสูงข้ึน สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่     ได้รับไปปรับ
ใช้กับการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ดี และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน       
 
2.นักเรียนที่ เป็นตัวแทนการแข่งขันสามรถ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและเป็นตัวอย่างที่
ดีแก่นักเรียนอื่นๆ  
 
3.นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันหรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา มีเจตคติต่อการท ากิจกรรม
ต่างๆ 
 
 

 

2,4,2,1,3,1 
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กิจกรรมอาหารหรรษา 
กิจกรรมผ้าสวยด้วยมือเรา 
กิจกรรมเกษตรพอเพียงหล่อเลี้ยงชีพ 
กิจกรรมเยาวชนรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กที่ภาวะการเจริญเติบโตที่ไม่ได้มาตรฐาน 
กิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง 
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทีมกีฬาไทย )กระบี่ กระบอง 
ดาบไทยและคีตะมวยไทย(  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในกัลปพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 
)รองบ( 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมค่าย Young creative music 
performance 
กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล 
กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนการสอนการแข่งขัน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลางส านักงานวิชาการ 
กิจกรรมกิจกรรม  Bodin 3 concert  ครั้งที่ 12 ) เงิน
สมาคมฯ( 
กิจกรรมซ่อมแซมเปียโนไฟฟ้า )รองบอื่นๆ(  
กิจกรรมตัดชุดวงโยธวาทิต )รองบอื่นๆ(  
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถานที่ 
กิจกรรมการจัดการอบรมและการแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กิจกรรมบดินทร 3 พัฒนา สู่สากล  
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
กิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนสู่สากล 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนและห้องสมุด 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 
 

   

8.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

1.ร้อยละ 90 ของ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้เรื่องหลักสูตร 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียนและ
มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน ชุมชน และสังคม เป็นกรอบใน
การจัดการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

2,4,2,1,3,1 
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การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

9.โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรม1 วิชา 1 สื่อการเรียน 
กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อนครู    
กิจกรรมครูภาษาคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 
สัมมนาตามหน่วยงานต่าง   
กิจกรรมประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานครูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาครูวิทย์ สร้างแนวคิดสู่สากล 
กิจกรรมครูศิลปะคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว 
กิจกรรมนิเทศการสอน   
กิจกรรมจัดอบรมครูคอมพิวเตอร์ ในสังกัด สพม.2(เงิน
สวัสดิการ) 
กิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนาภายนอกของบุคลากร 
กิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงานครู 
กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาก่อนเปิดและปิดภาค
เรียน 
กิจกรรมการตรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง 
กิจกรรมการจัดท าทะเบียนประวัติ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานวินัยและจริยธรรมครู 
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการ (ธารน้ าใจ) ส าหรับบุคลากร 

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 123 คน 

1.ครูมคีวามรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
 
2.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็น
วิทยากร 
 
3.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

2,4,2,1,3,1 

10.โครงการตามแนวพระราชด าริ 
กิจกรรมรากแก้วมาตุภูมิ(การออม) 
กิจกรรมปลูกรากแก้วของแผ่นดิน 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ 
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง 
กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง(รอ
งบอื่นๆ) 
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชะนีพันปี
หลวง 
 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 450 
คน เข้าร่วมกิจกรรมทุกเช้า โดยแบ่งเป็นวันละ 2 

ห้อง ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
 
 
 
 

1.นักเรียนเกิดมโนธรรมส านึกทดแทนคุณ 4 
ประการคือแทนคุณแผ่นดิน แทนคุณศาสนา 
และแทนคุณกษัตรา แทนค่าน้ านม 
 

2.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

 
 
 

2,4,2,1,3,1 
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ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 
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การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง 
พัฒนาบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชนีพันปีหลวง 
กิจกรรมโรงเรียนพี่ช่วยน้องของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชนีพันปีหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

11.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมจัดท าสารบรรณของกลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมจัดท าตารางสอนและตารางเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานการเงิน งานบัญชี 
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค  
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานแผนงาน 
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงาน
สารสนเทศ 
กิจกรรมกิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
กิจกรรมกิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมงานยานพาหนะและบริการสาธารณะ  
กิจกรรมงานโภชนาการ 
กิจกรรมงานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
กิจกรรมงานธุรการและสารบรรณ 
 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมซื้อวัสดุกลางส านักงาน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลางส านักงานวิชาการ 
กิจกรรมจัดซื้อ/ผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมบริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมการวางแผนอัตราก าลัง 
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากร ส านักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อระบบการ
ด าเนินงานร้อยละ 80  

 
2.ความถูกต้องของระบบการบริหารจัดการงาน
การเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ มีความถูก
ต้องร้อยละ 100 

1.งานการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ มีการด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการบริการ
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

2,4,2,1,3,1 
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การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

12.โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย  เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT)นวัตกรรม(งบสถานที่) 
กิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องตรวจข้อสอบ CDG และ
ค่าบ ารุงรักษาเครื่องคิดตามส าเนา Fuji 
กิจกรรมการจัดส ามะโนนักเรียนและเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษา 
กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมจัดหาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) 
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กิจกรรมจัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนและครู 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(ประกวดสื่อ) 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(เว็ปไซด์) 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(อบรมครู) 

1.ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการ จัดการ
เรียนรู้ 

 

1.ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

2,4,2,1,3,1 

13.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ(รองบ
สถานที่) 
กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม(รองบ) 
กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนสี
เขียว และระบบ ICT 
กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 
กิจกรรมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมจัดท าห้องฟิตเนสส าหรับนักเรียน นักกีฬา ครุ
และบุคลากร(รองบ) 

 1.อาคารเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และพื้นที่
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน ร้อยละ100 

1.บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดอาคารเรียนห้องเรียน 
และอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ 
พื้นที่โดยรอบ และระบบสาธารณูปโภค
มีความพร้อมในการจัดการเรียน        
การสอนและการจัดกิจกรรม 

2,4,2,1,3,1 

14.โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศส าหรับ
นักเรียน(เก็บนร.) 
กิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา (เครือข่าย
ผู้ปกครอง) 

1.จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  อย่างน้อย   
 6   ครั้ง/ปีการศึกษา จ านวน 30  คน 

 

1.ผู้ปกครองร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
ประชุมเครือข่าย 

2,4,2,1,3,1 
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1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมลดการติด 0 (พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษา E,C,FJ) 
กิจกรรมเก่งอังกฤษติดอันดับ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนที่มีปัญหาด้าน
ภาษาไทย 
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่าน 
กิจกรรมเสริมความคิดพิชิต O - NET 
กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ )แข่งขันภายใน(  
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมติวเข้มเพื่อการแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
กิจกรรมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) 
กิจกรรมติวเข้ม O-Net  ม.3 และ ม.6 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ ม .ปลาย  
กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมคลินิกศิลปศาสตร์ 
กิจกรรมสุนทรียสานฝัน สร้างสรรค์สู่อนาคต 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล 
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัย 
กิจกรรมติดตามนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
กิจกรรมจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
กิจกรรมจัดประชุมย่อยของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
คอมพิวเตอร์ สพม.2 
กิจกรรมจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
เพื่อหาตัวแทนเขตพื้นที่ 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
คอมพิวเตอร์หุนยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ท าชุดนาฎศิลป์ 
กิจกรรมเอฟเฟคกีต้าร์ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
2. นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
2.นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ มีความ
พร้อมและความม่ันใจในการสอบมากข้ึน 
3.ครูมีการจัดการเรียนการสอนและการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงข้ึน 

 

2,4,2,1,3,1 

3.2  ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกใช้พลังงานอย่างรู้ค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมประเพณีชาวพุทธตามรอยพระพุทธากตัญญุตา
จิต 
กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมค่ายผู้น า 6 บดินทร 
กิจกรรมวันปีใหม่ วันเด็ก ลูกบดินทร รักษ์ไทยก้าวไกลสู่
สากล 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง 
กิจกรรมส่งเสริมกรรมการนักเรียนบริหารและพัฒนา
โรงเรียน 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมวันท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กิจกรรมวันคุณย่าพัฒน์(กังสานนท์) 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดอบายมุข 
กิจกรรมวันเกียรติยศคนดีศรีบดินทร 
กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
แกนน า 
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
กิจกรรมวันปิยมหาราช 
กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย และความประพฤติ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม .1 และ ม .4  
กิจกรรมพิธีไว้ครูและประดับเข็มมงกุฎขัตติยะราชนารี 
กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม .6   
กิจกรรมส่งพ่ีข้ึนห้อง 
กิจกรรมจัดท าหนังสือคู่มือคนดีศรีบดินทร 
กิจกรรมกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมคณะสี 
กิจกรรมโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุข 
กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่น 
กิจกรรมขับข่ีดีมีวินัย ปลอดภัยบนท้องถนน 
กิจกรรมป้องปรามเหตุที่เกิดจากเครือข่ายออนไลน์ 
 
 
 

1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
2.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย     

1 . ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับดี 
 

2.  2. ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ในระดับดี 
 
3.  3. ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จา
ประสบการณ์   มีทักษะ เจตคติ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประพฤติดี มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่าง ที่ดี ในระดับดี 

2,4,2,1,3,1 
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3.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมบูชาครูกลอน (วันสุนทรภู่) 
กิจกรรมป้ายนิเทศ 5 ค าไทยใน 1 สัปดาห์ 
กิจกรรมคลินิกวัยรุ่นในโรงเรียน และส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม) 
กิจกรรมสร้างบุญให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
และขัดสน 
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) 
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะชีวิตและ
ทัศนศึกษาวิชาการ  ระดับชั้น ม. 3 
กิจกรรมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
กิจกรรมทัศนศึกษาวิชาการ  ระดับชั้น ม.1,  ม. 4 , ม. 5 
และ ม. 6 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ระดับชั้น ม. 1 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และทศันศึกษาวิชาการ ระดับชั้น ม. 2 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม 
น าไปสู่การประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม มี
วินัย 

 
2.นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
 

1. ผู้เรียนมีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบและ
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาได้ 
 
2. นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
3. นักเรียนได้มีความเมตตา กรุณา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

2,4,2,1,3,1 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EGP) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านภาษาไทย(Gifted) 
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
กิจกรรมI style (แผนศิลปกรรม) 
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
กิจกรรมเพิ่มทักษะการคิดพิชิตคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
(สอวน) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 

1.นักเรียนในโครงการ ร้อยละ  80 มีความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
และภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 

 

1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสุข
ต่อการเรียน 
 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

2,4,2,1,3,1 

5.โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) 
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กิจกรรมจัดหาครูต่างชาติและวิทยากรพิเศษ 
 

1.นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภายในและภายนอกโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกโซน A ได้รับรางวัลร้อยละ 100 

 
2.นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
 

1.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ มีความม่ันใจและ
กล้าแสดงออก 

 
2.นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร มีความมั่นใจในตนเอง
มากข้ึน  
 
3.นักเรียนได้ความรู้และได้ใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2,4,2,1,3,1 
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กิจกรรมจัดหาหนังสือส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมทดสอบความสามารถทางภาษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมประชุมกรรมการบริหารโครงการห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ (EP) และผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
EP 
กิจกรรมร่วมจัดกิจกรรมงาน EP Open House (Zone 
A) 
กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร 

   

6.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมน าเสนอโครงงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ เครือข่ายภาคกลางตอนบน 
กิจกรรมฟิสิกส์สัปะยุทธ์ 
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการวิจัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและจัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
 

1.ผู้นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 

 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์และการเป็นนักวิจัย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 
2.เพื่อให้นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี อยู่ในเกณฑ์ดีจนมีคุณภาพ 
 

 

2,4,2,1,3,1 

7.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรมReaders are leaders ส่งเสริมทักษะด้านการ
อ่าน เขียน สื่อสาร 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ (C,E,F,J) 
กิจกรรมLanguage Buffet Competition (เเข่งขัน
ทักษะทางภาษาภายใน) 
กิจกรรมเรียนรู้และแข่งขันทักษะทางภาษาภายนอก
โรงเรียน 
กิจกรรมจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
กิจกรรม English Camp 
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาผ่านวัฒนธรรม 
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
กิจกรรมร้อง เล่น เต้นอย่างไทย 
กิจกรรมอาหารหรรษา 
 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เป็นตัวแทน
การแข่งขันได้รับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาน ามา ปรับใช้กับการเรียน และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน       
 
2.ร้อยละ 100  ของนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

1 .นั ก เรี ย น ที่ เป็ น ตั ว แท น ก ารแ ข่ ง ขั น มี
พัฒนาการด้านทักษะด้านต่างๆสูงข้ึน สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่     ได้รับไปปรับ
ใช้กับการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ดี และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน       
 
2.นักเรียนที่ เป็นตัวแทนการแข่งขันสามรถ
สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและเป็นตัวอย่างที่
ดีแก่นักเรียนอื่นๆ  
 
3.นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันหรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษา มีเจตคติต่อการท ากิจกรรม
ต่างๆ 
 
 

 

2,4,2,1,3,1 
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กิจกรรมผ้าสวยด้วยมือเรา 
กิจกรรมเกษตรพอเพียงหล่อเลี้ยงชีพ 
กิจกรรมเยาวชนรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา
เด็กที่ภาวะการเจริญเติบโตที่ไม่ได้มาตรฐาน 
กิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง 
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทีมกีฬาไทย )กระบี่ กระบอง 
ดาบไทยและคีตะมวยไทย(  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในกัลปพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 
)รองบ( 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมค่าย Young creative music 
performance 
กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สากล 
กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เรียนการสอนการแข่งขัน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลางส านักงานวิชาการ 
กิจกรรมกิจกรรม  Bodin 3 concert  ครั้งที่ 12 ) เงิน
สมาคมฯ( 
กิจกรรมซ่อมแซมเปียโนไฟฟ้า )รองบอื่นๆ(  
กิจกรรมตัดชุดวงโยธวาทิต )รองบอื  ่นๆ( 
กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถานที่ 
กิจกรรมการจัดการอบรมและการแข่งขันทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กิจกรรมบดินทร 3 พัฒนา สู่สากล  
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
กิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนสู่สากล 
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนและห้องสมุด 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

8.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

1.ร้อยละ 90 ของ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้เรื่องหลักสูตร 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสู่อาเซียนและ
มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน ชุมชน และสังคม เป็นกรอบใน
การจัดการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

2,4,2,1,3,1 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี) 
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ผลส าเร็จ 

( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษา ของ
สถานศึกษา 

9.โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
กิจกรรม1 วิชา 1 สื่อการเรียน 
กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อนครู    
กิจกรรมครูภาษาคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม 
สัมมนาตามหน่วยงานต่าง   
กิจกรรมประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานครูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาครูวิทย์ สร้างแนวคิดสู่สากล 
กิจกรรมครูศิลปะคุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว 
กิจกรรมนิเทศการสอน   
กิจกรรมจัดอบรมครูคอมพิวเตอร์ ในสังกัด สพม.2(เงิน
สวัสดิการ) 
กิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนาภายนอกของบุคลากร 
กิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงานครู 
กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาก่อนเปิดและปิดภาค
เรียน 
กิจกรรมการตรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง 
กิจกรรมการจัดท าทะเบียนประวัติ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานวินัยและจริยธรรมครู 
กิจกรรมกองทุนสวัสดิการ (ธารน้ าใจ) ส าหรับบุคลากร 

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 123 คน 

1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
 
2.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็น
วิทยากร 
 
3.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

2,4,2,1,3,1 

10.โครงการตามแนวพระราชด าริ 
กิจกรรมรากแก้วมาตุภูมิ(การออม) 
กิจกรรมปลูกรากแก้วของแผ่นดิน 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ 
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง 
กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง(รอ
งบอื่นๆ) 
กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชะนีพันปี
หลวง 
 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประมาณ 450 
คน เข้าร่วมกิจกรรมทุกเช้า โดยแบ่งเป็นวันละ 2 

ห้อง ต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
 

1.นักเรียนเกิดมโนธรรมส านึกทดแทนคุณ 4 
ประการคือแทนคุณแผ่นดิน แทนคุณศาสนา 
และแทนคุณกษัตรา แทนค่าน้ านม 
 

2.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

 

2,4,2,1,3,1 
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กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง 
พัฒนาบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชนีพันปีหลวง 
กิจกรรมโรงเรียนพี่ช่วยน้องของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระ
บรมราชนีพันปีหลวง 

   

11.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมจัดท าสารบรรณของกลุ่มบริหารวิชาการ 
กิจกรรมจัดท าตารางสอนและตารางเรียน 
กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานการเงิน งานบัญชี 
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค  
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานแผนงาน 
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงาน
สารสนเทศ 
กิจกรรมกิจกรรมระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
กิจกรรมกิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมงานยานพาหนะและบริการสาธารณะ  
กิจกรรมงานโภชนาการ 
กิจกรรมงานสวัสดิการโรงเรียน 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรมควบคุมภายใน 
กิจกรรมงานธุรการและสารบรรณ 
 กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมซื้อวัสดุกลางส านักงาน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุกลางส านักงานวิชาการ 
กิจกรรมจัดซื้อ/ผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมบริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมการวางแผนอัตราก าลัง 
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากร ส านักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อระบบการ
ด าเนินงานร้อยละ 80  

 
2.ความถูกต้องของระบบการบริหารจัดการงาน
การเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ มีความถูก
ต้องร้อยละ 100 

1.งานการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ มีการด าเนินงานอย่างเปน็ระบบ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการบริการ
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

2,4,2,1,3,1 
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12.โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย  เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT)นวัตกรรม(งบสถานที่) 
กิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องตรวจข้อสอบ CDG และ
ค่าบ ารุงรักษาเครื่องคิดตามส าเนา Fuji 
กิจกรรมการจัดส ามะโนนักเรียนและเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษา 
กิจกรรมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมจัดหาหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี) 
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กิจกรรมจัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนและครู 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(ประกวดสื่อ) 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(เว็ปไซด์) 
อบรมและพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน(อบรมครู) 

1.ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการ จัดการ
เรียนรู้ 

 

1.ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

2,4,2,1,3,1 

13.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ(รองบ
สถานที่) 
กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม(รองบ) 
กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนสี
เขียว และระบบ ICT 
กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 
กิจกรรมงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมจัดท าห้องฟิตเนสส าหรับนักเรียน นักกีฬา ครุ
และบุคลากร(รองบ) 

 1.อาคารเรียน โสตทัศนูปกรณ์ และพื้นที่
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน ร้อยละ100 

1.บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดอาคารเรียนห้องเรียน 
และอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ 
พื้นที่โดยรอบ และระบบสาธารณูปโภค
มีความพร้อมในการจัดการเรียน        
การสอนและการจัดกิจกรรม 

2,4,2,1,3,1 

14.โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศส าหรับ
นักเรียน(เก็บนร.) 
กิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา (เครือข่าย
ผู้ปกครอง) 

1.จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  อย่างน้อย   
 6   ครั้ง/ปีการศึกษา จ านวน 30  คน 

 

1.ผู้ปกครองร้อยละ 95 ได้เข้าร่วม
ประชุมเครือข่าย 

2,4,2,1,3,1 
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 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

ตอนที่ 4 

แนวทางการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 
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สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทียบกับผลการ
ทดสอบระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ จ าแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด (สพฐ.) ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 63.25 55.91 55.14 
ภาษาอังกฤษ 44.88 32.98 33.25 
คณิตศาสตร์ 33.64 26.98 26.73 
วิทยาศาสตร์ 32.63 30.22 30.07 

  
 กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ของโรงเรยีนเทียบกับผลการทดสอบระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ จ าแนกตามรายวชิา ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 จากกราฟพบว่าผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ วิชาภาษาไทย (63.25) รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (33.25) และทุกรายวิชามี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับสังกัด (สพฐ.) และของระดับประเทศ 
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4.2  การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ม.3 แยกตามมาตรฐานกรเรียนรู้ ปี 2560-2562 

คะแนนเฉลีย่ 

รายวชิา 
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สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เทียบกับผลการ
ทดสอบระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ จ าแนกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2562 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด (สพฐ.) ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 49.40 43.02 42.21 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40.34 36.17 35.70 

ภาษาอังกฤษ 39.04 28.97 29.20 
คณิตศาสตร์ 33.68 25.62 25.41 
วิทยาศาสตร์ 31.66 29.40 29.20 

  
 กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ของโรงเรยีนเทียบกับผลการทดสอบระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ จ าแนกตามรายวชิา ปีการศึกษา 2562 
 

 
  

 จากกราฟพบว่าผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  
ของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ วิชาภาษาไทย (49.40) รองลงมาได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (40.34) และทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับสังกัด (สพฐ.) และของระดับประเทศ 
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คะแนนเฉลีย่ 

รายวชิา 
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สรุปผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560-2562 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

2560 2561 2562 
ภาษาไทย 58.67 64.40 55.14 

ภาษาอังกฤษ 40.96 38.88 33.25 
คณิตศาสตร์ 39.26 38.55 26.73 

วิทยาศาสตร์ 38.67 39.89 30.07 
 
 

 
 
 

 จากกราฟพบว่าในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต่ ากว่า ปีการศึกษา 2560 และ 2561   
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เปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET)  ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่3 ตั้งแต่ปีการศกึษา 2560-2562
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คะแนนเฉลีย่ 

รายวชิา 
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สรุปผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560-2562 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 จากกราฟพบว่าในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 และ 
2561  
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เปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET)  ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่6 ตั้งแต่ปีการศกึษา 2560-2562

25602 25612 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย 60.21 58.70 49.40 

สังคมศึกษา 41.16 40.58 40.34 

ภาษาอังกฤษ 41.57 44.86 39.04 

คณิตศาสตร์ 33.96 44.08 33.68 

วิทยาศาสตร์ 31.96 33.77 31.66 

คะแนนเฉลีย่ 

รายวชิา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แสดงจ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
คนที่เข้า

สอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

นักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย (91) 415 63.25 13.51 55.14 307 73.98 
ภาษาอังกฤษ (93) 415 44.88 18.24 33.25 282 67.95 
คณิตศาสตร์ (94) 415 33.64 16.94 26.73 269 64.82 
วิทยาศาสตร์ (95) 415 32.63 9.32 30.07 238 57.35 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาต ิ(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แสดงจ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
คนที่เข้า

สอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

นักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย (01) 358 49.40 14.22 42.21 252 70.39 

สังคมศึกษา (02) 358 40.34 8.61 35.70 253 70.67 

ภาษาอังกฤษ (03) 359 39.04 17.06 29.20 227 63.23 

คณิตศาสตร์ (04) 359 33.68 20.45 23.41 205 57.10 

วิทยาศาสตร์ (05) 357 31.66 12.18 29.20 174 48.74 
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การเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ปีการศกึษา 2562 
 
 ระดับชั้น 
 ม.3 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ จ านวนผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 

ภาษาไทย  307 73.98 252 70.39 
สังคมศึกษา  - - 253 70.67 
ภาษาอังกฤษ  282 67.95 227 63.23 
คณิตศาสตร์  269 64.82 205 57.10 
วิทยาศาสตร์  238 57.35 174 48.74 
 

 
 จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติที่ได้คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่ารายวิชาที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดระดับชั้น ม. 3 ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนระดับชั้น ม.6 รายวิชาที่ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาต้อง
ปรับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 ระดับ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การทดสอบระดับชาติให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 
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ร้อยละของจ านวนผูเ้รยีนที่มผีลการทดสอบระดบัชาตสิงูกวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศ 
ระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

ม.3

ม.6

จ านวนผูเ้รยีน (รอ้ยละ) 

รายวชิา 
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ข้อเสนอแนะตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 2561 
1.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนสามารถอ่าน 
เขียน สื่อสาร และคิดค านวณได้เหมาะสมตามเป้าหมายของโรงเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณ์ญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 

2. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ มีผลงานโดดเด่นในด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทักษะในการใช้ชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

3.  ผู้เรียนส่วนใหญ่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และเกมออนไลน์ สุภาพเรียบร้อย มีความอ่อนน้อม เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนคือ ประพฤติดี  มีความรู้ 
 

 

ปีการศึกษา 2562 

1.ครูควรด าเนินการให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญในการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีการก าหนด
เป้าหมาย และวางแผนการเรียน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามเป้าหมาย มีการติดตามผลเป็นระบบโดย
ครูและเพ่ือน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นกลุ่มย่อยๆ ด าเนินการเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ชมรมติวเตอร์ จัดติวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยท าทุกระดับชั้น และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี 
 

4.4  ข้อเสนอแนะตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561-2563 
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ข้อเสนอแนะตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

2.สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา และควรให้ความส าคัญในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

3.ครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดให้มีความครอบคลุมสมรรถนะการคิดตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนผู้เรียนควรได้มีการวัดและประเมินผลความรู้ ความสามารถในการคิดตามสภาพ
จริงและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ โดยครูมีการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือในการวัด และประเมินผลให้
ครอบคลุมสมรรถนะการคิดทุกเรื่อง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ปีการศึกษา 2563 

1.โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

2. โรงเรียนมีรูปแบบ/แนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

3.สถานศึกษาควรมีการก าหนดจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เห็นความส าคัญจ าเป็นของการจัดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ทุกคนทราบขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันให้ชัดเจน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควร
ร่วมกันจัดท าแผนและด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ก่อน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในช่วงสิ้นปี น าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพที่ได้รับรายงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบเพ่ือน าผลไปปรับปรุง/พัฒนางานที่รับผิดชอบก่อนการประเมินปลายปี 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
   

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.34 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.24 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 14.86 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด 5.00 4.91 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.51 ดีมาก 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
☑ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ⬜ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

4.5  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)  


