
วันที่ 5 เมษายน 2564
ณ ห้องเกียรติยศขุนพลแก้ว

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2563



มาตรฐานที่ 1
ด้านคุณภาพผู้เรียน

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 1.1.1

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความเป็นภาษาไทย

ตัวชี้วัดที่ 1

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



THIS IS A SLIDE TITLE

ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างสมุดบันทึกการอ่านขั้นตอนการประเมิน



THIS IS A SLIDE TITLE

ร่องรอย/หลักฐาน

รายการใบความรู้ พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563



กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนก ำหนดชั่วโมงพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนสื่อควำมภำษำไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 สัปดำห์ละ 1 คำบ โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนอ่ำนใบควำมรู้               
ที่ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จัดท ำขึ้น จำกนั้นเขียนสรุปและเชื่อมโยงควำมรู้ที่ได้จำกกำรอ่ำนลงในสมุด
บันทึกกำรอ่ำนด้วยลำยมือของตนเอง และมีกำรประเมินตำมเกณฑ์ระดับคุณภำพที่ก ำหนดไว้โดยครู                  
ที่ปรึกษำและครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 สำมำรถสรุปใจควำมส ำคัญของใบควำมรู้ที่อ่ำนและเขียนบันทึก
ลงในสมุดบันทึกกำรอ่ำนโดยเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ได้ถูกต้อง สำมำรถวิเครำะห์เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของเรื่อง
ที่อ่ำน โดยเชื่อมโยงกับกำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน และแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำนได้ชัดเจน
สมบูรณ์ โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมร้อยละ 74.95 มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพ 5 
ยอดเยี่ยม



ตารางแสดงผลการประเมินการการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความเป็นภาษาไทย

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ระดับชั้น ร้อยละระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 51.84 42.47 5.75 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 63.92 28.22 7.70 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 88.95 7.52 3.50 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 85.56 13.74 0.83 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 89.19 7.89 2.91 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 70.26 37.47 2.78 0 0

รวมทั้งหมด 74.95 22.88 3.91 0 0



ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ได้ถูกต้องตามอักขรวิธี

ตัวชี้วัดที่ 2

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ชุดฝึกอัฉริยภาพหมอภาษา



ร่องรอย/หลักฐาน

ขั้นตอนการประเมิน

แบบประเมินการอ่านออกเสียง

ส่งวิดีโอการอ่านออกเสียงทาง
Google Classroom



กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนจัดท ำโครงกำรหมอภำษำบดินทรเดชำพัฒนำเยำวชนเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกเสียง
ภำษำไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2563 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประเมินกำรอ่ำน
ออกเสียงของนักเรียน จำกเดิมที่นักเรียนจะได้ฝึกอ่ำนออกเสียงและรับกำรประเมินโดยนักเรียนหมอภำษำ
ระดับชั้นเรียนและครูผู้สอนโดยตรง เป็นกำรใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ชุดฝึกอัจฉริยภำพหมอภำษำ
เป็นสื่อในกำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถฝึกฝนทักษะกำรอ่ำนออกเสียงได้ด้วยตนเอง และมีกำรประเมินใน
รูปแบบออนไลน์ โดยนักเรียนส่งคลิปกำรอ่ำนออกเสียงผ่ำนทำง Google Classroom เพื่อให้ครูผู้สอน
ประเมินโดยใช้แบบประเมินกำรอ่ำนออกเสียงที่จัดท ำขึ้น



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ได้ฝึกทักษะกำรอ่ำนออกเสียงภำษำไทยด้วยตนเอง ท ำให้สำมำรถ
อ่ำนออกเสียงค ำจำกบทอ่ำนที่ก ำหนดได้ถูกต้องตำมอักขรวิธี ผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง แบ่งวรรคตอน 
กำรอ่ำนได้เหมำะสม และมีควำมมั่นใจในกำรอ่ำน  โดยมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมร้อยละ 
88.59 มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย

ระดับชั้น ร้อยละระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 91.11 10.40 0 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 86.59 10.56 2.35 1.03 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 91.36 6.02 2.63 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 88.36 9.62 2.03 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 91.90 7.69 0.43 0 0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 83.17 15.36 1.47 0 0

รวมทั้งหมด 88.59 9.85 1.48 0.17 0



ผู้เรียนสามารถเข้าใจและตีความเรื่องภาษาอังกฤษ
ที่อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัดที่ 3

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



THIS IS A SLIDE TITLE

ร่องรอย/หลักฐาน

การจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ



กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรตีควำมภำษำอังกฤษที่อ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ 
และเขียนแสดงควำมคิดเห็นเป็นภำษำอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 โดยก ำหนด
รำยวิชำภำษำอังกฤษ1-6 ไว้ในโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนเพื่อฝึกทักษะ
กำรอ่ำนและกำรตีควำม



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 สำมำรถจับใจควำมส ำคัญของเนื้อหำที่อ่ำนได้ทั้งหมด
และน ำมำเขียนโดยมีกำรสะกดค ำศัพท์ถูกต้อง กำรเลือกใช้ค ำตรงกับเนื้อหำที่ก ำหนดมำกที่สุด 
ประโยคถูกต้อง ใช้เครื่องหมำยวรรคตอนถูกต้อง โดยมีผลกำรพัฒนำคิดเป็นร้อยละ 88.81
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม 



ระดับชั้น จ านวนเต็ม
จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการเรียน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ร้อยละของจ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการเรียน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 678 536 79.06 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 2 682 566 82.99 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 3 665 610 91.73 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 717 668 93.17 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 5 703 672 95.59 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 612 574 93.79 ยอดเยี่ยม
รวมทั้งหมด 4,057 3,626 89.38 ยอดเยี่ยม



ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



THIS IS A SLIDE TITLE

ร่องรอย/หลักฐาน



กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดง
ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โดยก ำหนดรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 1-6  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 -3 และรำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
1-6 ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6 ไว้ในหลักสูตรสถำนศึกษำ



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 สำมำรถสื่อสำรได้ตรงประเด็น มีกำรเสนอแนวคิดและ
ควำมคิดเห็นของตนเองแสดงข้อมูลประกอบได้เหมำะสม  ชัดเจน เลือกใช้ศัพท์  ส ำนวนและโครงสร้ำง
ประโยคได้ถูกต้อง เหมำะสมตรงตำมที่ก ำหนด สื่อควำมได้ชัดเจน คล่องแคล่ว มีกำรล ำดับควำมต่อเนื่อง               
ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรได้เหมำะสม และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีผลกำรพัฒนำร้อยละ 97.70  อยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ระดับชั้น จ านวนเต็ม
จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการเรียน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ร้อยละของจ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการเรียน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 678 669 98.67 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 2 682 676 99.12 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 3 665 653 98.20 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 717 700 97.63 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 5 703 692 98.44 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 612 600 98.04 ยอดเยี่ยม
รวมทั้งหมด 4,057 3,990 98.35 ยอดเยี่ยม

ตารางผลการประเมินการคดิค านวณ ชั้น ม.1 - ม.6 



ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตัวชี้วัดที่ 5

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



THIS IS A SLIDE TITLE

ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างเอกสารแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนตามหลักสูตร



กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียนโดยก าหนดรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเน้นให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณเพิ่มเติมตามเนื้อหา
สาระของแต่ละระดับชั้น ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณตามศักยภาพของผู้เรียน มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน เน้นให้คุณครูผู้สอนตรวจสอบความรู้และทักษะพื้นฐาน
ของผู้เรียนในเรื่องที่เรียนก่อนจัดการเรียนการสอน อีกทั้งการประเมินผลระหว่างเรียน ได้ด าเนินการวัดและ
ประเมินผลเป็นรายผลการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนไม่ผ่านการประเมิน แต่ละผลการเรียนรู้ได้จัดสอนซ่อมเสริม 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณใน
รำยวิชำคณิตศำสตร์พ้ืนฐำน โดยเน้นให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกทักษะกำรคิดค ำนวณตำมเนื้อหำสำระ
ของแต่ละระดับชั้น จัดโครงกำรที่ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณตำมศักยภำพของ
ผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีร้อยละของผลกำรเรียนสูงกว่ำหรือเท่ำกับ 2.5 คิดเป็นร้อยละ 78.56 
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



ตารางผลการประเมินการคดิค านวณ ชั้น ม.1 - ม.6 

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ระดับชั้น จ านวนเต็ม
จ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการเรียน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ร้อยละของจ านวนผู้เรียน
ที่มีผลการเรียน
ระดับ 2.5 ขึ้นไป

ระดับคุณภาพ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 678 505 74.48 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 2 682 470 68.91 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 3 665 580 87.22 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 717 614 85.63 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 5 703 544 77.38 ยอดเยี่ยม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 612 474 77.45 ยอดเยี่ยม
รวมทั้งหมด 4057 3187 78.56 ยอดเยี่ยม



มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ฃ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา1.1.2

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
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ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างโครงงาน PBL



THIS IS A SLIDE TITLE

กระบวนการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (Project Based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรูโ้ดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จาก
การใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกัน โดยผู้เรียนทุกคนจะร่วมกันท าโครงงานเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ 1 โครงงานในสาขาที่สนใจ ได้แก่ สาขาสะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ สงัคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ มีคุณครูประจ าชั้น และครูเชี่ยวชาญตาม
สาขาเป็นที่ปรึกษา โครงงานของผู้เรียนทุกชิ้นทีจ่ัดแยกตามสาขาและระดับชั้น จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เข้าสู่กิจกรรมการประกวดโครงงาน
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ผลการพัฒนา

จากกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน พบว่า ผู้เรียนทุกคนทุกระดับชั้น จ านวน 4,072 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 100  ได้ผ่านกระบวนฝึกทักษะ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่านทางการท าโครงงาน รวมจ านวนโครงงานทั้งสิ้น 791 โครงงาน 

จากผลการพัฒนาตามที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีการคิดแบบองค์รวม คิดนอกกรอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น 
สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อน ามาวางแผนงานโครงการ สรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีการคาดการณ์และ
ก าหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเขียน
โครงการ โครงงาน หรือรายงานชิ้นงาน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาได้ในอนาคต 
มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



ตารางแสดงจ านวนโครงงานของผู้เรียนแยกเป็นระดับชั้น

35

ระดับชั้น
จ ำนวนโครงงำนในแต่ละสำขำ

สะเต็มศึกษา
สวน

พฤกษศาสตร์

เศรษฐกิจ

พอเพียง
อื่นๆ รวม

ม.1 41 38 15 38 132

ม.2 58 32 38 13 141

ม.3 44 41 22 14 121

ม.4 58 31 33 15 137

ม.5 42 36 48 17 143

ม.6 22 30 53 12 117

รวม 265 208 209 109 791

ร้อยละ 33.50 26.30 26.42 13.78 100



36

ตัวอย่างผลการประกวดโครงงาน
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ตัวอย่างผลการประกวดโครงงาน



ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม 
มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และน าประสบการณ์มาใช้ในการท าโครงงาน 
มีการท าโครงงาน น าไปใช้ และเผยแพร่ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน



ร่องรอย/หลักฐาน

ตารางแสดงจ านวนโครงงาน PBL ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น ม.1 – ม.6
จ าแนกตามหัวข้อ

ชั้น
จ านวนโครงงานในแต่ละสาขา

สะเต็มศึกษา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง สาขาอื่นๆ รวม

ม.1 41 38 15 38 132

ม.2 58 32 38 13 141

ม.3 44 41 22 14 121

ม.4 58 31 33 15 137

ม.5 42 36 48 17 143

ม.6 22 30 53 12 117

รวม 265 208 209 109 791

ร้อยละ 33.50 26.30 26.42 13.78 100.00



แบบประเมินโครงงาน



รางวัลภายนอกโรงเรียน ในระดับภาค การน าเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 10
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา จ านวน 9 โครงงาน

รางวัลที่ได้รับ
▪ ชนะเลิศเหรียญทอง จ านวน 5 โครงงาน
▪ เหรียญเงิน จ านวน 3 โครงงาน
▪ เหรียญทองแดง จ านวน 1 โครงงาน 
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กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการรวบรวม

ความรู้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ น าประสบการณ์ แนวความคิดมาใช้ใน

การท าโครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิตของตนเองอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการกับแนวคิดสะเต็ม

ศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสาขาอื่นๆ มาใช้ใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดท าโครงงาน (Project Based Learning : PBL) มีครูประจ าชั้นเป็น

ที่ปรึกษาโครงงาน ทุกโครงงานได้รับการประเมินจากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยใช้เกณฑ์

การประเมินที่โรงเรียนก าหนด เผยแพร่โครงงานภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
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ผลการพัฒนา

ผู้ เ รี ยนระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  1-6 ร้ อยละ  100 ได้ เ รี ยนรู้ ก า รท า โครงงาน 
(Project Based Learning : PBL) ประจ าปีการศึกษา 2563 จากการเรียนการสอนทุกรายวิชา
บูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และสาขาอื่นๆ จนสามารถท าโครงงาน มีการน าไปใช้ และเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 



Bodindecha (Sing Singhaseni) School

การเผยแพร่โครงงานภายในและภายนอกโรงเรียน
โครงงานภายนอกโรงเรยีน ในระดับภาค การน าเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
จ านวน 9 โครงงาน

รางวัลที่ได้รับ
▪ ชนะเลิศเหรียญทอง จ านวน 5 โครงงาน
▪ เหรียญเงิน จ านวน 3 โครงงาน 
▪ เหรียญทองแดง จ านวน 1 โครงงาน 



Bodindecha (Sing Singhaseni) School

โครงงานภายนอกโรงเรียน ในระดับชาติ ส่งผลงานเขา้รว่มกิจกรรม “พลงัเล็ก เปลี่ยนโลก ปี 8” 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภายใต้แนวคิด 
“นวตักรรมพิชิต COVID-19”    จ านวน 2 นวัตกรรม

รางวัลที่ได้รับ
▪ รางวัลระดับดีเด่น จ านวน 1 นวัตกรรม
▪ รางวัลชมเชย จ านวน 1 นวัตกรรม



Bodindecha (Sing Singhaseni) School

กรรมการตัดสินโครงงาน คัดเลือกโครงงาน ในสาขาสะเต็มศึกษา 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสาขาอื่นๆ



Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ตัวอย่างโปสเตอร์โครงงาน PBL ที่ได้รับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2563



Bodindecha (Sing Singhaseni) School

นักเรียนทุน
โครงการ พสวท.



สรุปผลการประเมิน

การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงาน (Project Based Learning : PBL)
ประจ าปีการศึกษา 2563 จากการเรียนการสอนทุกรายวิชาบูรณาการกับแนวคิด
สะเต็มศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และและสาขาอื่นๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ด้วย
ตนเองและท างานเป็นทีม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้และน าประสบการณ์มาใช้ใน
การท าโครงงาน มีการท าโครงงาน น าไปใช้ และเผยแพร่ภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน จนได้รับรางวัลในระดับประเทศ เกิดผลการประเมินคุณภาพ
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม



มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร1.1.4

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
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ร่องรอย/หลักฐาน







เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล

รายงานผลการประเมิน

ตัวอย่างเกียรติบัตรความสามารถการ
เข้าใจดิจิทัล 
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กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนได้ด ำเนินกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของผู้เรียน         
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ .ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยก ำหนดรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติมไว้ในโครงสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรสื่อสำร กำรท ำงำน กำรศึกษำเรียนรู้ และกำร
พัฒนำตนเอง โดยโรงเรียนมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อกำรเรียนรู้เพื่อใช้จัดกำรเรียนรู้  
พัฒนำเว็บไซต์ DLIT เพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยสำมำรถน ำไปใช้เป็นช่องทำงให้ครู
มอบหมำย ติดตำมภำระงำน เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน ใน
ประเด็นต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ นอกจำกนี้โรงเรียนด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้สู่โครงงำน (Project Based learning: PBL)
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ผลการพัฒนา

ผลกำรพัฒนำผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำร
ท ำงำน อย่ำงสร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม โดยพิจำรณำจำกระดับผลกำรประเมินควำมเข้ำใจ
ดิจิทัล ซึ่งมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 93.81 มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



ระดับชั้น ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป

ปี 2562 ปี 2563
ม.1 95.75 92.33
ม.2 96.42 90.18
ม.3 96.46 89.91
ม.4 96.21 95.86
ม.5 96.62 98.02
ม.6 94.49 98.01

ค่าเฉลี่ย 95.99 93.81

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้น ม.1 - ม.6 
ปีการศึกษา  2561-2563

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

1.1

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน
ประเด็นการพจิารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา

5.1 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 

5.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา



ร่องรอย/หลักฐาน

5.1 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/

หลักฐานที่ใช้ประเมิน
วงรอบการประเมิน

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และ

ผู้เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง/ภาคเรียน
2. การสังเกต พฤติกรรมผู้เรียน

3. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 

หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

1. แบบสังเกต

2. แบบประเมิน

3. แบบทดสอบ ฯลฯ



5.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศึกษา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล/เครื่องมือ/เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประเมิน
วงรอบการ

ประเมิน

1. การสัมภาษณ์ การสอบถาม และ

การสังเกตพฤติกรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง/

ปีการศึกษา

2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน 

ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์

1. แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

2. รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

3. รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบของสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียน ตามเป้าหมายของ

สถานศึกษาในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
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กระบวนการพัฒนา

5.1 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ตามหลักสตูรสถานศกึษาจากพื้นฐานเดิมใน 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ

โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ 
และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน คือ การสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้
ผู้เรียนสอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนดและพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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กระบวนการพัฒนา

5.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนเปน็ไปตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศกึษา  

โรงเรียนก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแกป้ัญหา จัดโครงการและกจิกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน คือ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
รวมทั้งสอดแทรกคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องรวมไปถึงได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ก้าวทัน
เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง
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ผลการพัฒนา

5.1 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ตามหลักสตูรสถานศกึษาจากพื้นฐานเดิมใน 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และ
คิดแก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ท าให้นักเรียน  มีความก้าวหน้าจาก
พื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด นักเรียนสอบเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.53 อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม



Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ระดับ

การศึกษา

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสูตร

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ม.1 86.96 80.79 87.43

ม.2 85.29 89.86 85.28

ม.3 90.60 87.17 91.89

ม.4 92.72 92.89 93.19

ม.5 92.92 94.21 95.66

ม.6 89.44 93.28 95.93

รวม 89.60 89.70 91.53

กราฟแสดงการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
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ผลการพัฒนา

5.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผูเ้รียนเปน็ไปตามเกณฑ์เป้าหมายของสถานศกึษา  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ และคิดแก้ปัญหา จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะทั้ง 5 ด้าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนโดยค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของ
สถานศึกษา โดยอยู่ในระดับคุณภาพ...รอผล....



ผลการพัฒนา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

สาระวิชา
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมายของ

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมายของ

โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมายของ

โรงเรียน
ภาษาไทย 63.99 สูงกว่า 59.26 สูงกว่า รอผล รอผล

สังคมศึกษาฯ 43.25 สูงกว่า 44.82 สูงกว่า รอผล รอผล
ภาษาอังกฤษ 55.47 สูงกว่า 55.69 สูงกว่า รอผล รอผล
คณิตศาสตร์ 59.93 สูงกว่า 57.34 สูงกว่า รอผล รอผล
วิทยาศาสตร์ 41.75 สูงกว่า 42.35 สูงกว่า รอผล รอผล



มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ1.1.6

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ร่องรอย/หลักฐาน

แบบประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

สถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ

ผลงานนักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการงานอาชีพ







กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ

ชุมนุมเสริมสวย กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมพี่พบน้อง



กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ



ผลงานนักเรียน
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กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ส่ ง เสริมด้านทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้      
(Career and Learning Skills) โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และกิจกรรมแนะแนว ทุกระดับชั้น ในรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ (online) ผ่าน google classroom โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Student-centered approach) จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท า 
(active learning) ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ลงมือท า ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า
คิด กล้าท า กล้าแสดงออก และเรียนรู้วิธีจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียน
เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติและของโลก
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ผลการพัฒนา

ระดับการศึกษา

ตารางผลการประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561 – 2563
ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ม. 1 97.20 98.10 99.56

ม.2 98.51 99.11 97.37

ม.3 99.73 99.59 99.40

ม.4 99.84 99.58 99.30

ม.5 99.86 99.84 99.72

ม.6 100 100 99.19

รวม 99.18 99.37 99.09
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ผลการพัฒนา

ระดับการศึกษา

ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 

ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2561 – 2563

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2

ม. 1 99.68 98.91 100 97.77 99.38

ม.2 97.01 86.50 99.34 91.21 99.18

ม.3 99.06 94.92 98.49 94.00 96.69

ม.4 84.91 87.22 83.59 81.41 81.90

ม.5 93.97 96.85 - - -

ม.6 90.82 95.00 100 94.59 98.33

รวม 94.25 93.30 96.35 91.64 95.17



คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน1.2

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
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ร่องรอย/หลักฐาน

กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 

ปีการศึกษา 2563



กิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริตในรายวิชาหน้าที่พลเมือง



81



82
กิจกรรม ตักบาตรทุกเช้าวันพุธ



83

กิจกรรม หล่อเทียนถวายเทียนพรรษา



84

กิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิตอนเช้าทุกวัน



85กิจกรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสอบธรรมศึกษา



86กิจกรรม แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ



กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                  
ได้แสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้หลากหลายภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยผู้เรียนมีความรักเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และชาติบ้านเมือง 
สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร                    
โดยใช้วิธีการสอดแทรกในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม และท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
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ผลการพัฒนา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1-6 มีกำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 99.98 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 สำมำรถสื่อสำรหลำกหลำยภำษำ ผลิตผลงำน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมกำรเป็นพลโลกที่ดี ตำมที่โรงเรียนได้ก ำหนด



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ชั้น ม.1 - ม.6  ปีการศึกษา  2561-2563

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

99.92

99.93

99.94

99.95

99.96

99.97

99.98

99.99

100

100.01

ด้านท่ี 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านท่ี 2 ซื่อสัตย์สุจริต ด้านท่ี 3 มีวินัย ด้านท่ี 4 ใฝ่เรียนรู้ ด้านท่ี 5 อยู่อย่างพอเพียง ด้านท่ี 6 มุ่งมั่นในการท างาน ด้านท่ี 7 รักความเป็นไทย ด้านท่ี 8 มีจิตสาธารณะ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563



ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย1.2.2

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
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ร่องรอย/หลักฐาน



https://web.facebook.com/100002061585722/videos/3785682358177113/


THIS IS A SLIDE TITLE

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนได้ด าเนินการให้นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม    
ทางด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ แสดงออกด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภูมิใจในท้องถิ่น         
ได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเป็นไปตามสภาพของนักเรียน โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
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กระบวนการพัฒนา

1) ระดบัขัน้พืน้ฐาน เป็นการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3 ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู ้
เนือ้หาประวตัิความเป็นมาของความเป็นไทยต่างๆ ในรายวิชาศิลปะ อาศยัรูปแบบกระบวนการคิด และ
สรา้งผลงานตามภาระงานในแต่ละระดบัชัน้ โดยลงมือปฏิบตัิจริง และนกัเรียน ระดบัชัน้มธัยมศึกษา ปีท่ี 
4-6 ใหน้ักเรียนฝึกทกัษะผูน้  า จัดท าผลงานท่ีสื่อใหเ้ห็นถึงความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน 
ดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการคิด การระดมสมอง การเรียนรูแ้บบรว่มมือและ
การลงมือปฏิบตัิจรงิ
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กระบวนการพัฒนา

2) ระดบัชัน้เสรมิทกัษะปฏิบตัิ เป็นการจดัการเรียนรูเ้พิ่มเติมส าหรบันกัเรียนท่ีมีความสนใจดา้นศิลปะ/
ดนตรี/นาฏศิลป์ ดว้ยกิจกรรมชมุนมุ ไดแ้ก่ กิจกรรมวงดนตรีลกูทุ่งกิจกรรมวงโยธวาทิต กิจกรรมดนตรีไทย 
กิจกรรมขบัรอ้ง กิจกรรมนาฏยศิลป์บดินทรเดชา กิจกรรมดนตรีรว่มสมยั เพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตของผูเ้รียน 
มีการบรูณาการภาระงาน ชิน้งาน สนบัสนนุใหน้กัเรียนทกุคนมีส่วนรว่มไดล้งมือปฏิบตัิจรงิ จนสรุปความรู ้
ไดด้ว้ยตนเอง
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กระบวนการพัฒนา

3) ระดับขั้นสรา้งความมั่นใจในตนเอง เป็นการพัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถของนักเรียน
ดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ โดยมีการแสดงผลงานดว้ยตนเองในกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ หรือกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะดา้นศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประเมินผลการพัฒนาของ
นกัเรยีนจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความภมิูใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย
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ผลการพัฒนา

นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจ เขา้รว่มกิจกรรมทางดา้นศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป์ แสดงออกทางดา้น
วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยที่ตนเองภาคภมูิใจในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม สรา้งผลงาน และน าความรู ้
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ยความภาคภมูิใจ มีผลการการประเมินโดยภาพรวมรอ้ยละ 100 อยูใ่นระดบั
คณุภาพดีขึน้ไป



ระดับชั้น ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ม.1 100 100 100
ม.2 100 100 100
ม.3 100 100 100
ม.4 100 100 100
ม.5 100 100 100
ม.6 100 100 100

ค่าเฉลี่ย 100 100 100

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ปีการศึกษา  2561-2563

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย1.2.3

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
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ร่องรอย/หลักฐาน

แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน แบบรายงานผลโครงงาน PBL



ภาพการร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
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กระบวนการพัฒนา

การใช้กระบวนการ  การเรียนรู้เชิงประจักษ์  การจ าลองสังคมโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้การ
ช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การคิดแก้ปัญหาจากการท า
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลาย จากกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม บ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาและรักษาดินแดน ที่นักเรียนจะต้องฝึกการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม โดยมีบทบาทที่แตกต่างกันทั้งการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี และนักเรียนจะเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ 
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ผลการพัฒนา

นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น
และสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม



ตารางเปรียบเทียบจ านวนนกัเรียนที่ได้รับการปลกูฝัง การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ปีการศึกษา  2561-2563

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

กิจกรรม
ที่

ชื่อกิจรรม
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังตามหัวข้อข้างต้น

ปีการศึกษา 

2561

ปีการศึกษา 

2562

ปีการศึกษา 

2563
1 กิจกรรมเสียงตามสาย 4,147 4,133 4,057
2 พิธีหน้าเสาธง 4,147 4,133 4,057

3
กิจกรรมของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและ
ประเพณีไทย

4,147 4,133 4,057

4 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 2,171 2,087 2,036
5 กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4,147 4,133 4,057
6 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(PBL) 4,147 4,133 4,057



สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
1.2.4

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ร่องรอย/หลักฐาน

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้ง 4 ด้าน

ด้านสัดส่วนร่างกาย
(ดัชนีมวลกาย)

ด้านความอ่อนตัว ด้านความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อ

ด้านความอดทนของระบบ
หายใจและไหลเวียนโลหิต



ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ
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กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย เช่น การจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ มีสถานที่ที่เอื้อต่อการออกก าลังกาย มีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเพื่อใช้
ในการออกก าลังกายและมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกระดับชั้น 4 ด้าน ซึ่งบูรณา
การเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนด้านลักษณะ
จิตสังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ การอบรมด้านจิตใจในการเข้าแถวตอนเช้า มีการให้ผู้เรียนท า
แบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์ อีกทั้งยังมีการให้ค าแนะน าเพื่อบรรเทาปัญหา
ด้านอารมณ์และสุขภาพจิต มีการติดตามผลและการประเมินซ้ า เพื่อสังเกตพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงอีกด้วย



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เช่น การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวเป็น
กิจกรรมที่พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สังเกตได้จากผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 98.69) ผ่านการทดสอบในทุกด้าน

ผู้เรียนมีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี รู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใช้
ศักยภาพตนเองในการด าเนินชีวิตครอบครัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและ 
ประสบความส าเร็จ ซึ่งประเมินด้าน เก่ง ดี มีสุข โดยการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ มีผลการ
ประเมินในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 97.83) อยู่ในเกณฑ์ปกติและสูงกว่าเกณฑ์

จะเห็นว่า ทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผู้เรียนได้มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้
ตนเองมีร่างกายและจิตสังคมที่ดี เหมาะสม สามารถเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 
ระดับคุณภาพ  5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
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ร่องรอย/หลักฐาน



แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กระบวนการด าเนินงาน



แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระบวนการด าเนินงาน



พันธกิจ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้เป็นพลโลก บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 

ด ารงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดีมีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่สังคมที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา



ยุทธศาสตร์ 1 ความมั่นคง

1.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์

2.โครงการตามแนวพระราชด าริ

3.โครงการสัมพันธ์ชุมชน



ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

2.โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามแนวทาง
การประเมิน PISA

3.โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิสูก่ารแข่งขัน
ระดับนานาชาติ



ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่โครงงานเป็นฐาน(PBL)

3.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

4.โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ  
นักเรียน



ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเทา่เทียมกันทางสังคม

1.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี งานผลิต
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน



ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ยุทธศาสตร์ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1.โครงการพัฒนาการบริหารและระบบประกันคุณภาพ

2.โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อไปสู่การประกันคุณภาพ



โครงการพิเศษของโรงเรียน

2.โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

1.โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.ต้น

3.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4.โครงการห้องเรียนมุ่งสู่สากล

5.โครงการหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

นโยบาย สพฐ.
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 ผู้รับผิดชอบ

1.ความมั่นคง 1.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ

1.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์
2.โครงการตามแนวพระราชด าริ
3.โครงการสัมพันธ์ชุมชน

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

2.การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

2.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นตามแนวทางการประเมนิPISA
3.โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิสู่การแขง่ขันระดับนานาชาติ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

3.การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

4.ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม

4.ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี งานผลิตสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน

กลุ่มบริหารวิชาการ

5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารวิชาการ

6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา

1.โครงการพัฒนาการบริหารและระบบประกันคุณภาพ
2.โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อไปสูก่ารประกันคุณภาพ

กลุ่มบริหารงบประมาณ



ประเด็นพิจารณา 2.2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 
ระดับคุณภาพ  5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



รูปแบบการพัฒนาเชงิกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic Development Model) 
ในการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย โรงเรียนดีมีคุณภาพ (Smart School) 

B  (Belief) : ความรักและศรัทธาต่อองค์กร
O  (Objective) : การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/องค์กร
D  (Dynamic) : การขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมาย
I   (Innovation) : การใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย
N  (New Deal) : การเกิดแนวคิดและหลักการใหม่



กระบวนการด าเนินงาน
Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา



กระบวนการด าเนินงาน
Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ร่องรอยหลักฐาน/เครื่องมือ 

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ จึงไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการเงิน อาศัยการวางแผนงบประมาณเตรียมการ
ระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทั้งการวางแผนการก ากับติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบราชการก าหนด

ผลจากการใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) ในการด าเนินงานทุกระบบ
และทุกกระบวนการท างาน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลศิด้านวิชาการสู่ระดับ
สากล

การใช้ระบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle (PDCA)

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ

ผลการพัฒนา



ด้านผู้เรียน

ด้านบุคลากร

ผลการพัฒนา

โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกันโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ให้สอดรับกับนโยบายของต้นสังกัดและความทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน การสอน สนับสนุน
ครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งความรู้และการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ผลการเรียนของนักเรียนมีแนวโน้มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งบรรลุค่าเปา้หมายตัวชี้วัดของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ รวมถึงคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุดของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 มาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเป้าหมาย ของโรงเรียนที่ก าหนดจากคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุก
รายวิชา ทั้งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6



ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย2.3

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 
ระดับคุณภาพ  5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School
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ร่องรอย/หลักฐาน

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี
2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนว
3. โครงสร้างหลักสูตร
4. ข้อมูลการสรุปผลการประเมินรายวิชาเพิ่มเติมโดยนักเรียน
5. คู่มือการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
7. แฟ้มสรุปรายงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 





THIS IS A SLIDE TITLE

กระบวนการด าเนินงาน

การด าเนินการจดัท าหลักสูตรตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของนักเรียน โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมที่เป็นแบบ Block Course และรายวิชาเพิ่มเติมที่เป็น
แบบ Shopping Course นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และความถนัด โดยมีสาระ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้านภาษา เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี ด้านศิลปะ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ทัศนศิลป์ ด้านการงานอาชีพ
เช่น อุตสาหกรรม คหกรรม คอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม รวมท้ังด้านกีฬา จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริม ตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เช่นกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและกจิกรรมชุมนุมตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการด าเนินงาน
ยอดเยี่ยม

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ตลอดจน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ได้แก่ วิสัยทัศน์
จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา แนวทางการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการ
น าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติ มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร มีหลักสูตรที่หลากหลาย
สนองตอบต่อความต้องการ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทุกรายวิชา มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลอง มีผลงาน/โครงงานที่แสดงให้เห็นการอธิบาย วิธีคิด และการสรุปความคิดของ
ผู้เรียน มีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน มีผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน2.4

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 
ระดับคุณภาพ  5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



THIS IS A SLIDE TITLE

ร่องรอย/หลักฐาน



ร่องรอย/หลักฐาน



THIS IS A SLIDE TITLE

กระบวนการพัฒนา

01 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ (ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ)

04 ติดตามการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและพัฒนา (Coaching and Mentoring) 

02 จัดท าแผนพฒันาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id Plan)

03 ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา
ยอดเยี่ยม

โรงเรียนมีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาครูตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาวิชาชีพ ท าวิทยฐานะระดับต่าง ๆ จัดท าแผนพัฒนา
ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (Id Plan) การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจของครู
แต่ละท่าน และหลักสูตรอื่น ๆ เช่น สอวน. พสวท. สถาบันภาษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครูและบุคลากร  
มีการนิเทศติดตามการสอนของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทุกกลุ่มสาระฯ  
การสร้างชุนชนเรียนรู้ติดตามการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการนิเทศติดตาม และพัฒนา 
(Coaching and Mentoring) การสอนงานโดยระบบพี่เลี้ยง นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ครูบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาอย่างน้อย 20 ชั่วโมง
มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



ต าแหน่ง ระดับ
จ านวน (คน)

ปีการศึกษา 
2561

ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

ครูผู้ช่วย คผช. 47 11 16

ครู คศ.1 75 87 97

ครูช านาญการ คศ.2 49 72 54

ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 27 28 19

ครูเช่ียวชาญ คศ.4 2 2 2

รวม 197 200 188



จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ2.5

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 
ระดับคุณภาพ  5 ยอดเยี่ยม
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รอ่งรอย/
หลักฐาน





THIS IS A SLIDE TITLE

โรงเรียนมีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า หอประชุม โรงอาหาร และอาคารประกอบ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม
ร่มรื่น มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ พร้อมกับจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
อย่างพอเพียงกับผู้เรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้แต่ละกลุ่มภายในโรงเรียน และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน

กระบวนการพัฒนา



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

โรงเรียนมีแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ท าให้
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน หอ้งปฏิบัติการ ห้องน้ า หอประชุม โรงอาหาร และ
อาคารประกอบ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้
รวมถึงมีการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีระบบสารสนเทศเพียงพอต่อการใช้งาน ให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรยีนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อการเรียนรูท้ี่
ดี มีผลการประเมินโดยภาพรวมในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม



จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้2.6

ค่าเป้าหมาย ปี 2563 
ระดับคุณภาพ  5 ยอดเยี่ยม
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ร่องรอย/หลักฐาน รายงานการด าเนินงานงานสารสนเทศของทุกกลุ่มงาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู ้เข้าถึงจาก:

https://www.bodin.ac.th/home/information

https://www.bodin.ac.th/home/information


รายงานผลการด าเนนิงานการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา

(Big Data)



แผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 

2559-2563

แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2563

ธรรมนูญสถานศึกษา



รายงานผลการด าเนินงาน 
(Self Study Report: SSR)รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

(Self Assessment Report: SAR)
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Annual Report: AR)



ระบบวัดผลและประเมินผล
ระบบติดตามเอกสารระบบเลือกชุมนุมและวิชาเลือกเรยีน

ระบบจัดการผู้ใช้งานเครือข่าย
ระบบสืบค้นประมวลรายวิชา 

(course syllabus)
สืบค้น ยืม คืนหนังสือ

และสื่อการเรียนรู้



งานประกันคุณภาพ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สถิติการศึกษาต่อ ระบบจัดท าเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง 

เว็บไซต์โรงเรียน 



ระบบงานสารบรรณ (My Office) ระบบคลังระเบียบและค าสั่งโรงเรยีน 

ระบบระเบียบวาระการประชุมครู ระบบตรวจสอบการปฏิบัติราชการ



ทะเบียนสื่อการเรยีนรู้

DLIT BD
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กระบวนการพัฒนา

การรวบรวมข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูล 

การประมวลผลข้อมูล 

การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ

การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 

1

2

3

4

5

ตัวชี้วัดที่ 1 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

มีผู้รับผิดชอบจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ด าเนินการก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้
ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก
ถูกต้อง ปลอดภัย โดยก าหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งาน กลุ่มงานทุกกลุ่มก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบ
สารสนเทศด าเนินการจัดการข้อมูลส าคัญที่ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงาน
สารสนเทศจากทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจดัการข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงานตนให้เป็นปัจจุบัน น า
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาทีค่รอบคลุมภารกิจทั้ง 4 กลุ่มงาน จัดท าและให้บริการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย บุคลากร ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน น าข้อมูลสารสนเทศทีส่ าคัญย้อนหลัง 3 ปี ใช้เปน็ข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้
มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 1 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
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กระบวนการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 2  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน

มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว โดยโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย และติดตาม
ภาระงาน ติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ และเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น สร้างชิ้นงาน น าเสนองาน อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยตอบสนองต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ผลการพัฒนา

โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
ได้อย่างคล่องแคล่ว อยู่ในระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจาก
จ านวนผู้ใชง้าน DLIT และสถิติการเข้าใช้งาน DLIT ซึ่งมีการใช้งานคิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 2  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการการจัดการเรียนรู้

ระดับชั้น

รอ้ยละของจ านวน
ผูใ้ช้งาน DLIT 

ปีการศกึษา 
2562

ปีการศกึษา 
2563

ระดับ ม.1 100 100
ระดับ ม.2 100 100
ระดับ ม.3 100 100
ระดับ ม.4 100 100
ระดับ ม.5 100 100
ระดับ ม.6 100 100
รวม 100 100



มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้3.1

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างแบบตรวจคุณภาพหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้



ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและการน าไปใช้
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กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนได้ด าเนินการก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา น าผลการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ ปฏิบัติจริงและการน าไปใช้ได้ ซึ่งจัดกิจกรรมตามรูปแบบของกระบวนการ Active Learning โดยเน้นพัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและการปฏิบัติ เจตคติ และสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อีกทั้งโรงเรียนยังก าหนดให้มีการส่งหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีกระบวนการตรวจโดยครูผู้เชี่ยวชาญประจ าสาขาวิชา เพื่อให้ค าแนะน า ก่อนการน าแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้จริงในชั้นเรียน และมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงอาวุโส เพื่อให้ครูพี่ ซึ่งเป็นครูผู้มีประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ มาให้การนิเทศการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับครูพี่เลี้ยงภายในกลุ่ม
สาระ เพื่อให้ครุพี่เลี้ยงซึ่งเป็นครูผู้เชี่ยวชาญประจ าสาขาวิชา นิเทศการจัดการเรียนรู้กับครูในกลุ่มสาระทั้งหมด เพื่อน าผล
การนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ซึ่งส่งผลกับผู้เรียนในด้านต่างๆต่อไป
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ผลการพัฒนา

ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงได้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ มีหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถเรียนรู้ ปฏิบัติและน าไปใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีผลการพัฒนาใน      
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม



ตารางผลการตรวจคุณภาพหน่วยการเรยีนรู้อิงมาตรฐาน
และแผนการจัดการเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2563

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของจ านวนครู
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป

ภาษาไทย 100.00
คณิตศาสตร์ 92.59

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 93.88
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 100.00
ศิลปะ 84.62

การงานอาชีพ 100.00
ภาษาต่างประเทศ 100.00

งานแนะแนว 100.00
รวม 96.17



ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้3.2

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ทะเบียนสื่อการเรยีนรู้

DLIT BD
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กระบวนการพัฒนา

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรยีนรู้
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กระบวนการพัฒนา

นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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กระบวนการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตอบสนองความต้องการ           

ของผู้เรียน ยังสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบต่าง ๆ มาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่นักเรียนจ าเป็นต้องปรับตัวในการเรียนออนไลน์ที่
บ้าน โดยโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น พัฒนาระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ พัฒนาเว็บไซต์ DLIT จัดอบรมครูเพื่อให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือส าหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยประเมินจาก
ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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ผลการพัฒนา

ผลการด าเนินงาน ครูจัดกิจกรรม
ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
คุณภาพระดับยอดเยี่ยม โดยพิจารณาจาก
ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 มีผลการพัฒนา
ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอด
เยี่ยม

ตัวชี้วัดที่ 1 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละของจ านวนครูท่ีใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

คณิตศาสตร์ 61.2 100

ภาษาไทย 95.45 100

ภาษาต่างประเทศ 88.46 100

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.73 100

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 87.5 100

ศิลปะ 86.66 100

สุขศึกษาและพลศึกษา 92.3 100

การงานอาชีพ 77.27 100

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100.00 100

รวม 97.56 100



THIS IS A SLIDE TITLE

กระบวนการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ           

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน ซึ่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย โดยโรงเรียนมีทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ซึ่งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดคุณหญิงนครราชเสนี ห้องสมุด Digital 
Library ห้องหมอภาษาบดินทรเดชา              สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และศูนย์การเรียนรู้
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน เช่น ข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุมชนวังทองหลาง นอกจากนี้ยังได้รับความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการเข้าศึกษาดูงานและฝึกงานของผู้เรียน



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม โดย
พิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 100 มีผลการ
พัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น



การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก3.3

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์



ร่องรอย/หลักฐาน

ภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์



ร่องรอย/หลักฐาน

ภาพตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์



THIS IS A SLIDE TITLE

ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวก



THIS IS A SLIDE TITLE

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนมีกิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงประจ ากลุ่มสาระฯ เพื่อการ
พัฒนาครู ให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้คิดขั้น
สูง สามารถเรียนรู้ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ที่ส าคัญต้องจัดบรรยากาศการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอย่างมีความสุข มีความศรัทธาในผู้สอน รักที่จะเรียนรู้และรักที่
จะเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งการนิเทศการจัดการเรียนรู้นั้น มีหัวข้อที่ระบุถึงการจัดการชั้นเรียนอย่างชัดเจน 
เช่น การมีส่วนร่วมของนักเรียน ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น เมื่อนิเทศเสร็จ  มีการให้
ข้อมูลย้อนกลับ ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร เพื่อน าผลการพัฒนามาจัดการเรียนรู้ต่อไป 
ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนและครูได้อย่างมีความสุข



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

จากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยพบว่าครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้ผู้เรียนมีความสุข มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ 
เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ โดยประเมินจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านระบบครูพี่เลี้ยงประจ ากลุ่มสาระฯ มีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 5 
ยอดเยี่ยม



ตารางผลการนิเทศการจัดการเรียนรู ้ในรูปแบบออนไลน์
ตามสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ปีการศึกษา 2563

Bodindecha (Sing Singhaseni) School

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของจ านวนครู
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป

ภาษาไทย 100.00
คณิตศาสตร์ 100.00

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 100.00
ศิลปะ 100.00

การงานอาชีพ 100.00
ภาษาต่างประเทศ 100.00

งานแนะแนว 100.00
รวม 100.00



ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ   
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน3.4

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



THIS IS A SLIDE TITLE

ร่องรอย/หลักฐาน

แผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้

บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน

แบบทดสอบ

แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5)

แบบบันทึกคะแนนการวัดประเมินผล

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ

ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน



การประชุมพิจารณาอัตราก าลัง
เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน



กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย



การวัดและประเมินผลผู้เรียนที่อย่างหลากหลาย



THIS IS A SLIDE TITLE

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  มี
กระบวนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน โดยจัดการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และมี
กระบวนการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน การตรวจ
ใบงาน แบบฝึกหัด ผลงานต่างๆ ของนักเรียน การทดสอบความรู้ด้วยแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีการก าหนด
ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อตรวจสอบการออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน รวมทั้ง
มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของข้อสอบ เพื่อให้ครูสามารถน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบไปใช้
พัฒนา ปรับปรุงข้อสอบของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศการสอนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับครูพี่เลี้ยงหรือครูอาวุโส ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้

ครูจั ดกิจกรรมให้ผู้ เ รียนได้ เรี ยนรู้ ผ่ านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริ ง  เช่น  กิจกรรม                 
การเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL) ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีเวทีให้นักเรียนได้
แสดงผลงานในระดับโรงเรียนและต่อยอดสู่การแข่งขันภายนอกโรงเรียน

ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ นอกจากนี้ครูผู้สอนยังให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน ทั้งผลการเรียน กระบวนการท างาน และผลงานต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนา 
ปรับปรุงผลการเรียนและผลการประเมินผลงานต่างๆ ให้ได้ระดับคุณภาพที่ครูก าหนด



มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้3.5

ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม

Bodindecha (Sing Singhaseni) School



ระดับคุณภาพ ค าอธิบายคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

(5)
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี

ดีเลิศ
(4)

ครูร้อยละ 70 – 79 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี

ดี
(3)

ครูร้อยละ 60 – 69 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี

ปานกลาง
(2)

ครูร้อยละ 50 – 59 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี

ก าลังพัฒนา
(1)

ครูน้อยกว่าร้อยละ 50 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และใหข้้อมูลป้อนกลับเพื่อปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้



THIS IS A SLIDE TITLE

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  อาทิ งานนิเทศการสอนโดยการนิเทศการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) และการนิเทศครูที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งต าแหน่งครูผู้ช่วยโดยครูอาวุโส กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
การน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูทุกคนโดยผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อสอบของแต่ละรายวิชาและเครื่องมือวัด
และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
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ผลการพัฒนา

1. การนิเทศการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ท าให้ครูทุกคนได้รับข้อมูล
ตอบกลับ เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นและตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการนิเทศการสอนจากครูอาวุโสที่มีความ
เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับข้อเสนอแนะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้
และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 



ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างแบบสังเกตการสอนและการนิเทศ



ร่องรอย/หลักฐาน

การนิเทศการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Classroom



ร่องรอย/หลักฐาน

ครูผู้ช่วยที่ได้รับการนิเทศการสอนจากครูอาวุโส



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

2. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยร่วมกันออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชานั้นต่อไป และนอกจากที่ครูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้รับความรู้ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการสอนของตนแล้ว ครูยังเกิดทักษะการท างานร่วมกัน ได้รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเอง เกิดความสามัคคีในองค์กร
และเป็นการพัฒนาองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมอีกด้วย 



ร่องรอย/หลักฐาน

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมประชุม
หารือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน



ร่องรอย/หลักฐาน

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมประชุม
หารือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

3. การน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ท าให้
ครูในโรงเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์การท างาน การสร้างนวัตกรรม
หรือการแก้ปัญหาในโรงเรียน เป็นการสร้างชุมชนทางวิชาการให้เกิดขึ้นใน
โรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง 



ร่องรอย/หลักฐาน

การน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน



THIS IS A SLIDE TITLE

ผลการพัฒนา

4. การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทุกคนโดยผู้เรียน 
ครูทุกคนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู้เรียน 
เพื่อให้ครูน าข้อมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองใน          
ปีการศึกษาต่อไป 



ร่องรอย/หลักฐาน

นักเรียนสามารถเขา้ระบบประเมินครูผูส้อน 
ผ่านงานทะเบยีน จากเว็บไซต์ http://reg.bodin.ac.th



ผลการพัฒนา

5. การจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบของแต่ละรายวิชาเพื่อประเมินว่า
ข้อสอบที่น ามาใช้ในการสอบครั้งนั้นมีระดับความยากง่ายของข้อสอบ
เหมาะสมหรือไม่ และควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาข้อสอบในปีการศึกษาถัดไป 



ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อสอบ



ผลการพัฒนา

6. การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้      
เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกับจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ซึ่งผลจากการประเมินสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
ปรับเปลี่ยนสื่อการสอน ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ



ร่องรอย/หลักฐาน

ตัวอย่างแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้



จุดเด่น

1. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
การนิเทศการสอน   ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและครูนิเทศ และ
มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และมี
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและครูพี่เลี้ยงอาวุโส



จุดเด่น

2. ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วม
ประชุมหารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ร่วมกันออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้นต่อไป นอกจากที่ครูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้รับความรู้ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการสอนของตนแล้ว ครูยังเกิดทักษะการท างานกลุ่ม ได้รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและร่วมแสดงความคิดเห็น



จุดเด่น

3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิทยฐานะ โดยการจัดอบรมครูให้มีความรู้  
ความเข้าใจในกระบวนการการขอเลื่อนวิทยฐานะ มีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
พัฒนาผลงานให้ตรงตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ ว 21 ซึ่ ง เป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถของครู เพื่อน ามาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไปในอนาคต

4. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ทุกคนโดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน ท าให้ครูได้เห็นถึงจุดเด่นและจุดควรพัฒนาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง น าไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป



จุดเด่น

5. โรงเรียนก าหนดให้มีการวิเคราะห์ข้อสอบของแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินว่า
ข้อสอบที่น ามาใช้ในการสอบมีระดับความยากง่ายของข้อสอบเหมาะสมหรือไม่         
มีอ านาจจ าแนกในการแยกกลุ่มเด็กเก่งเด็กอ่อน เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ข้อสอบในปีการศึกษาถัดไป และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่นักเรียน
เข้าใจคลาดเคลื่อนได้

6. โรงเรียนก าหนดให้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้เห็นจุดเด่น จุดด้อย ที่ควรพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


