
 

 
 
 
 
 

รายงานผล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2562 

โรงเรียนบางดีวิทยาคม 

  



ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบางดีวิทยาคม 

สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
ที่อยู ่  59  หมู่ 10  ต.บางดี  อ.ห้วยยอด  จ. ตรัง 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายปราโมทย์  สุทธิรักษ์  เบอร์โทรศัพท ์ 084 196 1323 
จ านวนครู 28 คน จ าแนกเป็น 

ข้าราชการครู   21 คน 
ช่วยราชการ   1 คน 
พนักงานราชการ   4 คน 
ครูอัตราจ้าง   2 คน 

จ านวนนักเรียน รวม   426    คน ชาย   229     คน หญิง     197      คน จ าแนกเป็น 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       227 คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    199 คน 
รูปแบบการจัดการศึกษา 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนท่ัวไป 
  



ผลการพัฒนาบุคลากร 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับ   ดีเลิศ   

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน ,   
สพม.13 , นโยบายของรัฐ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ท่ีปรากฏอยู่ใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง 

โรงเรียนบางดีวิทยาคมมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ความต้องการ
ของชุมชน , สพม.13 , 
นโยบายของรัฐ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ท่ีปรากฏอยู่
ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ท่ี
สามารถปฏิบัติได้จริง 
 

ตามเป้าหมาย 

2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยใช้ 
Bangdeewit Model และการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยใช้ 
Bangdeewit Model และ
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย จนประสบ
ผลส าเร็จหลายด้าน 
 

ตามเป้าหมาย 

3.  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และ
หลักสูตรแกนกลาง 
๒. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ทุก 3 ปี 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน และ
หลักสูตรแกนกลาง 
๒. มีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรทุกปี 
 

ตามเป้าหมาย 

4.  พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนครูทุก
คนให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ อย่าง
น้อยคนละ 20 ชม./ป ี และส่งเสริม
ความเช่ียวชาญผ่านชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  

ครูโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการ
อบรม และพัฒนาวิชาชีพ 
อย่างน้อยคนละ 20 ชม./ปี
ช่ัวโมงและร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  
 
 
 

ตามเป้าหมาย 



มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
5.  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ภายใต้อัตลักษณ์ “ จิตอาสา
พัฒนาภูมิทัศน์” ท่ีปลอดภัยและ
เพียงพอกับนักเรียน 
 

โรงเรียนบางดีวิทยาคม
สามารถจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ท่ีปลอดภัยและ
เพียงพอกับนักเรียน ผ่าน
กิจกรรม 
- โครงการจิตอาสา 
- โครงการคนละไม้คนละมือเราคือ

บางดีวิทย์ 

- โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

- โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

- โครงการโรงเรียนสีขาว 

ตามเป้าหมาย 

6.  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและ
อินเตอร์เน็ตเพียงพอต่อการสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ และจัดให้มี Smrat 
TV เพื่อการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

โรงเรียนบางดีวิทยาคมมี
ระบบเทคโนโลยีและ
อินเตอร์เน็ตเพียงพอต่อการ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
และจัดให้มี Smrat TV เพื่อ
การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ 
ผ่านโครงการ 
- โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
- โครงการห้องสมุด 3D 
- โครงการ DLIT 

ตามเป้าหมาย 

 
  



รางวัลที่ได้รับของครู 

      
รายการ ช่ือ - สกุล 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การ
แข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  

นายอดิศร  แซ่เซียว 
     

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การ
ประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  

    

รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3  

นางนุจร ี ไกรศิร ิ

    

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ  การ
แข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ   
ม.1-ม.3   

    

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การ
แข่งขันเครื่องบินพลังงาน ประเภท
สามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

นายสุรสีห์  หนูพุทธิ 

    

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6  

     

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง   ม.4-ม.6  

นางสาวบุญศิริ  ปานทน 

    

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การ
แข่งขันเครื่องบินพลังงาน ประเภท
สามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3      

รางวัลครูอุทิศตนเพื่อศิษย์ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การ
แข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  

    

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การ
ประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  

    



รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคใต้ การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3   

นายชุกรี  ทุ่ยอีด 

   

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคใต้ การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6   

     

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 

     

รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3  

     

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับ
ภาคใต้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4 
- ม.6 

นางสาวจินดา  สงศิริ 

     

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคใต้ การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3   

     

รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคใต้ การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6   
  

  
  







 

รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4 - ม.6 

 

     

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับ
ภาคใต้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.4 
- ม.6   



  

รางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้การ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3  

นางนุจร ี ไกรศิร ิ
  


  

รางวัลเหรียญเงินระดับภาคใต้การ
แข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.1 - ม.3 

นางสาวอัญชลีพร  อภินันทน์ถิระ 

  


  



รางวัลเหรียญเงินระดับภาคใต้การ
แข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ี
ปรึกษา(Youth  Counselor: YC) ม.4 
- ม.6 

นายคมสัน  นวลใย           

    



รางวัลเหรียญเงินระดับภาคใต้การ
แข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ี
ปรึกษา(Youth  Counselor: YC) ม.4 
- ม.6     



รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การ
แข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6       



รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การ
ประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

นายปฏิวุฒ ิ ชุมสุวรรณ 
    



รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การ
ประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

นางสาวนารธิดา  นารทวงศ์ 
    



รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การ
ประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 

นางสาวเพลินตา  จันทร์ละเอียด 
    



 

 


