
รายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 
โรงเรียนบางดีวิทยาคม 

 
วิสัยทัศน์  โรงเรียนบางดีวิทยาคม   

 โรงเรียนบางดีวิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นจิตอาสาและสามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565 

พันธกิจ  โรงเรียนบางดีวิทยาคม   

1. ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ 
7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดี 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  โรงเรียนบางดีวิทยาคม   

1. ชุมชนชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา 
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสม 
5. ครูจัดการเรียนรู้ท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ผู้เรียนทุกคนมีจิตอาสาร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ 
7. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาวะท่ีดี 
8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. ผู้เรียนทุกคนสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธโ์รงเรียนบางดีวิทยาคม 

1. โรงเรียนพฒันาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
หลักธรรมาภิบาล 

2. โรงเรียนพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา ทันกับการเปล่ียนทางสังคม
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

3. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5. พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

6. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

อัตลักษณ์โรงเรียนบางดีวิทยาคม 
 จิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต.ค. 61-ก.ย.62 ครู-นักเรียน 
2 วางแผนการดำเนินการโครงการ ต.ค. 61-ก.ย.62 ครู-นักเรียน 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ต.ค. 61-ก.ย.62 ครู-นักเรียน 

4 ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ ต.ค. 61-ก.ย.62 ครู-นักเรียน 

5 รายงานผลการดำเนินการโครงการ ต.ค. 61-ก.ย.62 ครู-นักเรียน 

 

งบประมาณ 
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1 เงินอุดหนุนรายหัว        1,490,700  
2 เงินอุปกรณ์การเรียน          179,580  
3 เงินกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน          373,860  
4 เงินเครื่องแบบนักเรียน          193,650  
5 เงินหนังสือเรียน          392,770  
6 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน          106,650  

 
สรุปผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์/ค่าเฉลี่ย 

ท่ี วัตถุประสงค์ สภาพความสำเร็จ ค่าเฉลี่ยที่ได้ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรยีนบางดี
วิทยาคม 

✓  4.80 

2 โรงเรียนคุณธรรม ✓  4.88 
3 ธนาคารโรงเรียนบางดีวิทยาคม  ✓  4.75 
4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ✓  4.89 
5 สนับสนุนนักเรียนยากจนด้วยเงินอุดหนนุปัจจัยพื้นฐาน ✓  4.50 



ท่ี วัตถุประสงค์ สภาพความสำเร็จ ค่าเฉลี่ยที่ได้ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

6 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ✓  4.88 
7 พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนและงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียน 
✓  4.75 

8 จัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

✓  4.75 

9 พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา ✓  4.50 
10 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือหลัก

ประชาธิปไตย 
✓  4.50 

11 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ✓  4.40 
12 สถานศึกษาปลอดภัย ✓  4.89 
13 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ✓  4.89 
14 ทูบีนับเบอร์วัน  TO BE NUMBER ONE  ✓  4.88 
15 จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ✓  4.50 
16 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ✓  4.88 
17 คนละไม้ คนละมือ พวกเราคือบางดีวิทย์ ✓  4.50 
18 จัดซื้อพัสดุเพื่อการศึกษา ✓  4.00 
19 พัฒนางานฝ่ายบริหารงบประมาณ ✓  4.89 
20 สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน ✓  4.88 

21 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ✓  4.88 

22 สนับสนุนหนังสือเรียน ✓  4.50 
23 สาธารณูปโภค ✓  4.50 
24 จัดหา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ✓  4.89 
25 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ✓  4.50 
26 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ✓  4.88 

27 พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมรอบด้าน  ✓  4.88 

28 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ✓  4.50 

29 ประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ✓  4.50 

30 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT ✓  4.50 

31 จัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา  ✓  4.89 
32 รักษ์ภาษาไทย ✓  4.50 



ท่ี วัตถุประสงค์ สภาพความสำเร็จ ค่าเฉลี่ยที่ได้ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

33 วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ✓  4.88 
34 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย ✓  4.88 
35 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
✓  4.00 

36 จัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ✓  4.50 

37 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ✓  4.50 

38 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

✓  4.89 

39 ยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ  

✓  4.88 

40 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

✓  4.88 

41 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ✓  4.50 
42 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 
✓  4.50 

43 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา ✓  4.00 
44 ทัศนศึกษา ✓  4.88 
45 นิเทศภายใน ✓  4.88 
46 ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  ✓  4.50 
47 พัฒนานักเรียนด้วยระบบงานแนะแนว ✓  4.50 
48 ห้องสมุดมีชีวิต 3 ดี ✓  4.50 
49 ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 
✓  4.00 

 


