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คำนำ 
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ให้ประชาชนท่ัวไปสามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธรรม การพัฒนาคุณภาพ
ของการสถานศึกษาในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทาง 
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 
 เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้าน
แพงพิทยาคมให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินจะต้อง
มีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.2565 ดังนั้น โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จึงได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานฉบับนี้ขึ้นมา 
 
 ขอขอบคุณผู ้ปกครอง ผู ้นำชุมชน นักเรียนที ่ร ่วมเสนอข้อสนอแนะ ข้อคิดเห็น และขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) จนเสร็จสมบูรณ์ 
 
       
         (นายเอกชัย คะษาวงค์) 
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 
         
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 1.1 ประวัติโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  22 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โทร  0-4259-1228  โทรสาร  0-4259-1245 e-mail bpk52 @ 
hotmail.com  website http://www.banpaengpittayakhom.org เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปี 6 เขตพื้นท่ีบริการ ได้แก่  เทศบาลตำบลบ้านแพง  ตำบลนางัว  ตำบลไผ่ล้อม ตำบล
นาเข ตำบลโพนทอง  
  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2512  โดยขอใช้
ที่ดินดอนแพงของกระทรวงมหาดไทย  มีพื้นที่ทั้งหมด  37 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา  ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขท่ี  
20 หมู่ท่ี 7  ถนนเจริญยงค์  ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  48140  โดยมีการพัฒนาการ
จัดการศึกษา ดังนี้ 
          ปีการศึกษา 2512  ก่อตั้งโรงเรียน 
                   ปีการศึกษา 2519  ยุบรวมโรงเรียนบ้านแพง ซึง่ต้ังอยู่ตรงข้ามท่ีว่าการอำเภอบ้านแพง 

                      ปีการศึกษา 2523  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ 216 ค   1   หลัง 
 ปีการศึกษา 2527 เปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ปีการศึกษา  2534  จัดต้ังมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โดย นายณรงค์   
ชิณสาร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ได้รับอนุญาตเมื่อ วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2534 
   ปีการศึกษา  2535 จัดต้ังโรงเรียนสาขา 2  สาขา คือ สาขาตำบลหนองแวง และสาขาตำบล  
โพนทอง  โดย  นายณรงค์  ชิณสาร อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 
มอบหมายให้ นายสุคนธ์  อ้วนแก้ว  อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขา 
ตำบลหนองแวง และ นายเรียง  ศรีภูมี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  
สาขาตำบลโพนทอง   
   ปีการศึกษา  2538  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขาตำบลโพนทอง เปิดเป็นเอกเทศและ 
ต้ังช่ือเป็นโรงเรียนลังกาพิทยาคม โดยได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเมื่อวันท่ี 14  มีนาคม พ.ศ. 2538 

     ปีการศึกษา  2544 จัดต้ังสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โดย   
นายคมสิน  ศรีมานะศักดิ์  และได้รับรางวัลโรงเรียนดำเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น          
กรมสามัญศึกษา 

          ปีการศึกษา  2545  เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  2544  
ของกรมสามัญศึกษา  มีการปฏิรูประบบราชการและปรับโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อลด
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ขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน  มีความถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส และตรวจสอบได้  โรงเรียนขึ้น
ตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ได้รับรางวัล 
          - โรงเรียนดำเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา 

             - โล่เกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน 
ระดับประเทศ 
             - โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม 
              - โรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม 
           - โรงเรียนเครือข่ายระดับชาติโครงการร่วมมือระดับภูมิภาคของซีมีโอ 
      ปีการศึกษา  2546  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขาตำบลหนองแวง เปิดเป็นเอกเทศและ
ต้ังช่ือเป็นโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล โดยได้รับอนุมัติให้จัดต้ังเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมี            
นายทองเปลว  แวงโสธรณ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  เป็นผู้รักษาการผู้บริหาร
สถานศึกษา และนายชูศิลป์  ต้ังสกุล  รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรยีนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
ได้เป็น โรงเรียนกระจายอำนาจประเภทท่ี 1 ได้เปิดสอนโปรแกรมห้องเรียน IEP ภาษาอังกฤษ 
  ปีการศึกษา  2552  ได้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
      ปีการศึกษา  2553  ได้รับรางวัลเหรียญทอง “โรงเรียนท่ีมีการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน” 
  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนรักการอ่าน ระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนระดับกลาง 
   ปีการศึกษา  2556  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
   ปีการศึกษา  2557  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2557) 
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

     ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อย.น้อย) รางวัลชนะเลิศ ระดับโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 
      ปีการศึกษา  2559 
                           - โล่รางวัลโครงการรักชาติถูกทางทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ระดับประเทศ 
ประจำปี 2559 จากสำนักงานปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

      - รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คลิปแนะนำหนังสือในดวงใจ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดด้ิง 
คลับ ปีท่ี 16  

      - รางวัลเหรียญเงินการประกวด ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



                 - รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ครั้งท่ี 14 จากมูลนิธิ  มูลนิธิเปรม   ติณสูลานนท์  
        - เกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ในโครงการประเมินและพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2559  
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  ปีการศึกษา  2560 
  - ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขต ในการประกวดองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์
ในท่ีทำงาน  
 

ปีการศึกษา  2561 
                           - เกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2561จาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
        - เกียรติบัตรได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ระดับเขตตรวจราชการท่ี 11  
          ปีการศึกษา  2562 
     - รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คลิปรีวิวเชิงสร้างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชน ใน
โครงการนานมีบุ๊คส์รีดด้ิงคลับ ปีท่ี 19 จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์รีดด้ิงคลับ 
 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน   

                                                   
 พระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนม เป็นท่ีเคารพบูชาของชาว
นครพนมและประชาชนท่ัวไปตลอดท้ังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ทางโรงเรียนจึงอญัเชิญมาเป็นสัญลักษณ์
ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล และใต้องค์พระธาตุพนมรองรับด้วยใบต้นแพง ซึง่เป็นต้นไม้ประจำอำเภอ
บ้านแพง 
  
 อักษรย่อโรงเรียน “บ.พ.ค.” 
 ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 คติธรรม อสาธัสาธุนา ชิเน   “พึ่งชนะความช่ัวด้วยความดี” 
 คติพจน์ รักการศึกษา  จิตใจพัฒนา  นำพาคุณธรรม 



 สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง หมายถึง ความเจริญงอกงามเป่ียมด้วยคุณธรรม 

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นแพง 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา             "คุณธรรมนำแพงพิทย์” 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม           “ เป็นโรงเรียนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  
                                                       เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล” 
 
 
 
 
 
 

     โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ต้ังอยู่บนพื้นท่ีท้ังหมด 37 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่บริเวณภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรียนบ้านแพงพทิยาคม 



1.2 ข้อมูลอาคารสถานท่ี   โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก  มีดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ท่ี แบบ สร้างเม่ือ งบประมาณ ห้องเรียน ห้องพิเศษ 
1 อาคาร  212 2512 870,000 1 12 
2 อาคาร  216 ก 2520 1,040,000 8 6 
3 อาคาร  324 ล 2538 13,802,102 17 4 
4 อาคารเรียน 216 ล/57-ก 2559 20,328,000 13 2 
5 อาคารโรงฝึกงาน 1  102/27 2527 780,000 2 - 
6 อาคารโรงฝึกงาน 2  102/27 2537 1,922,000 2 - 
7 หอประชุมโรงเรียน 100/27 2559 6,462,000 - - 
8 โรงอาหาร มพช.เดิม 2525 900,000 - - 
9 บ้านพักผู้อำนวยการ 2527 220,000 - - 
10 บ้านพักครู 2512 50,000 - - 
11 บ้านพักครู 2513 80,000 - - 
12 บ้านพักครู 2516 80,000 - - 
13 บ้านพักครู 2518 80,000   
14 บ้านพักครู 2522 100,000   
15 บ้านพักครู 2536 110,760   
16 ห้องน้ำหญิง 2519 40,000   
17 ห้องน้ำชาย 6/27 2538 180,000   
18 ห้องน้ำหญิง  6/27 2546 189,000   
19 ห้องน้ำหญิง 2552 599,000   
20 ห้องน้ำชายแบบ 6/49 2559 470,000   
21 หอถังประปา 2538 368,000   
22 สนามฟุตบอล 2550 250,000   
23 โรงเพาะเห็ด 2550 212,903   
24 ลานกีฬาอเนกประสงค์หน้าเสาธง 2554 400,000   
25 ลานกีฬาอเนกประสงค์หลวงตามหาบัว 2537 เงินบริจาค   
26 ถนน คสร.ทางเข้าลานกีฬา-หน้าเสาธง 2554 730,000   
27 ถนน คสร.หน้าหอประชุม-อาคาร 4 2559 เงินบริจาค   
28 โดมอเนกประสงค์ 2560 เงินบริจาค   
29 สนามแบดมินตัน 2561 100,000   



1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

รอง ผอ. กลุ่มงานงบประมาณ รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารทัว่ไป รอง ผอ. กลุ่มงานวิชาการ 

นายกาสวินก่าระแกว้ 
 

 
-งานการเงิน 
-งานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
-งานการจัดทำบัญชีการเงิน 
-งานการจัดซื้อ/จัดจ้างเงิน
งบประมาณ 
-งานควบคุมดูแล บำรุงรักษา และ 
 จำหน่ายพัสดุ 
-งานจัดทำและเสนอขอบประมาณ 
-งานการจัดซื้อ/จัดจ้างเงินนอก 
งบประมาณ 
-งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
-งานทะเบียนพัสดุและสินทรัพย์ 

ง   -งานการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
     และรายงานการใช้เงิน  

-งานแผนงาน 
  -งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
   เพ่ือการศึกษา 

-งานการจัดระบบควบคุมภายใน 
-งานคำนวณต้นทุนผลผลิต 
-งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
-งานสวัสดิการคร ู
 -งานสมาคมศิษย์เก่าและงานมูลนิธ ิ
ศิษย์เก่า 
-งานยานพาหนะ 
-งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
  การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานวัดผล ประเมินผล และ   
 เทียบโอนผลการเรียน 
-งานห้องเรียนพิเศษ 
-งานทะเบียนและรับนักเรียน 
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานแนะแนวการศึกษา 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
-งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
  แก่ชุมชน  
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ             
  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  และการจัดการเรียนการสอน 
--งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชา      
การแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
-งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
-งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานดำเนินงานธุรการ 
-งานอาคารสถานทีแ่ละสภาพ 
แวดล้อม 
-งานป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
-งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  -งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานโสตทัศนศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
-งานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
-งานกิจกรรมธนาคารนักเรียน 
-งานกิจกรรมสหกรณ์ 
-งานโภชนาการ 
-งานอนามัย 
-งานปฏิคม 
-งานเวรยามและเวรกลางวัน 
-งานส่งเสริมสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
-งานควบคุมพฤติกรรมนักเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
  

-งานสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง 
  -งานวางแผนอัตรากำลังและ   
  กำหนดตำแหน่ง 

-งานส่งเสริมประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติงาน 
-งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ  
 และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
-งานพัฒนาข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
- งานการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
-งานทะเบียนประวัติ 
-งานวินัยและการรักษาวินัย 
-งานส่งเสริมการขอรับ 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
-งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
-งานส่งเสริมการวินัยคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 -งานเสนอขอพระราชทาน 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-งานส่งเสริมการประเมิน 
วิทยฐานะข้าราชการครูฯ 
 -งานบำเหน็จความชอบ 
-งานการนิเทศครูและบุคลากร  
 ทางการศึกษา 
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

รอง ผอ. กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล 



ภาพท่ี 2  โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 1.4 แผนผังแสดงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
ภาพท่ี 3  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

 
 

พระครูมงคลธรรมสาธก 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์

 

 นายชิงชัย  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 

 

นายณรงค์  รุ่งจินดารัตน์ 
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

นางอลิสา  คูสกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายบัญญัติ ใจช่วง 
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

 
 

นายคารมย์  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 

 

นายอติภพ  กิติศรีวรพันธุ์ 
กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

นางเกษแก้ว สุวรรณมาโจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นายชิงชัย  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน 
กรรมการผู้แทนคร ู

 

พ.ต.อ.กิตติศักด์ิ  จันทร์ศรี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายกฤษดา  ผาลี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
กรรมการและเลขานุการ 

 

นายสมชาติ  คำหา 
ประธานกรรมการสถานศึกษา 

 

นายแพทยว์ิทยา  บุตรสาระ   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายอภิวฒัน์  ราชนาว ี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



1.5 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 

ปีการศึกษา 2564 4 57 1 5 1 
         
          ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลวุฒิการศึกษาและวิทยฐานะของครูและบุคลากร (ภาพรวม) 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม 

ผู้อำนวยการ - - - - 1 1 - - - 1 

รองผู้อำนวยการ - - - 2 1 3 - - - 3 

ภาษาไทย 3 1 4 2 - 2 - - - 6 

คณิตศาสตร ์ 5 1 6 1 2 3 - - - 9 

วิทยาศาสตร์ 5 1 6 6 - 6 - - - 12 

สังคมศึกษาฯ 2 - 2 3 1 4 - - - 6 

สุขศึกษาฯ - - - - 3 3 - - - 3 

ศิลปะ 2 1 3 - 1 1 - - - 4 

การงานอาชีพฯ 2 2 4 - 2 2 - - - 6 

ภาษาต่างประเทศ 8 1 9 2 - 2 - - - 11 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 - 1 - - - - - - 1 

รวม 28 7 35 16 10 21    62 

 
          ตารางที่ 3  แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน ช่ัวโมง/สัปดาห์ หมายเหตุ 

1. บริหารการศึกษา 4 -  
2. คณิตศาสตร ์ 9 20.67  
3. วิทยาศาสตร์ 12 18.23  
4. ภาษาไทย 6 21.50 รวมครูบรรณารักษ์ 
5. ภาษาตางประเทศ 11 17.91  
6. สังคมศึกษา 6 22.29  
7. การงานอาชีพฯ 6 12.50  
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 19.25  

9. ศิลปะ 4 16.20  

 



 1.6 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
                 ตารางที่ 4  แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 103 132 235 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 107 142 249 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 124 145 269 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24 334 422 753 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 72 134 206 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 53 100 153 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 61 94 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเทา่ 13 152 295 453 

รวมทั้งสิ้น 37 486 717 1,206 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

103 107 124

72
53 33

132 142
145

134 100 61

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

ชาย หญิง
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1.7 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
         1.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

    1.ห้องสมุดมีขนาด 256 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 11,466 เล่ม 
การสืบค้น หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ E-Library จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน
เฉล่ีย 500 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 45.95 ของนักเรียนท้ังหมด 
                   2. ห้องปฏิบัติการ 

   - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน  4   ห้อง 
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน  2   ห้อง 
   3. คอมพิวเตอร์  จำนวน  120  เครื่อง 
  - ใช้เพื่อการเรียนการสอน          จำนวน       30  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  75  เครื่อง 
    จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 120 คนต่อ
วันคิดเป็นร้อยละ 11.02 ของนักเรียนท้ังหมด 
                      - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จำนวน  15  เครื่อง 
                  4. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตารางที่ 5  แสดงจำนวนครั้งในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนคร้ัง/ปี 
1.ห้องธนาคารนักเรียน 200 

2. ห้องสหกรณ์โรงเรียน 200 

3. ห้องศิลปะ 200 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 180 
5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 180 

6. ห้องเรียนคุณภาพ 180 

7. ห้องพยาบาล 70 

8. ห้องแนะแนว 200 

9. ศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ด 130 

 
          
 

 



ตารางที่ 6 แสดงจำนวนครั้งในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง/ปี 

1.ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง 2,500 

2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 50 
3. โรงพยาบาลบ้านแพง 10 
4. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง 4 
5.วัดปทุมวนาราม บ้านนาเข  ตำบลนาเข  8 
6.วัดถ้ำคิ้ว บ้านนาเรียง ตำบลนางัว 8 
7. เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ 2 
8. สำนักสงฆ์วังสิ้ว ภูลังกา 2 
9. วัดป่าโนนแพง อำเภอบ้านแพง 4 
10. วัดสิงห์ทอง อำเภอบ้านแพง 2 
11. วัดศิริจันทาวาส  อำเภอบ้านแพง 2 
12. วัดกลาง  อำเภอบ้านแพง 2 
13. วัดโพธ์ิศรี อำเภอบ้านแพง 2 
14. อุทยานแห่งชาติภูลังกา  2 
15. ไร่ยาสูบ หาดดอนแพง ตำบลบ้านแพง  4 
16. สวนมะเขือเทศ หาดดอนแพง ตำบลบ้านแพง 4 
17. ท่าเทียบเรือน้ำลึก ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง 2 

 
 

          ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 
 1.นายคารมย์ อภัยโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 13 ตำบลบ้านแพง ให้ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น   
พิธีกรรม 
การบายศรีสู่ขวัญ จำนวน ๔ ครั้ง/ปี 
 2.ร้อยตำรวจเอก แผน สมสอง ให้ความรู้เรื่อง วินัยการจราจร/กฎหมายจราจร กฎหมายเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดให้โทษ  จำนวน  10 ครั้ง/ปี 
 3. นายสมยศ อภัยโส ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การปลูกพืชผสมผสาน 
 4.นายสำเนียง เทียนงาม ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เรื่องการบรรจุ  
เพาะเห็ดนางฟ้า, นางรม 
 5.นางเตือนใจ เทียนงาน ครูวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้เรื่องการทำขนมปัง 
ขนมคุกกี้ 
 6.นายเหรียญทอง ไชยสุระ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ความเรื่อง 
การเพาะเช้ือเห็ดขอนขาว  



2. ข้อมูลดา้นการศึกษา 

    2.1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
2.1.1 แนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก 5  กลุ่มสาระ  

โดยเป็นข้อมูลค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี 
ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560-2562) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7  ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET เปรียบเทียบ 3 ปี ของนักเรียนชั้น ม.3 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 (A).. 

ปีการศึกษา 
2562 (B).. 

ปีการศึกษา 
2563 (C).. 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง A และ B) 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง B และ C) 

1.ภาษาไทย 53.36 53.76 52.49 +0.40 -1.27 
2.คณิตศาสตร์ 25.93 23.38 22.00 -2.55 -1.38 
3.วิทยาศาสตร์ 33.43 30.26 29.74 -3.17 -0.52 
4.ภาษาอังกฤษ 27.19 30.92 32.22 +3.73 +1.30 
 รวมเฉลี่ย 34.98 34.58 34.11 -1.59 -1.87 

 
ตารางที่ 8  ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET กับระดับเขตและระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.3 

วิชา 

ปี 2561 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

ปี 2562 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

ปี 2563 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3) 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย +3.92 -1.06 -2.15 -1.38 -2.62 -1.8 56.84 55.92 
2.คณิตศาสตร์ +2.57 -1.54 -3.80 -3.55 -7.82 -3.46 26.59 26.22 
3.วิทยาศาสตร์ -0.19 -2.67 +0.04 +0.19 -0.43 -0.15 31.08 30.79 
4.ภาษาอังกฤษ +0.60 -2.26 -2.06 -2.33 -1.92 -2.16 35.16 35.41 
5.สังคมศึกษา - - - - - - - - 

รวม +7.97 -8.17 -7.97 -7.07 -12.79 -7.57 - - 
 
 
 



ตารางที่ 9  ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET เปรียบเทียบ 3 ปี  ของนักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2561 (A).. 

ปีการศึกษา 
2562 (B).. 

ปีการศึกษา 
2563 (C).. 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง A และ B) 

+เพิ่ม/- ลด 
(ผลต่าง B และ C) 

1. ภาษาไทย 49.19 40.14 40.18 -9.05 -0.04 

2. คณิตศาสตร์ 22.13 18.77 20.15 -3.36 +1.38 

3. วิทยาศาสตร์ 27.56 28.14 29.49 +0.58 +1.35 

4. สังคมศึกษา 35.56 36.56 38.21 +1.00 +1.65 

5. ภาษาอังกฤษ 27.87 24.63 26.71 -3.24 +2.08 

รวมเฉลี่ย 32.46 29.65 30.95 -15.23 6.42 

 
ตารางที่ 10  เปรียบเทียบผลต่าง O-NET กับระดับเขตและระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 

2561 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2562 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2563 
คะแนนเฉลี่ยเม่ือ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3) 

สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ สพม. ชาติ 
1.ภาษาไทย +3.92 -1.06 -2.15 -1.38 -2.62 -1.8 56.84 55.92 
2.คณิตศาสตร์ +2.57 -1.54 -3.80 -3.55 -7.82 -3.46 26.59 26.22 
3.วิทยาศาสตร์ -0.19 -2.67 +0.04 +0.19 -0.43 -0.15 31.08 30.79 
4.ภาษาอังกฤษ +0.60 -2.26 -2.06 -2.33 -1.92 -2.16 35.16 35.41 
5.สังคมศึกษา - - - - - - - - 
  รวม +7.97 -8.17 -7.97 -7.07 -12.79 -7.57 - - 

 
 
 
 
 
 
 



2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกจากสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบส่ี เมื่อวันท่ี 20-22 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผล ดังนี้ 
 2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
ลำดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
2 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดีมาก 
3 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
4 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
ดีมาก 

5 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

6 11 ผลการดำเนินงานโครงพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
7 12 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดี 
8 13 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ดี 
9 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
10 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
11 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดี 

 
 
ตารางท่ี 7 ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี 
ลำดับ

ท่ี 
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) น้ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 8.91 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.74 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.76 ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
              เป็นสำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา   
              สถานศึกษา 

5.00 4.10 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
              และต้นสังกัด 

5.00 4.93 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
              และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                และพัฒนาสุ่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป 
                สถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.36 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                  ใช่         ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี                     ใช่         ไม่ใช่ 
 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 



สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่          ไม่ใช่ 
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี และได้ประเมินผลคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
2.2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สมศ. (รอบสี่) 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 20 ตําบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม สังกัด 
สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22 เปิดสอนตั ้งแต่ชั ้น มัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ถึง 13 ธันวาคม 2562 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถสืบค้นและ
สร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสามารถสร้างสรรชิ้นงานและ
นําเสนอได้ อย่างเป็นระบบ 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 



ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํามีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใช้ระบบบริหารเชิงคุณภาพ PDCA การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้กระบวนการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายท่ีชัดเจน มีกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษามีความพร้อมด้านบริเวณอาคารสถานท่ี ห้องเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดขยะ 
เอื้อต่อ การเรียนรู้และปลอดภัย 

4. สถานศึกษามีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนคุณภาพการศึกษา และแผนการปฏิบัติการ
ประจำปี สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ 
โดยน้อมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ  

1. มีแบบบันทึกพฤติกรรมผู ้เร ียนครบทุกชั ้น มีข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ข้อมูล
ปฏิสัมพันธ์ เช่น บันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ข้อมูลยาเสพติด ข้อมูลหน้าท่ีนักเรียน ระยะทางถึงโรงเรียน 
การเท่ียว เกม การใช้ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

2. แบบคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกชั้น ประวัติส่วนตัว ครูท่ี
ปรึกษา สุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและทางบ้าน ด้านการเรียน ด้านความสามารถ ด้าน
สุขภาพ สุขภาพจิต ใจ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลบริหารจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

3. ครูมี ID individual Development บอกรายละเอียดผลงานในหน้าที่ของครูแต่ละคน 
เช่นผลงาน ท่ีเกิดกับผู้เรียน ผลงานท่ีเกิดกับสถานศึกษา ผลงานท่ีเกิดกับชุมชน เป็นคู่มือและแนวทาง
บริหารจัดการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างมีประสิทธิผลท่ีจะเกิดแก่ผู้เรียนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส่วนที่  2 
   ทศิทางการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
    ทิศทางการจัดการศึกษา  

 

 จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และสรุป
ประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัดการศึกษาท่ี
ผ่านมาสามารถนำข้อมูลกำหนดทิศทางวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นโรงเรียนน้อมนำเศรษฐกิจพอพียง เคียงคู่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพ      

มุ่งสู่มาตรฐานสากล” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการ

เรียนรู้ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้และร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 
2. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจ 

พอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล 
5. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่าย

ร่วมพัฒนา 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รองรับประชาคมอาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยม

หลักคนไทย 12 ประการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์โรงเรยีนบ้านแพงพิทยาคม (พ.ศ. 2564 - 2567) 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึก

ในความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ห่างไกลส่ิงเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมี

ส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

จุดเน้น 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นและเต็มศักยภาพ 
 2. ด้านทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะอาชีพ) 
 3. ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
 6. ด้านหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

7. พัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบนิเทศ ติดตาม อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง 
8. สร้างเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
 

ค่านิยม (Values) 
       มุ่งผลสัมฤทธิ์ ร่วมคิดสร้างสรรค์แบ่งปันความดี มีจิตอาสานำพาแจ่มใส ฉับไวบริการ ทำงานเป็นทีม 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3    
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

 
 



ส่วนท่ี 3 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศจึงขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “BPK SMART 

Model”  
 

1. แนวคิดการออกแบบรูปแบบเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์กร เพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยนำแนวคิดและเครื่องมือ “การบริหารจัดการภาครัฐ” ห รือ 
PMQA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “BPK SMART Model” เพื่อให้การ
ดำเนินงานไปอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ช่วยให้การดำเนินงานได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า 
โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
คุณภาพของการบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งจะทำให้
เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการพัฒนาการ
ขององค์กรในระยะยาว และใช้หลักการของ Deming คือ วงจร P-D-C-A เป็นแนวร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ของการกำหนดรูปแบบ “BPK SMART Model” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 1. เพื่อให้โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ใช้เป็นเครื่องมือในการนำนโยบายและยกระดับการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างคาวมเข้าใจ ความมั่นใจแก่บุคลากรในกระบวนการการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

  3. เพื่อให้หน่วยงานในองค์กรได้ส่งมอบคุณค่าคุณค่าที่ดีทั้งผลผลิดและบริการด้ านการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา 
 

3. นิยามศัพท์และองค์ประกอบ “BPK SMART Model” 

 BPK SMART Model มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 B:Believability มีความเชื่อม่ัน หมายถึง การบริหารและการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

P:Participation มีส่วนร่วม หมายถึง ให้เครือข่ายองค์กร ชุมชน ท่ีมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
หรือสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร และการจัดการศึกษาแบบยึดพื้นท่ีเป็นฐาน 

K:Knowledge มีวิธีการที่ดี หมายถึง การมุ่งเน้นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
วิเคราะห์สมรรถนะ การส่งเสริมการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและคำนิยม 



S:Specific มีเป้าหมายชัด หมายถึง เป็นร่มใหญ่ของการดำเนินงานในทุกมุมมอง ปัจจัยจำเป็นด้าน
อื่นๆ เช่น การกำหนดทิศทางขององค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และจุดเน้น) 
การจัดการระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ การกำหนดโครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน 

M:Measurable มีการวัดผลได้ หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และประเมินผล 
 A:Achievement มีความสำเร็จได้ หมายถึง ผลสำเร็จของงานท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือจุดเน้นท่ีกำหนด และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทางการศึกษา การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรน้อยท่ีสุด คุ้มค่า คุ้มเวลา ประหยัด 
 R:Resourceful คิดสร้างสรรค ์หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณท่ี
เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเป็นฐาน ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้ 
แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
 T:Team Work ทำงานเปน็ทีม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4    
แผนดำเนินงานประจำปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 4  
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
 

 ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ได้พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ 
ปี 2564 ท้ังนี้โดยอ้างอิงจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และจากงบดำเนินการจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งโรงเรียนได้รับ
งบประมาณจากงบเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ 4 ล้านบาทเศษ โรงเรียนได้ประชุมผู้บริหาร  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน และงานแผนงาน กลุ่มบริหาร
งบประมาณ เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564  
เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรงตามความต้องการ 
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน จำนวน  
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และยุทธศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในทุกตัวช้ีวัด รวมทั้งส้ิน 54 โครงการ  ตามรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

1. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2564 

รายการ 

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รวมงบประมาณ 

จัดสรรทั้งปี 
(บาท) 

รวมงบประมาณ 
จัดสรรแต่ละ 

ภาคเรียน (บาท) 
ชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชั้น
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (งบตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
     - งบอุดหนุนรายหัว 
ม.ต้น รายหัว 3,500 บ.x753 คน 
ม.ปลาย รายหัว 3,800 บ.x453 คน 

 
2,635,500.00 

 
1,721,400.00 

 
4,356,900.00 

 
2,178,450.00 

1.2 ค่าหนังสือเรียน 687,133.00 597,398.00 1,284,531.00 642,265.00 
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 316,260.00 208,380.00 524,640.00 262,320.00 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 338,850.00 226,500.00 565,350.00 282,675.00 
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ม.ต้น     = 880 บาท/ปี 

662,640.00 430,350.00 1,092,990.00 
 

546,495.00 



      ม.ปลาย  = 950 บาท/ปี  
งบอื่นๆ  

- เงินบำรุงการศึกษา (IEP) 
ม.ต้น 10,000 บ.x110 คน 
ม.ปลาย 10,000.00 บ.x72 คน 

1,100,000.00 720,000.00 1,820,000.00 910,000.00 

 2. การจัดสรรงบประมาณ  
    2.1 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2564 

 

รายการ 
อุดหนุนรายหัว งบประมาณ 

จัดสรรทั้งปี 
(บาท) 

งบประมาณ 
จัดสรรแต่ละ 

ภาคเรียน (บาท) 
จำนวนคน จำนวนเงิน 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

753 
453 

3,500 
3,800 

2,635,500.00 
1,721,400.00 

1,317,750.00 
860,700.00 

รวม 1,206  4,356,900.00  
 

รายจ่ายที่กันไว้ งบประมาณ 
จัดสรรทั้งปี 

(บาท) 

งบประมาณ 
จัดสรรแต่ละ 

ภาคเรียน (บาท) 
1. ค่าจ้างช่ัวคราว 432,000.00 216,000.00 
2. ค่าสาธารณูปโภค 896,400.00 448,200.00 
3. ค่าจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน, นักการ , คนสวน)  487.200.00 243,600.00 
4. ค่าใช้สอยไปราชการ 200,000.00 100,000.00 

รวม 2,015,600.00 1,007,800.00 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

งบอุดหนุนรายหัว ร้อยละ 
1. ฝ่ายบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1,404,780.00 60 

 
30 

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 131,500.00 
3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ และแผนงาน 65,950.00 
4. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 504,940.00 

รวม 2,107,170.00 90 
5. งบประจำ (รายจ่ายท่ีกันไว้) 2,015,600.00 - 

รวม 2,015,600.00 - 
6. งบสำรองจ่าย 234,130.00 10 

รวม 234,130.00 10 



รวมเงินงบประมาณ 4,356,900.00 100 
ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม 
จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมท่ีว่า “ภายในปีการศึกษา 2567 เป็นโรงเรียนท่ีจัดการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน จำนวน 4 กลยุทธ์  
และกำหนดกรอบกลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

 
ตาราง แสดงกลยุทธ์โรงเรียน เป้าหมายตัวชี้วัดและกรอบเวลา 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดการศึกษาให้
ครอบคลุม ท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 

1.1 ผู้เรียนทุกคน
เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหา
ความรู้ และมี
ความรู้ตามเกณฑ์
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

1) ระดับคุณภาพ
ของโรงเรียนท่ีมี
หลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

90 1. พัฒนาทักษะภาษาไทย
ด้วยกิจกรรมคำคม(ต่อ
คำศัพท์ภาษาไทย) 
2. วันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งขาติ 
3. โครงการรักษ์ภาษาไทย 
4. การพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน 
5. โครงการแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ (MATH 
CONTEST) ครั้งท่ี 4 
ประจำปีการศึกษา 2564 
6. ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH 
CAMP) ครั้งท่ี 4  
7. โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ (A-math, 
sudoku) 
8. พัฒนาการเรียนการสอน
และความเป็นเลิศทางวิชา

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชา
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม

2) ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดีขึ้น 

90 

1.2 ผู้เรียนมี
ภาวะผู้นำ มีควา
มาเป็นเลิศทาง
วิชาการและมี
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล 

3) ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การ
ส่ือสาร และคิด
คำนวน 

90 

4) ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมิน
ความสามารถในคิด

90 



กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
9. พัฒนาส่ือนวัตกรรมการ
เรียนรู้ และห้องเรียนสังคมฯ 
คุณภาพ 
10. กีฬาภายนอกโรงเรียน 
11.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12.โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
13.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
14.โครงการห้องเรียนพิเศษ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
15.ค่ายปฐมนิเทศและปรับ
พื้นฐานนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 
16.โครงการสัปดาห์ภาษา
และวัฒนธรรม 
17.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน 
18.โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ (English 
Camp) ประจำปีการศึกษา 
2564 
19.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระสุข
คึกษา และพล
ศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระกา
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 

5) ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ประเมิน
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

90 

6) ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 

77 

7) ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีมีความ
พร้อมในการศึกษา
ต่อการฝึกงาน หรือ
การทำงาน 

90 



กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

20.โครงการพัฒนาทักษะ
ความเป็นเลิศด้านการอ่าน
ในสถานศึกษา “กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน” 
21.โครงการกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมยุว
กาชาดและการทดสอบ
ประจำฐาน ปีการศึกษา 
2564 ในรูปแบบ New 
Normal 
22.โครงการการทดสอบ
สอบวิชาพิเศษลูกเสือ การ
เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
23.โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บ้านแพงพิทยาคม 
24.โครงการพัฒนากิจกรรม
และการเข้าค่ายของสมาชิก
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี
การศึกษา 2564 
25.โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้สร้างเสริม
ประสบการณ์ทางภาษา  
26.โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน โครงการ 
IEP 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องเรียน IEP 

 
 
 



 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึกในความ
เป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ห่างไกลส่ิงเสพติดและอบายมุข 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ดำเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สำนึกใน
ความเป็นไทย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อมห่างไกล
ส่ิงเสพติดและ
อบายมุข 

1.1 ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม ตาม
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8 ประการและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

90 1.พัฒนาห้องสมุดเพื่อ
การศึกษา 
2.โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 
3.โครงการพัฒนางาน
แนะแนวสู่การบริการ
รอบด้านเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
4.โครงการกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 
5.โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนท่ีสำเร็จ
การศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 
5 ประจำปีการศึกษา 
2564 
6.พัฒนาและ
เสริมสร้างวินัยให้
นักเรียนด้านกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 
7.โครงการพัฒนาดูแล
ระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 
8.โครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบส่งเสริม

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 
งานวิชาการ 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

 

2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และยอมรับการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างท่ี
หลากหลาย 

90 

1.2 ผู้เรียนได้
น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต 
และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิต และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

90 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คาวมสุขภาวะท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจมี
สุนทรีภาพ 

2.1 ผู้เรียนเป็นผู้
ท่ีมีสุขภาพกาย
แข็งแรงและ
สุขภาพจิตดี 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
สุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ 

91 

2.2สร้างความ
ตระหนัก

2) ร้อยละของนักเรียนท่ี
ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด 

91 



กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้แก่
นักเรียน และให้
ห่างไกลส่ิงเสพติด 
และอบายมุข 

และหลีกเล่ียงสภาวะท่ีมี
ความเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศ 

ความประพฤติและ
ระเบียบวินัยนักเรียน 
9.โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน 
10.โครงการเล่า ร้อง 
เล่น เน้นคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายป ี

2564 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
คุณภาพ 

1.1 โรงเรียนมี
การพัฒนา
องค์กรด้านการ
บริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1) มีการกำหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจสอดคล้อง
กับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา 
ควมาต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ 

ดีเยี่ยม 1.โครงการเปิดบ้านการเรียนรู้ Open 
House ประจำปีการศึกษา 2564 
2.โครงการการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน 
3.โครงการนิเทศภายใน 
4.โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
5.โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียน
การสอนสาระเทคโนโลยี ประจำปี
การศึกษา 2564 
6.โครงการพัฒนาสำนักงานและคุณภาพ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.โครงการจ้างครูต่างชาติเจ้าของภาษา 
8.โครงการพัฒนาระบบ ICT โรงเรียน

บ้านแพงพิทยาคม 
9.โครงการพัฒนางานแผนงาน 
10.โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี   
11.โครงการพัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
12.โครงการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน  
13.โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
14.การพัฒนาระบบงานธุรการ 
15.โครงการงานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียน
บ้านแพงพิทยาคม 
16.โครงการการจัดระบบข้อมูลสาระ
สนเทศ 

กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
กลุ่มงานวิชาการ 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมการ
บริการสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
ICT 
กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 
 
 
 
 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

2) โรงเรียนมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีสอดคล้องกับ 
การพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม 

3) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
รับทราบรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา 

ดีเยี่ยม 



กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายป ี

2564 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

4) โรงเรียนมีการนิเทศ 
กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ท่ีเหมาะสมเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
5) โรงเรียนมีรูปแบบ
การบริหารและการ
จัดการ 
เชิงระบบ โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 
 
 
 

2. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้อาคาร
สถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนพฒันา 
การเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

2.1 โรงเรียนมี
อาคารสถานท่ี 
ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ี
สวยงานมี
บรรยากาศ
เหมาะสมและ
เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 

1. ระดับคุณภาพของ
แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนท่ีหลากหลาย 
เช่น ห้องสมุด
ห้องเรียนคุณภาพ ห้อง
จริยธรรม 

ดีเยี่ยม 

2. ระดับคุณภาพ
อาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศน์และ
สภาพแวดล้อมสะอาด
ร่มรื่น สวยงาม ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม 

3. ระดับคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการพร้อม
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น 
ห้องเรียนมัลติมีเดีย
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
ห้องสืบค้นข้อมูล 

ดีเยี่ยม 



กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายป ี

2564 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 
4. ระดับคุณภาพของ
ห้องน้ำ ห้องส้วมที่
สะอาดปลอดภัย 

ดีเยี่ยม 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

3.1 โรงเรียนมี
การจัดระบบ
สารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
และการบริหาร
จัดการ 

1) ระดับคุณภาพของ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและ
เพียงพอ เพื่อการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาผู้เรียน 

ดีเยี่ยม 

4. ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ

ชุมชน 

4.1 โรงเรียนมี
เครือข่าย
พัฒนาการ
เรียนรู้และ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือของ
ผู้ปกครอง 
ชุมชน และ
องค์กรอื่นๆใน
การจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

1) ระดับคุณภาพของ
เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนรู้ เช่น การทำ 
MOU กับหน่วยงาน
ต่างๆ 

ดีเยี่ยม 

2) ระดับคุณภาพของ
ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนผู้ปกครอง 
และชุมชน เช่น 
คณะกรรมการ
สถานศึกษามูลนิธิฯ 
สมาคมผู้ปกครอง ครู 
เครือข่ายผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า และองค์กร
อื่นๆในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 



 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
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1. ส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรให้
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

1.1 ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
และมี
จรรยาบรรณเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

1) ร้อยละของครูท่ี
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

96 1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
2.พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และฝึกซ้อมเพื่อความ
เป็นเลิศ 
4.โครงการพัฒนา
คุณภาพงานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 
5.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
6.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
7.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงและซ่อมแซม
ห้องเรียน IEP 
8.โครงการส่งเสริมครู
และบุคลากร 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพละศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการ 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
 
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานวิชาการ 

2) ร้อยละของครูท่ีเข้า
รับการอบรม พัฒนา
ตนเองให้มีความรู้และ
ทักษะตรงตามสาขาวิชา 
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2. ส่งเสริม
สนับสนุนครูให้มี
การพัฒนาตนเอง
และมีทักษะ
เช่ียวชาญ ตรงตาม
สาขาวิชา 

1.2 1 ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้มี
ทักษะเช่ียวชาญ
ตรงตาม
สาขาวิชา 

3) ร้อยละของครูท่ีจัดทำ
ผลงานเพื่อพัฒนาตยเอง 

ดีเยี่ยม 

4) ร้อยละของครูท่ีผลิต
ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

5) ระดับคุณภาพท่ีมีการ
นิเทศ ติดตามอย่างเป็น
ระบบ และนำผลไป
พัฒนาการเรียนการสอน 

ดีเยี่ยม 

6) ระดับคุณภาพของ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม 

7) ระดับคุณภาพท่ีมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ดีเยี่ยม 



กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
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9.โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

 
 
หมายเหตุ  การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  4  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 4   ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         60 – 79   3   ระดับคุณภาพ  ดี 

  50 – 59  2   ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
  ต่ำกว่า 50 1   ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพหรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
ท่ี   ๖๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
................................................................. 

 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กำหนดให้มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
เพื่อเป็นการบริหารและพัฒนาการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง  ตามมาตราท่ี  ๔๗  การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากร
ของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการจัดจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

 

  ๑.  นายเอกชัย         คะษาวงค์     ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางยุคลทร         โพธิ์ศรี       รองผู้อำนวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางคุณัญญา       รักษ์ชุมชน    รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
  ๔.  นายโกมินทร์        เถาว์ชาลี      รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
  ๕.  นางช่ืนบาน        ภาสอน        หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ             กรรมการ 
  ๖.  นางพิรุณพร          คำลือฤทธิ์     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล                   กรรมการ 
  ๗.  นายสมศักดิ์         เค่ียงคำผง     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ         กรรมการ 
  ๘.  นายศักดิ์สิทธิ์       กุณรักษ์     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป                   กรรมการ 
        ๙.  นางเพ็ญนภา      บำรุงสุข        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        กรรมการ 
  ๑๐. นางเยาวเรศ      กลางโคตร     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         กรรมการ 
  ๑๑. นางอำนวย        เค่ียงคำผง     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        กรรมการ 
  ๑๒. นางปิ่นแก้ว        แก้วเป็นบุญ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา        กรรมการ 
       ๑๓. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา        กรรมการ 
       ๑๔. นายทินกรณ์      วรกา        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ        กรรมการ
       ๑๕. นายประมง            แก้วเป็นบญุ   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กรรมการ
       ๑๖. นางสาวพัชริยา        ฤทธิโคตร      ครูผู้ช่วย            กรรมการ
       ๑๗. นางสาวรัตนาภรณ์ จันบง        ครู ผู้ช่วย            กรรมการ
       ๑๘. นางดวงเดือน      อ้วนแก้ว        ครู              กรรมการและเลขานุการ
       ๑๙. ว่าท่ี ร.ต.อาทิตย์   โพธิ์ศรี   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       ๒๐. นางสาววิจิตตรา โคตะ        ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนด และบังเกิดผลแก่ทางราชการ 

 

      ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
    

 
 

     (นายเอกชัย  คะษาวงค์) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
------------------------------------------------------------- 

 
 

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ครั้งท่ี   1 /2564    
เมื่อวันท่ี      เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2564  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา  2564 ของโรงเรียน           
บ้านแพงพิทยาคม (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019)  มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2564 
 
 
   

                                                                (นายสมชาติ  คำหา) 
                                                     ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                             โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


