
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม  

ที ่ โครงการ 

งบ
จัด

สร
ร ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ภาพกิจกรรม 
ยังไม่

ดำเนินการ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบท่ีใช้ไปแล้ว 

       กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

วช 1 
โครงการ พัฒนาคณุภาพงานวิจัยและสื่อนวตักรรมการ
เรียนรู ้

4,500  🗸     

วช 2 
โครงการ  ห้องเรียนพเิศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

66,300  🗸     

วช 3 
โครงการ ค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี๑และ๔ 

10,000 - - - -   

วช 4 

 

โครงการ พิธีมอบประกาศนียบตัรแก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจำปี
การศึกษา 2564 

10,000 🗸      

วช 5 โครงการ นิเทศภายใน 5,000  🗸     

วช 6 
โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรถานศึกษาและ
หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู ้

5,000   🗸 5,000 
1. สถานศึกษาจัดสร้าง
เครื่องมือแบบสอบถาม

 



ที ่ โครงการ 

งบ
จัด

สร
ร ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ภาพกิจกรรม 
ยังไม่

ดำเนินการ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบท่ีใช้ไปแล้ว 

ความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และผู้ปกครอง 
เป็น แบบมาตรฐาน 
2. สถานศึกษามีหลักสูตร
การเรยีนรู้ที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับเปา้หมาย
การศึกษาและความ
ต้องการ ของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 
3. ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลมาพัฒนา
หลักสตูรตามความ
ต้องการของท้องถิ่นมี
ความสมบรูณ์ แบบและ
เป็นปัจจุบัน 
4. สถานศึกษาได้ปรับปรุง
หลักสตูรทุกกลุม่สาระการ
เรียนรูต้ามความ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน



ที ่ โครงการ 

งบ
จัด

สร
ร ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ภาพกิจกรรม 
ยังไม่

ดำเนินการ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบท่ีใช้ไปแล้ว 

วิชาการ ต่างๆ ท้ังด้าน
สังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลย ี
5. สถานศึกษามีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างหลากหลาย 

วช 7 โครงการ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 5,500  🗸     

วช 8 
โครงการ พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน 

7,680  🗸     

วช 9 
โครงการ เปดิบ้านการเรียนรู้ Open House ประจำปี
การศึกษา 2564 

13,100 🗸      

วช 10 
โครงการ พัฒนาคณุภาพงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

10,000  🗸     

วช 11 โครงการ โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 5,000  🗸     

วช 12 
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

15,000  🗸     

วช 13 โครงการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 5,000  🗸     

วช 14 โครงการ พัฒนาห้องสมดุเพื่อการศึกษา 100,000  🗸     

วช 15 โครงการ ส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน 9,000  🗸      



ที ่ โครงการ 

งบ
จัด

สร
ร ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ภาพกิจกรรม 
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ดำเนินการ 
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งบท่ีใช้ไปแล้ว 

รวม 271,080       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วช 16 
โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยดว้ยกิจกรรมคำคม 

(ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) 
8,300  🗸     

วช 17 โครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ 16,546 - - - -   

วช 18 โครงการรักษ์ภาษาไทย 8,300 🗸      

วช 19 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 8,300 🗸      

รวม 41,446       

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วช 20 
โครงการ แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์ 
(MATH CONTEST) ครั้งท่ี 4 ประจำปีการศึกษา 2564 

8,500 🗸      

วช 21 โครงการ ค่ายคณติศาสตร์ (Math Camp) ครั้งท่ี 4 34,300 🗸      

วช 22 
โครงการ ส่งเสรมิการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ (A-math , Sudoku) 

9,990 🗸     
 
 

รวม 52,790       

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



ที ่ โครงการ 

งบ
จัด

สร
ร ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ภาพกิจกรรม 
ยังไม่

ดำเนินการ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบท่ีใช้ไปแล้ว 

วช 23 โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

142,100  🗸   1. ผลสมัฤทธ์ิด้านการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
2. ครูและนักเรียน
ตระหนักในการใช้ 
เลือกใช้ ปรับใช้ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้มีความ
สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม

และการดำรงชีวิต 
3. ครูและนักเรียนมเีจต
คติที่ดีต่อการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ี

4. มองเห็นคุณค่าทั้งการ
ใช้และการอนุรักษ์ 
ตลอดจนมีความคดิ
สร้างสรรค์ทางดา้น

วิทยาศาสตร ์

 



ที ่ โครงการ 
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งบท่ีใช้ไปแล้ว 

5. ครูผลติ/ใช้สื่อ รวมถึง
เอกสารประกอบการ
สอนมที่มีประสิทธิภาพ
และคณุภาพ 

วช 24 
โครงการ จดัหาและผลิตสื่อการเรยีนการสอนสาระ
เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 

27,600  🗸     

วช 25 
โครงการ จดัซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

213,200  🗸     

วช 26 โครงการ ซ่อมบำรุงพิวเตอร์ในโรงเรียน 11,843  🗸     

รวม 394,743       

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

วช 27 
โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นเลิศทาง
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

47,800  🗸     

วช 28 
โครงการ พัฒนาสื่อนวตักรรมการเรียนรู้และห้องเรยีน
สังคมฯคณุภาพ 

111,590  🗸     

รวม 159,390       

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วช 29 กีฬาภายในโรงเรียน 66,800 🗸      



ที ่ โครงการ 
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จัด

สร
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งบท่ีใช้ไปแล้ว 

วช 30 กีฬาภายนอกโรงเรียน 110,700  🗸 

  

1. นักเรียนได้รับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
ได้รับประสบการณ์จาก
การแข่งขัน นำรางวัลและ
ความภาคภูมิใจมาสู่
ตนเองและโรงเรยีน 
 

 

วช 31 
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
ฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศ 

31,384  🗸     

รวม 208,884       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วช 32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป ์

193,450 
 

 🗸 

  

1. นักเรียนเกิดความรักใน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
ไทย 
2. นักเรียนมียทักษะใน
ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลปไ์ทย 
 

 

รวม 193,450       



ที ่ โครงการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

วช 33 พัฒนางานการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพ 69,947  🗸     

รวม 69,947       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วช 34 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ 53,100  🗸     

วช 35 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี
การศึกษา 2564 

15,900 🗸      

วช 36 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาจีน 2,400 🗸      

วช 37 โครงการสัปดาหภ์าษาและวัฒนธรรม 7,950 🗸     
 
 
 

รวม 79,350       

โครงการห้องเรียน IEP 

วช 38 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรูส้ร้างเสริมประสบการณ์
ทางภาษา 

50,000 🗸      

วช 39 โครงการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโครงการ IEP 745,400 🗸      

วช 40 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 777,600  🗸     

วช 41 โครงการพัฒนา ปรับปรุง และ ซ่อมแซม ห้องเรียน IEP 247,000  🗸     



ที ่ โครงการ 

งบ
จัด

สร
ร ผลการดำเนินการ 
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งบท่ีใช้ไปแล้ว 

รวม 1,820,000       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1 กิจกรรมวิชาการ 241,200       

 กิจกรรมคา่ยวิชาการ   🗸     

 
พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ "กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์" 

  🗸     

2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมฯ 180,900       

 กิจกรรมลูกเสือ , เนตรนารี   🗸     

 กิจกรรมยุวกาชาด   🗸     

 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์   🗸     

 กิจกรรม รด.   🗸     

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม   🗸     

3 กิจกรรมทัศนศกึษา        

 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดบัช้ัน 241,200 🗸      

4 กิจกรรมการบริการสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)        

 โครงการพัฒนาระบบ ICT โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 241,200  🗸     



ที ่ โครงการ 
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งบท่ีใช้ไปแล้ว 

5 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 

 
 

      

 โครงการกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 

 
188,490 

 🗸   1. นักเรียนและครผูู้สอน
สามารถดำเนินกิจกรรม
การเรยีนการสอนได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพในช่วง 
สถานการณ์ COVID-19 
2. ครู บุคลากรใน
โรงเรียนและนักเรียนลด
ความเสีย่งในการติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 

 

 

รวม 1,092,990       

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

บท 1  บำรุงซ่อมแซมยานพาหนะโรงเรียน 94,000  🗸     

 บท 2 พัฒนางานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 272,600  🗸     

บท 3 การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศ 1,000  🗸     

บท 4 การพัฒนาระบบงานธรุการ 10,340  🗸     

บท 5 งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 41,460  🗸   
1. อุปกรณ์ทางด้าน
โสตทัศนูปกรณเ์หมาะ

 
 



ที ่ โครงการ 
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งบท่ีใช้ไปแล้ว 

สำหรับการใช้งานและ
อำนวยความสะดวกใน
การจัดการเรยีนการสอน
ได้เป็นอยา่งด ี

 
 
 
 
 
 
 
 

บท 6 โครงการเล่า ร้อง เล่น เน้นคุณธรรม 10,340 🗸      

บท 7 โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมนักเรียน 28,200  🗸     

บท 8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23,500  🗸     

บท 9 
พัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมความประพฤติและ
ระเบียบวินยันักเรยีน 

23,500  🗸     

รวม 504,940      
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

บง 1 พัฒนางานแผนงาน 9,600  🗸   
1. การบริหารงานภายใน
โรงเรียนมีความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ 

 



ที ่ โครงการ 

งบ
จัด

สร
ร ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ภาพกิจกรรม 
ยังไม่

ดำเนินการ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบท่ีใช้ไปแล้ว 

2. โรงเรียนมีข้อมูลตา่งๆ 
บริการชุมชน องค์กร
ภาครัฐและชุมชน 
 
 
 

บง 2 พัฒนางานการเงิน และบัญช ี 42,300  

🗸 

  

1. การเงินการบัญชีของ
โรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหาร
งบประมาณและระเบียบ
ของทางราชการและ
สามารถตรวจสอบได ้

 

บง 3 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย ์ 14,050  🗸     

รวม 65,950       

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บค 1  โครงการส่งเสรมิครูและบคุลากร 131,500  
🗸 

  
1. ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนจัดการเรยีนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ 

 



ที ่ โครงการ 

งบ
จัด

สร
ร ผลการดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ภาพกิจกรรม 
ยังไม่

ดำเนินการ 
กำลัง

ดำเนินการ 
ดำเนิน 
การแล้ว 

งบท่ีใช้ไปแล้ว 

2. ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนไดม้ีการจดัทำ 
วิจัยในช้ันเรียน 
3. ครูและบุคลากรมีวิทย
ฐานะสูงขึ้น 
4. มีวัฒนธรรม ขนบธรรม
เนียนที่ดีและมสีามัคคีใน
องค์กร 

รวม 131,500       

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
ที่   ๖๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
................................................................. 

 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม กำหนดให้มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการบริหารและพัฒนาการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  ตามมาตราที่  ๔๗  การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการจัดจัดทำแผนปฏิบัติ
การ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

 

  ๑.  นายเอกชัย        คะษาวงค์    ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางยุคลทร        โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางคุณัญญา      รักษ์ชุมชน   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
  ๔.  นายโกมินทร์       เถาวช์าลี    รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
  ๕.  นางชื่นบาน       ภาสอน หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ        กรรมการ 
  ๖.  นางพิรุณพร        คำลือฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล      กรรมการ 
  ๗.  นายสมศักดิ์        เคี่ยงคำผง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ      กรรมการ  
  ๘.  นายศักดิ์สิทธิ์      กุณรักษ์     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
        ๙.  นางเพ็ญนภา     บำรุงสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
  ๑๐. นางเยาวเรศ     กลางโคตร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กรรมการ 
  ๑๑. นางอำนวย       เคี่ยงคำผง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
  ๑๒. นางปิ่นแก้ว       แก้วเป็นบุญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา         กรรมการ 
       ๑๓. นางพินีนันท์      นิตยวรรณ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา     กรรมการ 
       ๑๔. นายทินกรณ์     วรกา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    กรรมการ
       ๑๕. นายประมง      แก้วเป็นบุญ   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     กรรมการ
       ๑๖. นางสาวพัชริยา  ฤทธิโคตร      ครูผู้ชว่ย       กรรมการ
       ๑๗. นางสาวรัตนาภรณ ์ จันบง  ครูผู้ช่วย       กรรมการ
       ๑๘. นางดวงเดือน      อ้วนแก้ว        คร ู                  กรรมการและเลขานุการ



 ๑๙. ว่าที ่ร.ต.อาทิตย์   โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ๒๐. นางสาววิจิตตรา โคตะ  ครูผู้ช่วย          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด และบังเกิดผลแก่ทางราชการ 

 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
    

 
 

     (นายเอกชัย  คะษาวงค์) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
 



การให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  2564 

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

 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ครั้งที่   1 /2564    
เมื่อวันที่      เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2564  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา  2564 ของ
โรงเรียน           บ้านแพงพิทยาคม (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019)  มีมติ
เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2564 
 
 
   

                                                                (นายสมชาติ  คำหา) 
                                                     ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                             โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   

 


