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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโรงเรยีนบ้านแพงพิทยาคม 



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 

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 2563 

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 103 132 235 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 107 145 252 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 124 145 269 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 24 334 422 756 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 66 134 200 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 53 100 153 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 33 61 94 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเทา่ 13 152 295 447 

รวมทั้งสิ้น 37 486 717 1203 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

103 107 124

66 53 33

132 145 145

134 100 61

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563

ชาย หญิง



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. ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 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 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) น้ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 8.91 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 10.00 8.74 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเปน็ 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.76 ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน 
              เป็นสำคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา   
              สถานศึกษา 

5.00 4.10 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
              และต้นสังกัด 

5.00 4.93 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
              และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                และพัฒนาสุ่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป 
                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 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์โรงเรยีนบ้านแพงพิทยาคม (พ.ศ. 2564 - 2567) 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการ

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 
ผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี  4 
ผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. โครงการ พัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับผู้เรียน  และสอดคล้องกับสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรของโรงเรียนมีหลักสูตรท่ีปรับปรุงพัฒนาเป็นปัจจุบัน 
ด้านปริมาณ 
        หลักสูตรมีหลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรประจำปีอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. โครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนนักเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
2. เพื่อให้เอกสารด้านงานทะเบียน มีความพอเพียงและถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 
3. เพื่อส่งเสริมการรายงานผลการเรียน การติดตามผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้เอกสารด้านงานทะเบียน มีความถูกต้องตามแนวปฏิบัติ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ของผู้ใช้งานระบบงานทะเบียนของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

ด้านคุณภาพ 
     1. การให้บริการด้านงานทะเบียนมีความรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
     2. การจัดเก็บระบบงานทะเบียนมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพงานทะเบียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 



3. โครงการ การนิเทศภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
2. เพื่อพัฒนาครู ในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านคุณภาพ 
  ครูได้พัฒนาการสอนโดยจากการศึกษาการวิจัยในช้ันเรียน 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 จัดทำโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
2. เพื่อพัฒนาครู ในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ด้านคุณภาพ 
  ครูได้พัฒนาการสอนโดยจากการศึกษาการวิจัยในช้ันเรียน 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 จัดทำโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถแข่งขันในระดับต่างๆ ได้ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 .ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 ด้านคุณภาพ 
  1 .ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เพ่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. โครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบ 
2. เพื่อให้การดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ  
3.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 มีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีการบริหารงานการประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อดำเนินการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. โครงการ ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา          
ประจำปีการศึกษา 2563 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา 
2. เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 98 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวนัปัจฉิมนิเทศ 
 ด้านคุณภาพ 
  1.นักเรียนเกิดความภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา     

2.เกิดช่องทางการประสานความร่วมมือการจัดการศึกษา  
3.มีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
4.ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน  

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. โครงการ   ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ห้องวิชาการเป็นสำนักงานท่ีมีความเป็นระเบียบ และเป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการ
ให้บริการแก่ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของผู้มาใช้บริการห้องวิชาการมีความพึงพอใจ 
 ด้านคุณภาพ 
  ห้องวิชาการ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงาน  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการปรับปรุงสำนักงานทุกปี เพื่อมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. โครงการ เปิดบ้านการเรียนรู้ Open House ประจำปีการศึกษา 2563 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสม
และท่ัวถึงในการพัฒนาการศึกษา 
  2. เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
 ด้านคุณภาพ 
  ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนประถมศึกษาท่ีจะศึกษาต่อ และองค์กรอื่นๆ ได้ทราบถึงการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา และช่ืนชมผลงานการแสดงต่างๆ ของนักเรียนจากกลุ่มสาระต่างๆ ในปีการศึกษา 
2563  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 ประชาสัมพันธ์โครงการไม่ท่ัวถึง  
แนวทางแก้ปัญหา 
 เพิ่มส่ือหรือช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กว้างมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้าน
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. โครงการ   งานพัฒนาห้องสมุด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดหาส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือท่ีทันสมัย 
2. เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการห้องสมุดมีความพึงพอใจ 
 ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาทำให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน    
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาห้องสมุดทุกปี เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. โครงการ   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัย รักการอ่านเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนเกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน การเขียนและการฟังมากยิ่งขึ้น    
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. โครงการ   พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้าน เพือ่การพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให้ครบ 4 ด้าน 
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อส่งเสริมให้นร.มีความรู้ ท้ังด้านการปรับตัว พัฒนาการ 4 ด้าน 
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมแนะแนวทั้งครูและนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการแนะแนว 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีการปรับตัว พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา    
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนให้มีการปรับตัว พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา  อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยกิจกรรมคำคม 
 
วัตถุประสงค์  

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น   
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์  
                     2. ส่งเสริมและสืบสานวรรณคดีไทย  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. โครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น   
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์  
                     2. ส่งเสริมและสืบสานวรรณคดีไทย  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. โครงการ รักษ์ภาษาไทย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น   
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์  
                     2. ส่งเสริมและสืบสานวรรณคดีไทย  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น   
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์  
                     2. ส่งเสริมและสืบสานวรรณคดีไทย  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



17. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาไทยในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น   
 ด้านคุณภาพ 
  2. นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์  
                       3. ส่งเสริมและสืบสานวรรณคดีไทย  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



18. โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนพร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มีผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาไทยสูงขึ้น   
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์  
                     2. ส่งเสริมและสืบสานวรรณคดีไทย  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. โครงการ การแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ( Math Contest) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้และความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีการทดสอบความสามารถระดับโรงเรียน 

 3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง    
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564          
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น   
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนกล้าแสดงออกถึงความรู้และความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. โครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)   
           
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
                       2. ผู้เรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมนักเรียนนำความรู้จากกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. โครงการ จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์         
     
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อจัดหาส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
  มีวัสดุส่ือการสอนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดหาส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. โครงการ  จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์สารเคมี 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนวิชาเคมีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดหาส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. โครงการ  เรียนรู้ STEM Education เรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการเรียนรู้ STEM Education เรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์เพิ่มขึ้น 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. โครงการ  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ คา่ยโอลิมปิค สอวน.ชีววิทยา 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ค่ายโอลิมปิค สอวน.ชีววิทยา 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. โครงการ  จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



27. โครงการ  ซ่อมบำรุง และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. โครงการ  จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนสาระเทคโนโลย ี
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการใช้ส่ือการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. โครงการ  การพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นเลิศกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
2. เพื่อสร้างทักษะในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์และประสบการณ์ตรงแก่ครูและนักเรียน 
3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานวิชาสังคม
ศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 3 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้พฒันาศักยภาพของตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็นเลิศทางสังคม
ศึกษาเพิ่มข้ึน 
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



30. โครงการ เล่า ร้อง เล่น เน้นคุณธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถศักยภาพของตนเอง  
2. เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารผ่านการเล่า ร้อง และเล่น  
3. ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมเห็นคุณค่าของตนเองและกล้าแสดงออก 
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ  
   2. ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ รักท้องถิ่นของตน 
 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



31. โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถศักยภาพของตนเอง  
2. เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารผ่านการเล่า ร้อง และเล่น  
3. ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมเห็นคุณค่าของตนเองและกล้าแสดงออก 
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ  
   2. ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ รักท้องถิ่นของตน 
 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



32. โครงการ  โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถศักยภาพของตนเอง  
2. เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารผ่านการเล่า ร้อง และเล่น  
3. ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมเห็นคุณค่าของตนเองและกล้าแสดงออก 
 ด้านคุณภาพ 
  1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ  
   2. ภาคภูมิใจในความเป็นชาติ รักท้องถิ่นของตน 
 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33. โครงการ จัดซ้ือวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์การสอน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. จัดหาส่ือ,วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ,มีคุณภาพเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอน 

2. ให้นร.มีอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34. โครงการ   กีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมการกีฬา-กรีฑา ให้มีการเข้าร่วมการแข่งขันภายในโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการเข้าร่วมการแข่งขันภายในโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนได้รับความรู้ประสบการและเป็นบันไดสู่การ พัฒนาเป็นนักกีฬาระดับจังหวัดและ
ประเทศต่อไป                    
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35. โครงการ   กีฬา – กรีฑา ภายนอกโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีตามวัย  
2. เพื่อนำผลทดสอบท่ีได้มาใช้พัฒนา, ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                    
ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 -  
แนวทางแก้ปัญหา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. โครงการ กีฬาระหว่างห้องเรียน 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีตามวัย  
2. เพื่อนำผลทดสอบท่ีได้มาใช้พัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

   ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีสมรรถภาพกายอยู่ในเกณฑ์ดีตามวัย  
   ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

   แนวทางแก้ปัญหา 

 - 

    ข้อเสนอแนะ 

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม นักเรยีนมีความต้องการให้จัดกิจกรรมบ่อยๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในด้านศิลปะประกอบด้วยความเป็นเลิศ ทางด้านทัศนศิลป์  ความเป็น

เลิศทางด้านดนตรีและความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 100 นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
   ด้านคุณภาพ 

๑. นักเรียนได้พฒันาศักยภาพด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์อย่างเต็มความสามารถ  
๒. นักเรียนมีความรู้สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ 
๓. โรงเรียนมีวงดนตรีประจำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

   ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

   แนวทางแก้ปัญหา 

 - 

    ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพ (อุตสาหกรรม) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
2. เพื่อจัดทำส่ือ และแหล่งเรียนรู้ ในด้านการงานอาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - กรกฎาคม 2563 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เพื่อเกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 

   ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะในการฝึกปฏิบัติจริงจากงานช่างอุตสาหกรรม 

   2. โรงเรียนมีส่ือวัสดุ อุปกรณ์แหล่งเรียนรู้ ท่ีพอเพียงและเหมาะสม 
   ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 

   แนวทางแก้ปัญหา 
 เสนอ จัดซื้อในปีงบประมาณต่อไป 

     
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39. โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาส่ือ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกคน ได้พัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง 4 ด้าน 
   ด้านคุณภาพ 

1. มีส่ืออุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ                       
          2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

   แนวทางแก้ปัญหา 
 - 

   ข้อเสนอแนะ 

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม และต่อเนื้อหาในการปรับพื้นฐาน ซึ่งในปีการศึกษาถัดไป
จะนำผลของแบบสอบถามนี้มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยิ่งๆขึ้นไป 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40. โครงการ  ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (English Camp)  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
2. เพื่อจัดทำส่ือและแหล่งเรียนรู้ในด้านการงานอาชีพ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP จำนวน 171 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
จำนวน 114 คน 
   ด้านคุณภาพ 

1.นักเรียนมีทักษะความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
           2.นักเรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหาทักษะชีวิต ในการใช้เทคโนโลยี  
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 
 - 

   ข้อเสนอแนะ 

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ต่อวิทยากร และต่อเนื้อหา นักเรียนมีความต้องการให้ใช้
ระยะเวลาอบรมนานกว่านี้ และอยากให้มีการนอนพักค้างคืน ซึ่งในปีการศึกษาถัดไปจะนำผลของ
แบบสอบถามนี้มาปรับปรุงและใช้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยิ่งๆขึ้นไป 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. โครงการ  สัปดาห์ ภาษาและวัฒนธรรม (วันคริสมาสต์ ) 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถฟังพุด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 เมษายน 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมทุกระดับช้ัน จำนวน 1,045 คน 
   ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนตระหนักถงึความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
3. นักเรียนมีทัศนะคติท่ีดีและตระหนักเห็นถึงประโยชน์ของการส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษและสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมน้อย 

  แนวทางแก้ปัญหา 
 เพิ่มระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป 

   ข้อเสนอแนะ 
 นักเรียนต้องการให้ขยายเวลาในการแข่งขันให้นานขึ้นกว่าเดิม 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาห้องเรียนและส่ือการสอนให้มีประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาจีนมากขึ้น 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมทุกระดับช้ัน จำนวน 1,045 คน 
   ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาษาจีนและได้เรยีนรู้วัฒนธรรมจีนมากขึ้น  
2. นักเรียนมีความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 

   ข้อเสนอแนะ 
 - 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43. โครงการปรับปรุงห้องเรียน IEP       
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. เพื่อให้ครูได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
3. เพื่อให้ครูใช้และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากส่ือต่างๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี 
5. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในการคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 

ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ทุกคนได้พัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ 
   ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
3. ครูใช้และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากส่ือต่างๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี 
5. นักเรียนมีพฒันาการในการคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการ 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 

   ข้อเสนอแนะ 
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแหล่งการเรียนรู้ ท้ังแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึง่ในปี
การศึกษาถัดไป จะนำผลของแบบสอบถามนี้มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ยิ่งๆขึ้นไป 

       
 
 

 
 
 
 



44. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจำวัน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ทุกคน 

   ด้านคุณภาพ 
- 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา เพื่อเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงงดการดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดของโครงการได้ 

   ข้อเสนอแนะ 
 การดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา เพื่อสร้างประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้จริงจะดำเนินการในปีการศึกษาต่อ 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45. โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

3. เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเช่ือมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 

ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ทุกคน 

   ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะในด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 

2. บุคลากรครูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

3. มีความมั่นใจ และความเช่ือมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

   ข้อเสนอแนะ 

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งในปีถัดไปจะนำผลของแบบสอบถามนี้มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนยิ่งๆขึน้ไป 

       
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



46. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนโครงการ IEP 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีเหมาะสมกับ

ระดับช้ัน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ทุกคนได้พัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง ๔ ทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

   ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนได้พฒันาศักยภาพด้านภาษอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีเหมาะสมกับระดับช้ัน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

   ข้อเสนอแนะ 

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแหล่งการจัดการเรียนรู้ ท้ังแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่ง
ในปีการศึกษาถัดไป จะนำผลของแบบสอบถามนี้มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ยิ่งๆขึ้นไป 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



47. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
   ด้านคุณภาพ 

1. มีการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48. โครงการพัฒนาระบบงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
2. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานฝ่ายบริหารงานงบประมาณ         
   ด้านคุณภาพ 

1. มีการจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
2. มีการควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้อง 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนางานธรุการท้ังระบบ 
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 1 เมษายน 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานธุรการ        
   ด้านคุณภาพ 

1. มีการพัฒนางานธรุการท้ังระบบ 
2. มีการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



50. โครงการส่งเสริมสุขอนามัยโรงเรียนและชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์และโทษชองอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคใน

ชีวิตประจำวัน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีความรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์และโทษชองอาหาร เครื่องอุปโภคและ
บริโภคในชีวิตประจำวัน 

   ด้านคุณภาพ 

นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์และโทษชองอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคใน
ชีวิตประจำวัน 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51. โครงการงานโภชนาการ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านโภชนาและเลือกรับประทานอาหารครบ 5 หมู่  
2. เพื่อรักษาความสะอาดท้ังในโรงอาหารและบริเวณรอบๆ โรงอาหาร 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีโภชนาการด้านอาหารท่ีดีและถูกสุขอนามัยโรงอาหารของโรงเรียนสะอาด 
และถูกสุขอนามัย 
   ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความรู้ด้านโภชนาและเลือกรับประทานอาหารครบ 5 หมู่  
2. มีการรักษาความสะอาดท้ังในโรงอาหารและบริเวณรอบๆ โรงอาหาร 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52. โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
    2.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานต่างๆ  
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีมาตรการในรักษาความปลอดภัยโรงเรียนมีสวัสดิภาพคุ้มครองความ
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
   ด้านคุณภาพ 

1. มีการเสริมสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
    2. มีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานต่างๆ  
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
   2. เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้ได้อยู่เสมอ 
    3. เพื่อปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม  
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ของอาคารเรียน สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
   ด้านคุณภาพ 

1. มีการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี 
   2. มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้ได้อยู่เสมอ 
    3. มีการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม  
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54. โครงการกิจกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 47 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง กิจกรรม
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2. เพื่อให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
    ด้านปริมาณ 

 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน ร้อยละ 100 สามารถใช้บริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักเรียน 
บุคคล และหน่วยงานอื่นได้ 
   ด้านคุณภาพ 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตาม มาตรา 47 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง กิจกรรมการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 



55. โครงการพัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
   2.เพื่อให้มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
   ด้านคุณภาพ 

1. สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
   2.มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56. โครงการไบโอชารักษาสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อเป็นการลดขยะจากธรรมชาติ  
    2. เพื่อนำขยะท่ีเหลือใช้แปรรูปเป็นพลังงานและสามารถเปล่ียนสภาพเป็นวัสดุปรับปรุงดิน (เพิ่ม
จุลินทรีย์ในดิน) 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีปริมาณขยะท่ีลดลง 
   ด้านคุณภาพ 

1. มีการลดขยะจากธรรมชาติ  
    2. นำขยะท่ีเหลือใช้แปรรูปเป็นพลังงานและสามารถเปล่ียนสภาพเป็นวัสดุปรับปรุงดิน (เพิ่มจุลินทรีย์
ในดิน) 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57. โครงการวางแผนการบริหารการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนางานระบบเอกสารในการจัดการศึกษา  
    2. เพื่อประสานงานนโยบายการศึกษาระหว่างหนว่ยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานระบบเอกสารในการจัดการศึกษา 
   ด้านคุณภาพ 

1. มีการพัฒนางานระบบเอกสารในการจัดการศึกษา  
    2. มีการประสานงานนโยบายการศึกษาระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58. โครงการ บริหารสำนักงานบริหารบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ได้ครูผู้สอนครบตามอัตรากำลัง  และมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสถานศึกษาต้องการ 

2.เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  3.. เพื่อเสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ครูมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน              
   ด้านคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนครบตามอัตรากำลัง  และมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสถานศึกษาต้องการ 
2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
  3. เสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการรักษา ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลาและ
ยาวนานขึ้น 

  แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดกิจกรรม การอบรมการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในทุกปีงบประมาณ เพื่อจะ
ได้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป 
  
       
 

 
 
 
 
 
 



59. โครงการ พัฒนาระบบงานบริหารบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  2. เพื่อเสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจครู 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ครูมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน              
   ด้านคุณภาพ 
     1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
  2. เสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจครู 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการรักษา ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลาและ
ยาวนานขึ้น 

  แนวทางแก้ปัญหา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการจัดกิจกรรม การอบรมเกี่ยวกับค่าจ้างครูและค่าจ้างเหมาบริการ (นักการ+แม่บ้าน) ในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเด 
  
       
 

 
 

 
 
 
 



60. โครงการ พัฒนาระบบงานบริหารบุคคล 

 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  2. เพื่อเสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจครู 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ครูมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน              
   ด้านคุณภาพ 
     1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
  2. เสริมสร้าง ขวัญและกำลังใจครู 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือในการรักษา ดูแล วัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลาและ
ยาวนานขึ้น 

  แนวทางแก้ปัญหา 
 - 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการจัดกิจกรรม การอบรมเกี่ยวกับค่าจ้างครูและค่าจ้างเหมาบริการ (นักการ+แม่บ้าน) ในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเด 
  
       
 

 
 
 
 
 
 



61. โครงการ ส่งเสริมครูและบุคลากร 

 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการวิจัยในช้ันเรียน 
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 
    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ครูมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน              
   ด้านคุณภาพ 
     1. บุคลากรจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
  2. บุคลากรมรการจัดการวิจัยในช้ันเรียน 
 3. บุคลากรมีวิทยฐานะสูงขึ้น 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
 ควรมีการจัดให้มีการอบรมการใช้เทคโนโลยีแก่ครูและบุคลากรให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 

  แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดกิจกรรม การอบรมการใช้เทคโนโลยีในปีงบประมาณต่อๆ ไป เพื่อสร้างทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป 
  
       
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 



62. โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต        

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิต มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น 
ระยะเวลาดำเนินงาน  
 พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมท่ีตนเองนับถือ นักเรียน
สามารถปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีตามแนววิถีพุทธ 
   ด้านคุณภาพ 
     1. นักเรียนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต        

2. นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิต มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น 
  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุมโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์ 
     1. ส่งเสริมให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมท่ีถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตามประชาธิปไตย       

2. ปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างอย่างสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 นักเรียนมีความสุขจากการเลือกกิจกรรมชุมนุมท่ีถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตาม
ประชาธิปไตย นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
   ด้านคุณภาพ 
       1. นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมท่ีถนัดและสนใจอย่างมีเสรีภาพตามประชาธิปไตย       

2. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างอย่างสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

 - 
  

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64. โครงการ โรงเรียนสีขาว 
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสม 

2.เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมา
ท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัย 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร    
  ด้านคุณภาพ 

       1. นักเรียน ท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษา แนะนำท่ีถูกต้องเหมาะสม 
2. ลดปัญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรอบายมุขท่ีเป็นส่ิงมัวเมา

ท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัย 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

 - 
  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย 

 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม  

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
นักเรียนรู้จักคิด  รู้จักทำ  รู้จักแก้ปัญหา   
  ด้านคุณภาพ 

       1. นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม  
2. นักเรียนฝึกการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัย 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

 - 
  

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66. โครงการ ควบคุมความประพฤติในสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 
     1.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนเสริมสร้างให้มีวินัยและการควบคุมความประพฤตินักเรียน 

  ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
2. นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท้ังหลาย และปัญหาอุบัติภัย 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

 - 
  

       
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67. โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูท่ีปรึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
 มีนาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ผลการดำเนินงาน 

    ด้านปริมาณ 

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริม
และได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูท่ีปรึกษา 

  ด้านคุณภาพ 

   1. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
     2. โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูท่ีปรึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ 

  ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน 

 - 

  แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

 - 
  

       
 

           

 
 
 
 


