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คำนำ 
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตและการประเมินคุณธรรม การพัฒนาคุณภาพ
ของการสถานศึกษาในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช ้แนวทาง 
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
 
 เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้าน
แพงพิทยาคมให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้อง
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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ส่วนที่ 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 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 6 เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่  เทศบาลตำบลบ้านแพง  ตำบลนางัว  ตำบลไผ่ล้อม ตำบล
นาเข ตำบลโพนทอง  
  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2512  โดยขอใช้
ที่ดินดอนแพงของกระทรวงมหาดไทย  มีพื้นที่ทั้งหมด  37 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา  ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่  
20 หมู่ที่ 7  ถนนเจริญยงค์  ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม  48140  โดยมีการพัฒนาการ
จัดการศึกษา ดังนี้ 
          ปีการศึกษา 2512  ก่อตั้งโรงเรียน 
                   ปีการศึกษา 2519  ยุบรวมโรงเรียนบ้านแพง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอบ้านแพง 

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

     ปีการศึกษา  2544 จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โดย   
นายคมสิน  ศรีมานะศักดิ์  และได้รับรางวัลโรงเรียนดำเนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น          
กรมสามัญศึกษา 

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

             - โล่เกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นในการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน 
ระดับประเทศ 
             - โรงเรียนแกนนำปฏิรปูการศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม 
              - โรงเรียนต้นแบบปฏิรปูการเรียนรู้ กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม 
           - โรงเรียนเครือข่ายระดับชาติโครงการร่วมมือระดับภูมิภาคของซีมีโอ 
      ปีการศึกษา  2546  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมสาขาตำบลหนองแวง เปิดเป็นเอกเทศและ
ตั้งชื่อเป็นโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมี            
นายทองเปลว  แวงโสธรณ์  ผูอ้ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  เป็นผู้รักษาการผู้บริหาร
สถานศึกษา และนายชูศิลป์  ตั้งสกุล  รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
ได้เป็น โรงเรียนกระจายอำนาจประเภทที่ 1 ได้เปิดสอนโปรแกรมห้องเรียน IEP ภาษาอังกฤษ 
  ปีการศึกษา  2552  ได้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
      ปีการศึกษา  2553  ได้รับรางวัลเหรียญทอง “โรงเรียนที่มีการดำเนินงานระบบการดูแล
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 โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้ง 
คลับ ปีที่ 16  

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



                 - รางวัลชนะเลศิระดับจังหวัด โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ครั้งที่ 14 จากมูลนิธิ  มูลนิธิเปรม   ติณสูลานนท์  
        - เกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2559  
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  ปีการศึกษา  2560 
  - ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขต ในการประกวดองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์
ในที่ทำงาน  
 

ปีการศึกษา  2561 
                           - เกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2561จาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
        - เกียรติบัตรได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ระดับเขตตรวจราชการที่ 11  
          ปีการศึกษา  2562 
     - รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คลิปรีวิวเชิงสร้างสรรค์ 10 วรรณกรรมเยาวชน ใน
โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ 
 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน   

                                                   
 พระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนม เป็นที่เคารพบูชาของชาว
นครพนมและประชาชนทั่วไปตลอดทั้งประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ทางโรงเรียนจึงอัญเชิญมาเป็นสัญลักษณ์
ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล และใต้องค์พระธาตุพนมรองรับด้วยใบต้นแพง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำอำเภอ
บ้านแพง 
  
 อักษรย่อโรงเรียน “บ.พ.ค.” 
 ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 คติธรรม อสาธัสาธุนา ชิเน   “พ่ึงชนะความชั่วด้วยความดี” 
 คติพจน์ รักการศึกษา  จิตใจพัฒนา  นำพาคุณธรรม 



 สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง หมายถึง ความเจริญงอกงามเปี่ยมด้วยคุณธรรม 

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นแพง 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา             "คุณธรรมนำแพงพิทย์” 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม           “ เป็นโรงเรยีนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  
                                                       เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล” 
 
 
 
 
 
 

     โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ทั้งหมด 37 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่บริเวณภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัโรงเรียนบ้านแพงพทิยาคม 



1.2 ข้อมูลอาคารสถานที่   โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก  มีดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ 

ที ่ 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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

รอง ผอ. กลุ่มงานงบประมาณ รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารทั่วไป รอง ผอ. กลุ่มงานวิชาการ 

นายกาสวินก่าระแกว้ 
 

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

ง   -งานการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
     และรายงานการใช้เงิน  

-งานแผนงาน 
  -งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
   เพื่อการศึกษา 

-งานการจัดระบบควบคุมภายใน 
-งานคำนวณต้นทุนผลผลิต 
-งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
-งานสวัสดิการครู 
 -งานสมาคมศิษย์เก่าและงานมูลนิธิ 
ศิษย์เก่า 
-งานยานพาหนะ 
-งานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
  การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานวัดผล ประเมินผล และ   
 เทียบโอนผลการเรียน 
-งานห้องเรียนพิเศษ 
-งานทะเบียนและรับนักเรียน 
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานแนะแนวการศึกษา 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
-งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
  แก่ชุมชน  
-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ             
  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  และการจัดการเรียนการสอน 
--งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชา      
การแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
-งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
-งานอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

-งานดำเนินงานธุรการ 
-งานอาคารสถานท่ีและสภาพ 
แวดล้อม 
-งานป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
-งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

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

-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  -งานวางแผนอัตรากำลังและ   
  กำหนดตำแหน่ง 

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

รอง ผอ. กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล 



ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 1.4 แผนผังแสดงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
ภาพที่ 3  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

 
 

พระครูมงคลธรรมสาธก 
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

 

 นายชิงชัย  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

 
 

นายณรงค์  รุ่งจินดารัตน์ 
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

นางอลิสา  คูสกุล 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

นายบัญญัติ ใจช่วง 
กรรมการผู้แทนศิษยเ์ก่า 

 
 

นายคารมย์  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 

 

นายอติภพ  กิติศรีวรพันธุ์ 
กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

นางเกษแก้ว สุวรรณมาโจ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
 

นายชิงชัย  อภัยโส 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

นางคุณัญญา รักษ์ชุมชน 
กรรมการผู้แทนคร ู

 

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จันทร์ศรี 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

นายกฤษดา  ผาลี 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
กรรมการและเลขานกุาร 

 

นายสมชาติ  คำหา 
ประธานกรรมการสถานศกึษา 

 

นายแพทย์วิทยา  บุตรสาระ   
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

นายอภิวัฒน์  ราชนาวี 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 



1.5 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

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

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตร ี 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 

วิทยาศาสตร ์ 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 

 
          ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน ชั่วโมง/สัปดาห์ หมายเหตุ 

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

9. ศิลปะ 4 16.20  

 



 1.6 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
                 ตารางที่ 4  แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

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

รวมท้ังสิ้น 37 486 717 1,206 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

103 107 124

72
53 33

132 142
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

ชาย หญิง

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6



1.7 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
         1.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

    1.ห้องสมุดมีขนาด 256 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 11,466 เล่ม 
การสืบค้น หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ E-Library จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย 500 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 45.95 ของนักเรียนทั้งหมด 
                   2. ห้องปฏิบัติการ 

   - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน  4   ห้อง 
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน  2   ห้อง 
   3. คอมพิวเตอร์  จำนวน  120  เครื่อง 
  - ใช้เพื่อการเรียนการสอน          จำนวน       30  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  75  เครื่อง 
    จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 120 คนต่อ
วันคิดเป็นร้อยละ 11.02 ของนักเรียนทั้งหมด 
                      - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จำนวน  15  เครื่อง 
                  4. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตารางที่ 5  แสดงจำนวนครั้งในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง/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 

 
          
 

 



ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนครั้งในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายภายนอกโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนคร้ัง/ปี 

1.ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง 2,500 

2. ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บา้น 50 
3. โรงพยาบาลบ้านแพง 10 
4. สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง 4 
5.วัดปทุมวนาราม บ้านนาเข  ตำบลนาเข  8 
6.วัดถ้ำคิ้ว บ้านนาเรียง ตำบลนางัว 8 
7. เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว ์ 2 
8. สำนักสงฆ์วังสิ้ว ภลูังกา 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 ตำบลไผล่อ้ม อำเภอบ้านแพง 2 

 
 

          ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 
 1.นายคารมย์ อภัยโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 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 
ขนมคุกก้ี 
 6.นายเหรียญทอง ไชยสุระ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ความเรื่อง 
การเพาะเชื้อเห็ดขอนขาว  



2. ข้อมลูด้านการศึกษา 

    2.1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
2.1.1 แนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก 5  กลุ่มสาระ  

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

ตารางท่ี 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 

 
ตารางท่ี 8  ตารางเปรียบเทียบผลต่าง O-NET กับระดับเขตและระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.3 

วิชา 

ปี 2561 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

ปี 2562 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

ปี 2563 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

(เพิ่มข้ึนร้อยละ 
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 - - 
 
 
 



ตารางท่ี 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 

 
ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบผลต่าง O-NET กับระดับเขตและระดับประเทศ ของนักเรียนชั้น ม.6 

วิชา 

2561 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2562 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

2563 
คะแนนเฉลี่ยเมื่อ

เทียบแล้ว 
(+เพิ่ม/- ลด) 

 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

(เพิ่มข้ึนร้อยละ 
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.รอบสี่ เมื่อวันที่ 20-22 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผล ดังนี้ 
 2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) 
ลำดับ

ที ่
ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ

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

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
ดีมาก 

5 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

6 11 ผลการดำเนินงานโครงพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
7 12 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดี 
8 13 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ดี 
9 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
10 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 
11 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ดี 

 
 
ตารางที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี 
ลำดับ

ที ่
ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับ

คุณภาพ 
1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) น้ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.21 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 8.91 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.74 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.71 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.76 ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
              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 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                และพัฒนาสุ่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป 
                สถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.36 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                  ใช่         ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี้                     ใช่         ไม่ใช่ 
 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 



สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน           ใช่          ไม่ใช่ 
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี 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 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 13 ธันวาคม 2562 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559 - 2563)  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถสืบค้นและ
สร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสามารถสร้างสรรชิ้นงานและ
นําเสนอได้ อย่างเป็นระบบ 

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายและมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 



ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

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

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้กระบวนการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน มีกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษามีความพร้อมด้านบริเวณอาคารสถานที่ ห้องเรียนเพียงพอ สะอาด ปลอดขยะ 
เอ้ือต่อ การเรียนรู้และปลอดภัย 

4. สถานศึกษามีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนคุณภาพการศึกษา และแผนการปฏิบัติการ
ประจำปี สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ 
โดยน้อมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

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

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

3. ครูมี ID individual Development บอกรายละเอียดผลงานในหน้าที่ของครูแต่ละคน 
เช่นผลงาน ที่เกิดกับผู้เรียน ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษา ผลงานที่เกิดกับชุมชน เป็นคู่มือและแนวทาง
บริหารจัดการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างมีประสิทธิผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ส่วนที่  2 
   ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
    ทิศทางการจัดการศึกษา  

 

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

วิสัยทัศน ์(Vision) 
“เป็นโรงเรียนน้อมนำเศรษฐกิจพอพียง เคียงคู่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพ      

มุ่งสู่มาตรฐานสากล” 
 

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

เรียนรู้ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้และร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์(Goals) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 
2. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ 

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

ร่วมพัฒนา 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ รองรับประชาคมอาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะพึงประสงค์และค่านิยม

หลักคนไทย 12 ประการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 

(SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม (พ.ศ. 2564 - 2567) 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพ่ือก้าวสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนึก

ในความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมี

ส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

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

7. พัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบนิเทศ ติดตาม อย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง 
8. สร้างเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
 

ค่านิยม (Values) 
       มุ่งผลสัมฤทธิ์ ร่วมคิดสร้างสรรค์แบ่งปันความดี มีจิตอาสานำพาแจ่มใส ฉับไวบริการ ทำงานเป็นทีม 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3    
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบตัิ 

 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศจึงขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “BPK SMART 

Model”  
 

1. แนวคิดการออกแบบรูปแบบเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในองค์กร เพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยนำแนวคิดและเครื่องมือ “การบริหารจัดการภาครัฐ” หรือ 
PMQA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “BPK SMART Model” เพ่ือให้การ
ดำเนินงานไปอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ช่วยให้การดำเนินงานได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า 
โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 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. เพื่อให้หน่วยงานในองค์กรได้ส่งมอบคุณค่าคุณค่าที่ดีทั้งผลผลิดและบริการด้านการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา 
 

3. นิยามศัพท์และองค์ประกอบ “BPK SMART Model” 

 BPK SMART Model มีความหมายดังต่อไปนี้ 
 B:Believability มีความเชื่อม่ัน หมายถึง การบริหารและการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

P:Participation มีส่วนร่วม หมายถึง ให้เครือขา่ยองค์กร ชุมชน ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
หรือสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร และการจัดการศึกษาแบบยึดพื้นที่เป็นฐาน 

K:Knowledge มีวิธีการที่ดี หมายถึง การมุ่งเน้นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ
วิเคราะห์สมรรถนะ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและคำนิยม 



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

M:Measurable มีการวัดผลได้ หมายถึง การตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และประเมินผล 
 A:Achievement มีความสำเร็จได้ หมายถึง ผลสำเร็จของงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือจุดเน้นที่กำหนด และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทางการศึกษา การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรน้อยที่สุด คุ้มค่า คุ้มเวลา ประหยัด 
 R:Resourceful คิดสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณที่
เกิดข้ึนจริงในปัจจุบันเป็นฐาน ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้ 
แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
 T:Team Work ทำงานเป็นทีม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่  4 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 4  
แผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

 
 

 ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ได้พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ 
ปี 2564 ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และจากงบดำเนินการจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งโรงเรียน
ได้รับงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ 4 ล้านบาทเศษ โรงเรียนได้ประชุมผู้บริหาร  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน และงานแผนงาน กลุ่มบริหาร
งบประมาณ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพ่ือพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564  
เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรงตามความ
ต้องการ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน จำนวน  
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และยุทธศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ  ตามรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

1. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2564 

รายการ 

จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รวมงบประมาณ 

จัดสรรทั้งปี 
(บาท) 

รวมงบประมาณ 
จัดสรรแต่ละ 

ภาคเรียน (บาท) 
ชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ชั้น
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (งบตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 

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

 
2,635,500.00 

 
1,721,400.00 

 
4,356,900.00 

 
2,178,450.00 

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

662,640.00 430,350.00 1,092,990.00 
 

546,495.00 



 

 

      ม.ปลาย  = 950 บาท/ปี  
งบอ่ืนๆ  

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

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

 2. การจัดสรรงบประมาณ  
   2.1 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2564 

รายการ 
อุดหนุนรายหัว งบประมาณ 

จัดสรรทั้งปี 
(บาท) 

งบประมาณ 
จัดสรรแต่ละ 

ภาคเรียน (บาท) 
จำนวนคน จำนวนเงิน 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

753 
453 

3,500 
3,800 

2,635,500.00 
1,721,400.00 

1,317,750.00 
860,700.00 

รวม 1,206  4,356,900.00  
 

รายจ่ายท่ีกันไว้ งบประมาณ 
จัดสรรทั้งปี 

(บาท) 

งบประมาณ 
จัดสรรแต่ละ 

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

รวม 2,015,600.00 1,007,800.00 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

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

 
30 

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

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

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

รวม 234,130.00 10 
รวมเงินงบประมาณ 4,356,900.00 100 



 

 

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 

ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 จำแนกตามงาน / โครงการ 

โครงการ 

ที ่ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 1 โครงการ พัฒนาคณุภาพงานวิจัยและสื่อนวตักรรมการเรียนรู้ 4,500 นายรชตะ ขาวด ี

วช 2 โครงการ  ห้องเรียนพเิศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 66,300 นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 3 โครงการ ค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่๑และ๔ 10,000 นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 4 โครงการ พิธีมอบประกาศนียบตัรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาช้ันมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 

10,000 นายทินกรณ์ วรกา 

วช 5 โครงการ นิเทศภายใน 5,000 นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 6 โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

5,000 นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 7 โครงการ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 5,500 นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 8 โครงการ พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านเพื่อการพัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 7,680 นางสาวพิมพ์ณิชาก์  

วช 9 โครงการ เปดิบ้านการเรียนรู้ Open House ประจำปีการศึกษา 2564 13,100 นางพาฝัน วรกา 

วช 10 โครงการ พัฒนาคณุภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา 10,000 นายสมศักดิ์ เคี่ยงคำผง 

วช 11 โครงการ โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 5,000 นางพาฝัน วรกา 

วช 12 โครวการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15,000 นางพาฝัน วรกา 

วช 13 โครงการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 5,000 นางพาฝัน วรกา 

วช 14 โครงการ พัฒนาห้องสมดุเพื่อการศึกษา 100,000 นางธารวดี ทักขนนท์ 

วช 15 โครงการ ส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน 9,000 นางธารวดี ทักขนนท์ 

  รวม 271,080   

ที ่ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 16 โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยดว้ยกิจกรรมคำคม(ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) 8,300 นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว 

วช 17 โครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ 16,546 นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว 

วช 18 โครงการรักษ์ภาษาไทย 8,300 นางสาวรัญญษร นามตาแสง 

วช 19 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 8,300 นางสาวรัญญษร นามตาแสง 

  รวม 41,446   

ที ่ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

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

8,500 นางสาวสุนสิา ศรีนาทม 

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



 

 

วช 22 โครงการ ส่งเสรมิการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (A-math , 
Sudoku) 

9,990 นางสาวธัญญลักษณ์ ยุบลแมน 

                                                           รวม 52,790 
 

ที ่ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 23 โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 142,100 นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

วช 24 โครงการ จดัหาและผลิตสื่อการเรยีนการสอนสาระเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 
2564 

27,600 นางวราภรณ์ หะไว 

วช 25 โครงการ จดัซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 213,200 นางวราภรณ์ หะไว 

วช 26 โครงการ ซ่อมบำรุงพิวเตอร์ในโรงเรียน 11,843 นางวราภรณ์ หะไว 

                                                            รวม 394,743   

ที ่ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 27 โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นเลิศทางวิชาสังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

47,800 นายรชตะ ขาวด ี

วช 28 โครงการ พัฒนาสื่อนวตักรรมการเรียนรู้และห้องเรยีนสังคมฯคณุภาพ 111,590 นายรชตะ ขาวด ี
                                                รวม 159,390   

ที ่ 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 29  กีฬาภายในโรงเรียน 66,800 นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

วช 30 กีฬาภายนอกโรงเรียน 110,700 นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

วช 31 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศ 31,384 นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

  รวม 208,884   

ที ่ 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์ 193,450 นางพินีนันท์ นิตยวรรณ 

    
 

  

                                                  รวม   193,450   

ที ่ 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 33 พัฒนางานการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพ 69,947 นายทินกรณ์ วรกา 

                                                  รวม 69,947   

ที ่ 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 34 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษ 53,100 ครูในกลุ่มสาระฯ 

วช 35 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2564 15,900 นางเพ็ญนภา บำรุงสุข 

วช 36 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาจีน 2,400 นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์ 

วช 37 โครงการสัปดาหภ์าษาและวัฒนธรรม 7,950 ครูในกลุ่มสาระฯ 
    

                                                   รวม 79,350   



 

 

ที ่ โครงการห้องเรียน IEP ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

วช 38 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรูส้ร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษา 50,000 นายพร้อมทรัพย ์วงค์สุวรรณ 

วช 39  โครงการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโครงการ IEP 745,400 นายพร้อมทรัพย ์วงค์สุวรรณ 

วช 40 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 777,600 นายพร้อมทรัพย ์วงค์สุวรรณ 

วช 41 โครงการพัฒนา ปรับปรุง และ ซ่อมแซม ห้องเรียน IEP 247,000 นายพร้อมทรัพย ์วงค์สุวรรณ 

                                                     รวม 1,820,000   

ที ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวิชาการ  241,200   

  กิจกรรมคา่ยวิชาการ   ครูทุกกลุ่มสาระ 

  พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ "กิจกรรมยุวบรรณารักษ์"   นายรชตะ ขาวด ี

        

2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมฯ 180,900   

  กิจกรรมลูกเสือ , เนตรนาร ี   ครูประมง 

  กิจกรรมยุวกาชาด   ครูรชตะ 

  กิจกรรมผู้บำเพญ็ประโยชน์   ครูศิรญิา 

  กิจกรรม รด.   ครูปนัดดา 

  กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม และจรยิธรรม   ครูประมง 

        

3 กิจกรรมทัศนศกึษา 241,200   

  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดบัช้ัน   ฝ่ายวิชาการ 

        

4 กิจกรรมการบริการสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 241,200   

  โครงการพัฒนาระบบ ICT โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   นางวราภรณ์ หะไว 

        

5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 188,490   

  โครงการกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19   ฝ่ายวิชาการ 

        

        

                                                       รวม 1,092,990   

ที ่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

บท 1  บำรุงซ่อมแซมยานพาหนะโรงเรียน 94,000 นายทินกรณ์ วรกา 

 บท 2 พัฒนางานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 272,600 นายยุทธพร พรเพชร 

บท 3 การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศ 1,000 นางวราภรณ์ หะไว 



 

 

บท 4 การพัฒนาระบบงานธรุการ 10,340 นางวราภรณ์ หะไว 

บท 5 งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 41,460 นายอัมพล ชาสงวน 

บท 6 โครงการเล่า ร้อง เล่น เน้นคุณธรรม 10,340 นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ 

บท 7 โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมนักเรียน 28,200 นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ 

บท 8 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23,500 นายประมง แก้วเป็นบุญ 

บท 9 พัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมความประพฤติและระเบยีบวินัยนักเรยีน 23,500 นายประมง แก้วเป็นบุญ 

                                                         รวม 504,940   

ที ่ กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 
บง 1 พัฒนางานแผนงาน 9,600 นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 

บง 2 พัฒนางานการเงิน และบัญช ี 42,300 นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 

บง 3 โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย ์ 14,050 นางสาวสุนสิา ศรีนาทม 

                                                          รวม 65,950   

ที ่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับ ครูผู้รับผิดชอบ 

บค 1  โครงการส่งเสรมิครูและบคุลากร 131,500 นายนราวิชญ์ วงศ์เข็มมา 

                                                        รวม 131,500   

 



 

 

โครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  

โครงการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบ    นายรชตะ ขาวดี  
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 4,500.-  บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจัยทางการศึกษาและนำผลการวจิัยไปใช้ 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2,3 สนองยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อที่ 1,3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่ 1,4  สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่ 2   
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2  
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่ 1,2,4,5  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1,4,5  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1(1) (2),2,3 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
      1. ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนำ
ผลการวิจัยไปใช้ 
      2. ครูผู้สอนมีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
กระบวนการเรียนการสอน  

 
 

 

 

 

แนวทางการดำเนินงาน/
กิจกรรม 

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ)  
ผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบ
แทน  

ค่า 
ใช้สอย  

ค่า 
วัสด ุ 

รายจ่าย 
อ่ืนๆ 

งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

งบ
ประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค.64         นายรชตะ ขาวด ี
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค.64         
3. ดำเนินการโครงการ   พค.64-ม.ีค. 65 4,500    4,500    
4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         



 

 

โครงการ    ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์  
ผู้รับผิดชอบ    นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 66,300.-......บาท 

วัตถุประสงค์ 
- ส่งเสริมนักเรียนทีม่ีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
และสนใจประกอบอาชีพในสาขาวชิา เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น 
แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 
- เตรียมความพร้อมในการศึกษาตอ่ระดับอุดมศึกษา กลุ่ม
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เป็น
ต้น-เพื่อส่งเสริมการรายงานผลการเรียน การตดิตามผลการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
-เพื่อร่วมมือ ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่  1,2,3,4 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อที่ 1,2,3,4,5 
สนองกลยุทธ์ สพฐ ข้อที่ 1,2,3,4,5  
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่ 2 
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  1,2,3,4,5,6,7  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  1,2,3,4,5,6,7  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  1(1)(2),2,3 
ผลลัพธ์โครงการ  
   1. นักเรียนท่ีมีความสามารถและสนใจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
   2. โรงเรียนจัดรูปแบบการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้
เหมาะสมกับความต้องการของ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  

 
แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 

หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ)  
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ รายจ่าย 

อื่นๆ 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 

งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค.64         นางอำนวย 
เคี่ยงคำผง 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค.64         
3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค.64-มี.ค.65 36,000 4,800 25,500  66,300    
4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค.65         

 
 
 



 

 

 
 

โครงการ ค่ายปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี๑และ๔  
ผู้รับผิดชอบ    นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ......10,000.-......บาท 

 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการและ
ต่อยอดความรู้สู่การเรยีนรู้ในอนาคต  
-เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวตอ่การอยู่ร่วมกันใน
สังคมใหมไ่ด้อย่างมีความสุข  
-เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ
นักเรียนโรงเรียนบา้นแพงพิทยาคม 
-เพื่อสร้างความหวงแหนในสถาบนการศึกษาให้แก่
ผู้เรยีน  

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2    
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2   
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา  ข้อที่ 2   
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่ 2   
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2   
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่ 1,2,3  
 
ผลลัพธ์โครงการ   
     1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการและต่อยอดความรูสู้่การเรียนรู้ใน
อนาคต 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค.64        นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค.64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค.64  7,000 3,000  10,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   พ.ค.64         
 
 



 

 

 

โครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 
2564  
ผู้รับผิดชอบ    นายทินกรณ์ วรกา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 10,000.-......บาท 

 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมใิจในความสำเร็จ
ทางการศึกษา 
-เพื่อเป็นช่องทางการประสานความร่วมมือการจัด
การศึกษา 
-เพื่อเป็นช่องทางการประสานความร่วมมือการจัด
การศึกษา 
-เพื่อร่วมแสดงความยินดีแกผู่้สำเรจ็การศึกษา 
-เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแกผู่้สำเรจ็การศึกษาและวงศ์
ตระกลู  

 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 2       สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1,2,4,5  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่  2,3,4  สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่2,3   
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 1,2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่ 1,2 
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 1,2 สนองพันธกจิสถานศึกษา ข้อที่ 3,7 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1,2  
 
ผลลัพธ์โครงการ   
     1.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองจากความสำเรจ็ทาง
การศึกษา 

 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   ธ.ค.64        นายทินกรณ์ วรกา 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ก.พ.64         

3. ดำเนินการโครงการ   ก.พ.64  10,000   10,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.พ.64         
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

โครงการ นิเทศภายใน 
ผู้รับผิดชอบ นางอำนวย เคี่ยงคำผง 

ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 5,000.-......บาท 

 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถนำไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
- เพื่อส่งเสริมใหค้รไูด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
นำมาพัฒนางานการจัดกระบวนการเรยีนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
- นักเรียนมีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 

 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 3     สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3     
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3        สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 4       
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่ 2   
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา  ข้อที่ 2  สนองพันธกจิสถานศึกษา ข้อที่ 4   
 
ผลลัพธ์โครงการ  
1.ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น ร้อยละ 3 ในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   ธ.ค.64        นายทินกรณ์ วรกา 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ก.พ.64         

3. ดำเนินการโครงการ   ก.พ.64  5,000   5,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.พ.64         
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

โครงการ   พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรถานศึกษาและ
หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบ   นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ... 5,000....บาท 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 
หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลกัสูตรรายวิชา 
เพิ่มเตมิ หลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
สอดคล้องกับท้องถิ่น และ ตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที ่3           สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2    
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,2          สนองกลยุทธ์ สพฐ. ขอ้ที ่1    
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2 สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที ่2  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที ่3          สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ข้อที ่2  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1(1)(2),2,3 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. สถานศึกษาจัดสร้างเครื่องมือแบบสอบถามความต้องการของผู้เรยีน ชุมชน และ
ผู้ปกครอง เป็น แบบมาตรฐาน 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
3. ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นมีความ
สมบูรณ์ แบบและเป็นปัจจุบัน 
4. สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสตูรทุกกลุ่มสาระการเรียนรูต้ามความเปลีย่นแปลงทางด้าน
วิชาการ ต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี
5. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมสง่เสริมคณุภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค.64        นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค.64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค.64 - ม.ิย. 64  5,000   5,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มิ.ย. 64         



 

 

 
 

โครงการ พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ     นางอำนวย  เคี่ยงคำผง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 5,500.-......บาท 

 

วัตถุประสงค ์
- 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
- 2. เพื่อจัดหาสื่ออุปกรณส์ำหรับการเรยีนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1,2,3,4,5    สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1,2,3   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,3             สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่1,4       
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2     
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที ่2   
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที ่2 
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่ 1,2,3,4)   
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1(1)(2),2 
   
ผลลัพธ์โครงการ  
1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติ 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค.64        นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค.64 - ม.ิย. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค.64 - ม.ค. 65  5,500   5,500    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65         

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
โครงการ เปิดบ้านการเรียนรู้ Open House ประจำปี
การศึกษา 2564  
ผู้รับผิดชอบ   นางพาฝัน วรกา  
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 13,100.-......บาท 

 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อเป็นการประสานความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา  
 -เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง  
 -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจดั 
-เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที ่
-เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถดา้นต่าง ๆ 

 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  3 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่3 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนสามารถแสดงออกในความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่นๆ อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา   

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแท

น 
วิทยากร 

ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย
อ่ืน 

งบพัฒนา        
การศึกษา 
(60%) 

 
งบประจำ 
(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   ม.ค.65        นางพาฝัน วรกา 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ค.65         

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ค. 65 - ก.พ. 65   13,100  13,100    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.พ. 65         



 

 

 
 

โครงการ   โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมศักดิ์ เคีย่งคำผง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ... 10,000.-....บาท  

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครใูห้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
- เพื่อให้มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- เพื่อให้มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  4   
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  2   
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  2    
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. มีเครื่องมือวัดผลตา่งๆที่มีประสทิธิภาพ 
2. มีระบบการวดัและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้
สอย  

ค่าวัสด ุ รายจ่าย
อ่ืน 

งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นายสมศักดิ์  
เคี่ยงคำผง 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 - มิ.ย. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – เม.ย. 65   10,000  10,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         
 
 
 
 



 

 

 
 

 

โครงการ   โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นางพาฝัน วรกา 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ... 5,000.-....บาท  

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 
8 กลุ่มสาระฯใหสู้งขึ้นร้อยละ 3 
- เพื่อเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ให้สูงข้ึนร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบ กับปีท่ี
ผ่านมา 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  1   
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  1    
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงข้ึนร้อย
ละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้
สอย  

ค่าวัสด ุ รายจ่าย
อ่ืน 

งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางพาฝัน วรกา 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 - มิ.ย. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – เม.ย. 65   5,000  5,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         
 
 
 
 



 

 

 
 

 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ    นางพาฝัน วรกา 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ... 15,000.-....บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรไ์ดร้ับ
การพัฒนาและมีความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นํา
ความรู้ที่ได้รับนำมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการ สอน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  4   
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  2   
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรม์ีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถและ นําประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการศึกษาดูงานแตล่ะครั้งมาพัฒนาการ
เรียนการสอน ทําให้นักเรยีนมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ดียิ่งข้ึน 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้
สอย  

ค่าวัสด ุ รายจ่าย
อ่ืน 

งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางพาฝัน วรกา 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – เม.ย. 65   15,000  15,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         
 
 
 
 



 

 

 
 

โครงการ  โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายใน 
ผู้รับผิดชอบ    นางพาฝัน วรกา 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ... 5,000.-....บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อดำเนินการระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อนำผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  4   
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  2   
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. โรงเรียนมรีะบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ครู บคุลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะ ตามมาตรฐานการเรยีนรู้ มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย  
   

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้
สอย  

ค่าวัสด ุ รายจ่าย
อ่ืน 

งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางพาฝัน วรกา 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 - มิ.ย. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – เม.ย. 65   5,000  5,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

โครงการ   พัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางธารวดี ทักขนนท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ... 100,000.-....บาท 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ สือ่ท่ีทันสมัย ครุภณัฑ์ที่เหมาะสมให้
เพียงพอต่อการให้บริการ 
- เพื่อพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
- เพื่อพัฒนาห้องสมุดไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) 
- เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้น 
- เพื่อปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรูจ้ักวิธีศึกษาค้นคว้าไดด้้วยตนเอง 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
- เพื่ออำนวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผูเ้รียน ครู
และชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน และเรียนรู้
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการอ่าน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 2      สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ 1,2    
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1,2          สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2  
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่ 1,2,5 สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  1,3 
ผลลัพธ์โครงการ   
   1. ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้บริการแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีนอย่างเพียงพอ 
   2. มีระบบห้องสมุดอตัโนมตัิที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   3. ห้องสมุดมีเทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสารที่เช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก 
   4. ห้องสมุดมีบรรยากาศจูงใจนา่เข้าใช้บริการ 
   5. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางพักผอ่น ผ่อนคลาย เป็นแหล่งนันทนาการ
ระหว่างพัก 
  6. นักเรียนสามารถค้นคว้าหาขอ้มูลสารสนเทศได้ด้วยตนเอง และเป็นศูนย์
เรียนรู้ ของนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรียน 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้
สอย  

ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางธารวดี ทักขนนท์ 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   ก.ค. 64 – ม.ีค. 65  2,600 27,400 70,000 100,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         



 

 

 
 

โครงการ   ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ผู้รับผิดชอบ   นางธารวดี ทักขนนท์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น .... 9,000.-....บาท 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบคุคลแห่งการเรยีนรู้ มีนสิัยรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
- เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดีมีประโยชน์อย่าง
หลากหลายนำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน
ตามความคิดของนักเรียน 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุด
และใช้สารสนเทศอยา่งต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  2   สนองนโยบาย สพฐ ข้อที่ 2     
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1           สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1    
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  1      
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  1,2,5  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  1 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน การเขียนและการฟัง รู้จักตั้งคำถามเพื่อหา
เหตุผล 
2. นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรยีนรูต้่าง ๆ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
3. นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับ
การเรยีน 
4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางธารวดี ทักขนนท์ 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – ม.ีค. 65  2,000 6,000 1,000 9,000    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65         



 

 

 
 

โครงการ   พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้าน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์  
และนางสาวภาวิณี ไพภิบาล 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ... 7,680.-....บาท 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจดับริการแนะแนวให้
ครบ 5 ด้าน 
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดม้ีความรู้ ทั้งด้านการ
ปรับตัว พัฒนาการทางร่างกาย สงัคม อารมณ์ และ
สติปัญญา 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติทีด่ีต่อการปฏิบัติงานและ
การเรยีนการสอนกิจกรรมแนะแนวท้ังครูและนักเรียน  

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  2 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  4   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่  2    
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  3    
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่ 1(1)(2),2,3      
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนไดร้ับบริการด้านแนะแนวอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
2. นักเรียนได้รู้จักตัวเองทั้งด้านการปรับตัว สังคม อารมณ์และสติปญัญาได้ดยีิ่งข้ึน 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลา
ดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค.64        นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค.64          

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค.64 - ม.ีค. 65  7,680   7,680    

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65         

 



 

 

 
โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยกิจกรรมคำคม  
(ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจตุพร ไกส่ระแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 8,300.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ทราบคำศัพท์ภาษาไทยและการสะกดคำที่ถูกต้อง
ตามอักขระวิธีท่ีถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน 2554 ให้มากขึ้น 
- เพื่อให้สามารถใช้คำที่มีความหมายอย่างถูกต้องใน
ชีวิตประจำวันได ้
- เพื่อให้สามารถพัฒนาภาษาไทยสู่ภาษาสากลที่ถูกต้องได ้
- เพื่อให้ภาษาไทยเป็นท่ียอมรับในการแข่งขัน
ระดับประเทศอยา่งภาคภมูิใจ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1   สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1(1),3 
ผลลัพธ์โครงการ  
1. นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วม
กิจกรรม(ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) 
2. นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทยและกจิกรรมคำ
คม(ต่อคำศัพท์ภาษาไทย) 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้เรียนคดิอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตดัสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
5. ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 
6. ผู้เรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการสอนให้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น 
7. นักเรียนรักและชอบกิจกรรมคำคม(ต่อคำศัพท์ภาษาไทยมากขึ้น) 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวจตุพร ไก่สระแก้ว 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 - ม.ีค. 65   8,300   8,300   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65         



 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวจตุพร  
ไก่สระแก้ว 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 - ก.ค. 65   6,546 10,000  16,546   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65         

 
โครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจตุพร ไกส่ระแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ....16,546.-....บาท 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนัก
ภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธคิุณในพระองค์ที่ได้ทรง
แสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย 
- เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพือ่ยก
มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาใหส้ัมฤทธ์ิผลดยีิ่งข้ึน 
- เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่นักเรยีนตาม
ศักยภาพ 
- เพื่อเชิดชูเกียรตสิุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก 
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศลิป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและ
บุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมทางการเรยีนสูงขึ้น 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2 
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2 
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที ่2 
 
ผลลัพธ์โครงการ  
1. นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 
3. นักเรียนมีจติสำนึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  
และศลิปวัฒนธรรมไทย 
4. นักเรียนสามารถคดิวิเคราะห์ตามศักยภาพของตนเองได้ 
5. นักเรียนรักการเรยีนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  



 

 

 
โครงการ โครงการรักษ์ภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรัญญษร นามตาแสง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 8,300.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่
นักเรียนตามศักยภาพ 
  

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา  ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1 
 
ผลลัพธ์โครงการ  
1. นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 
2. นักเรียนมีจติสำนึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  
และศลิปวัฒนธรรมไทย  

 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวรัญญษร นามตาแสง 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ก.ค. 64 - มี.ค. 65   8,300   8,300   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         



 

 

โครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรัญญษร นามตาแสง 
ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 8,300.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทยแก่
นักเรียนตามศักยภาพ 
  

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา  ข้อที่ 1 
 
ผลลัพธ์โครงการ  
1. นักเรียนได้รับความรู้และมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย 
2. นักเรียนมีจติสำนึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย  
และศลิปวัฒนธรรมไทย  

 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวรัญญษร นามตาแสง 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ก.ค. 64 - มี.ค. 65   8,300   8,300   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         



 

 

 

โครงการ โครงการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ (MATH CONTEST) ครั้งท่ี 4  
ประจำปีการศึกษา 2564  
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุนิสา   ศรีนาทม 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 8,500.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรยีนได้แสดงออกถึง
ความรู้และความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
- เพื่อให้นักเรียนไดม้ีเวทีทดสอบความสามารถระดับ
โรงเรียน 
- เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ตนเอง 

 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1    สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2         
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที ่2     สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่1               
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1(1),3   
 
ผลลัพธ์โครงการ  
1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรูแ้ละความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์  

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวสุนสิา   ศรีนาทม 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ส.ค. 64  8,500    8,500   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ส.ค. 64         



 

 

 

โครงการ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ครั้งท่ี 4             
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุนิสา ศรนีาทม 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม-กรกฎาคม 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ......34,300.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
และตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
- เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้จากกจิกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การเรยีน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรูน้อกห้องเรียนให้กับ
ผู้เรยีน 

 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1     
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2          สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1           สนองพันธกิจสถานศึกษา  ขอ้ที่ 2  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ 1(1), 3    
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับ ดมีาก 
2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากกจิกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวสุนสิา   ศรีนาทม 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ก.ค. 64 34,300     34,300   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.ค. 64         



 

 

 

โครงการ โครงการส่งเสรมิการแขง่ขันทักษะความเป็นเลศิทาง
คณิตศาสตร์ (A-math , Sudoku) 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวธัญญลักษณ์ ยุบลแมน  
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ..... 9,990.- บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรยีนได้แสดงออกถึง
ความรู้และความสามารถในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์
- เพื่อให้นักเรียนไดม้ีเวทีทดสอบความสามารถระดับ
ภาคและระดับประเทศ 
- เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1    
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2, 4    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที ่1            สนองพันธกจิสถานศึกษา  ขอ้ที่  3 

สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่ 1(2) 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรูแ้ละความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่า

ยอ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวธัญญลักษณ์ ยุบลแมน 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   มิ.ย. 64 - ก.พ. 65   9,990   9,990   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65         



 

 

 
โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
ผู้รับผิดชอบ    นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 142,100.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจดักระบวนการเรยีนการสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากร องค์กร/งาน 
รูปแบบที่เหมาะสมกับการจดัสภาพการปฏิบัติงานและการสอน 
- ส่งเสริมการสร้างเจตคติที่ดตี่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู้ และ
การจัดการเรยีนการสอน 
- เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเรียนรู้การเลือกใช้ การปรับใช้ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ให้เกิดความเหมาะสมต่อ
ชีวิตประจำวัน 
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ด้านวชิาการ และดา้นกายภาพของกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
- เพื่อสนับสนุนให้การจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เกิด
ผลสัมฤทธ์ิที่ด ี

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  4      สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2,3,4     
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3   สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4  
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่  2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่  2    
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  1,2,3,4,5  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่  2,3,4,5 
ผลลัพธ์โครงการ     
1. ผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
2. ครูและนักเรียนตระหนักในการใช้ เลือกใช้ ปรับใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต 
3. ครูและนักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
4. มองเห็นคุณค่าทั้งการใช้และการอนุรักษ์ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านวิทยาศาสตร ์
5. ครูผลติ/ใช้สื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสอนมที่มีประสิทธิภาพและคณุภาพ 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางอำนวย เคี่ยงคำผง 
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 - ม.ีค. 65   142,100   142,100   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         



 

 

 

 
โครงการ โครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนสาระ
เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นางวราภรณ์ หะไว 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ..... 27,600.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจดัการเรียน
การสอนและการศึกษาค้นคว้า 
- เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้และบริการข้อมูลข่าวสารแก่
ชุมชน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 3 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1,2   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,3,4 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4    
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อ 1,2,5  
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อ 1(1),3 
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. โรงเรียนซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างมี  
2. ระบบการรับส่งหนังสือราชการผ่านอินเทอร์เนต็เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ข้าราชการครูและนักเรียนจัดการเรยีนการสอนและค้นคว้าหา
ความรู้จากอินเทอรเน็ต ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่าย

อ่ืน 
งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางวราภรณ์ หะไว 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 - ก.พ. 65   7,000 20,000  27,600   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         
 
 



 

 

 
โครงการ  โครงการจัดซื้อครภุณัฑค์อมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอน 
ผู้รับผิดชอบ   นางวราภรณ์    หะไว 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 213,200.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ครูและนักเรียนมสีื่อประกอบการเรียนรู้อย่างทันสมยัและ
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและมเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนรู้โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อ 1     สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1,3,4 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2,3,4,5   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4    
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อ 1(1)(2),2,3 
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. นักเรียนมีสื่อประกอบการเรยีนรู้ได้อยา่งทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางวราภรณ์ หะไว 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 - มิ.ย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   มิ.ย. 64 - ก.พ. 65    213,200  213,200   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
โครงการ  โครงการซ่อมบำรุงพิวเตอร์ในโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางวราภรณ์  หะไว  
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ....... 11,843......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจดัการเรียน
การสอนและการศึกษาค้นคว้า 
- เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้และบริการข้อมูลข่าวสารแก่
ชุมชน 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2,3,4  สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 4 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4    
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อ 1,2,5  
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 1,5   
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อ 1(1)(2),2,3 
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการ
สอนและการศึกษาค้นคว้า 
3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้และบริการข้อมูลข่าวสารแก่
ชุมชน 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางวราภรณ์ หะไว 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 - มิ.ย. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 - ก.พ. 65    11,843  11,843   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         
 
 



 

 

 

โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นเลิศทางวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ    นายรชตะ ขาวด ี
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ....... 47,800.-......บาท 

 

วัตถุประสงค ์
-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรยีนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
-เพื่อสร้างทักษะในการแสวงหาความรู้ การคดิวิเคราะห์
และประสบการณ์ตรงแก่ครูและนกัเรียน 
-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสู้งขึ้น 

 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่  1 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2,4  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  2,3,4   
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่ 2   
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา  ข้อที่ 2    
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  1,2,3,5 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  1(1)(2),2,3 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 
2. นักเรียนสามารถสอบวัดผลระดบัท้องถิ่นและระดับชาติสูงขึ้น 
3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รู้จักคดิวิเคราะหม์ากขึ้น 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาสังคมศึกษาท่ีสูงขึ้น  

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นายรชตะ ขาวด ี

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 - ก.พ. 65 40,000  7,800   47,800   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.พ. 65 - มี.ค. 65         
 



 

 

 
 

 

โครงการ  พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และ
ห้องเรียนสังคมฯคณุภาพ 
ผู้รับผิดชอบ    นายรชตะ ขาวดี 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ... 111,590.-… บาท 

 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมใหค้รสูร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ินักเรยีน 
- เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ห้องเรียนที่มีคณุภาพ 

 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่  1    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4   
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2,4   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4   
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่ 2   
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา  ข้อที่ 2    
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  1,2,3,4,5 
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  1(1)(2),2,3 
 
ผลลัพธ์โครงการ  
1. ครูใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนสามารถสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น  
   

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นายรชตะ ขาวด ี

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 - มี.ค. 65   11,590 100,000  111,590   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.พ. 65 - มี.ค. 65         



 

 

 
 

 
โครงการ กีฬาภายในโรงเรยีน 
ผู้รับผิดชอบ    นายคมกฤษดา ชัยมงคล  
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2563 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ......66,800.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา  
- สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีน้ำใจนักกีฬา  
- คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อแข่งขันใน

ระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่  1    สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2    
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,2      สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3,4,5  
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที ่ 1 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที ่ 1 
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที ่ 1   
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  1,2,4,7 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่  1(2),2,3   
 
ผลลัพธ์โครงการ  
1. นักเรียนได้แสดงทักษะในกีฬาและกิจกรรมที่ตนเองสนใจ  
2. นักเรียนปฏิบตัิตามกติกาการแข่งขัน มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกฬีา 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   ส.ค. 64        นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ส.ค. 64 - ก.ย. 65          

3. ดำเนินการโครงการ   ธ.ค. 65   66,800   66,800   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ค. 65         
 
 

 



 

 

 

โครงการ   กีฬาภายนอกโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ    นายคมกฤษฎา  ชัยมงคล 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 110,700.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมที่เป็นนักกีฬา
ของโรงเรียนได้มโีอกาสเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานและองค์กร
อื่น ๆ ได้จัดขึ้น  
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศกัยภาพทางกีฬาในเวทีการแข่งขัน
ระดับสูง เป็นการเรียนรู้จากการแข่งขัน และไดร้ับประสบการณ์จาก
การแข่งขันโดยตรง  
- สร้างช่ือเสียงและความภาคภมูิใจมาสูต่ัวนักเรียนและโรงเรียนบ้าน
แพงพิทยาคม 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที ่ 1   pสนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,2    
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2    
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3    สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที ่ 1 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที ่ 1 
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที ่ 1   
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที ่ 1,2,3 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที ่ 1(2),3   
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. นักเรียนได้รับการเรยีนรู้นอกหอ้งเรียน ไดร้ับประสบการณจ์ากการแข่งขัน 
นำรางวัลและความภาคภมูิใจมาสูต่นเองและโรงเรยีน 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   ก.ค. 64        นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ก.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   ก.ค. 64 - ม.ีค. 65   110,700   110,700   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

โครงการ   จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพือ่พัฒนาการเรียนการ
สอนและฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศ  
ผู้รับผิดชอบ    นายคมกฤษฎา  ชัยมงคล 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 31,384.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อใช้เป็นสื่ออุปกรณ์กีฬาในการจัดการเรยีนการสอนวิชาพล
ศึกษา  
- เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีอุปกรณ์ที่มคีณุภาพไว้ใช้สอนนักเรียน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  4   สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2,4,5    
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,4 สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 3   
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที ่ 1 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที ่ 1 
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที ่ 1   
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  1,2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่  1(2),2,3  
  
ผลลัพธ์โครงการ    
1. ครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมได้ใช้
อุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอนไดเ้หมาะสมกบัเนื้อหาและบทเรียน 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   ม.ิย. 64        นายคมกฤษดา ชัยมงคล 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 - เม.ย. 65   31,384   31,384   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65         



 

 

 
 

โครงการ   โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางพินีนันท์ นิตยวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ..... 193,450.-...
บาท 

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิความรักในศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์
ไทย 
-เพื่อเสริมทักษะในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป์ไทย  

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2,4,5          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  2,4,5 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  1,2           
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนเกิดความรักในศลิปะ ดนตรี นาฏศิลปไ์ทย 
2. นักเรียนมียทักษะในดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศลิปไ์ทย  

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 
(60%) 

 
งบประจำ 
(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางพินีนันท์ นิตยวรรณ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 - มี.ค. 65  15,000 20,000 158,450  193,450   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         

 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการ  พัฒนางานการเรียนการสอนสาระการงาน
อาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ   นายทินกรณ์ วรกา 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 69,947.-......บาท 

 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดทำสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
- จัดทำเอกสารประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
- เพื่อเพ่ิมแหล่งเรยีนรูส้าระการงานอาชีพ 
- เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที ่ 4   สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  4      
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4    
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อที่  1,2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา ข้อที่  1,2         
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา  ข้อที่  1,2         
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  1,2,3,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที ่ 1(1)(2),2,3 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลย ี
2. นักเรียนมีเอกสารการเรยีนการสอนและสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ อย่างเพียงพอ  

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นายทินกรณ์ วรกา 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 - มี.ค. 65  9,947 10,000 50,000  69,947   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         
 
 



 

 

 
 

โครงการ    โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
ผู้รับผิดชอบ   ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ..... 53,100.-...บาท 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อจัดหาและผลติสื่อ อุปกรณ์ประกอบการจดัการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
- เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 
- เพื่อส่งเสริมกจิกรรมที่สอดคล้องกับการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที ่ 4   สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  1           สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2          
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  1(1) 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ตามศักยภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เรียนสูงขึ้น 

 
 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 - มี.ค. 65   53,100   53,100   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการ   โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
ประจำปีการศึกษา 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นางเพ็ญนภา บำรงุสุข 
ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 2564 – มี.ค. 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 15,900.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- ให้ผู้เรียนระดับชั้น ม. 1 – 6 ได้ใช้ภาษาใน
บรรยากาศที่สนุกสนาน 
- เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนได้พัฒนาการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศด้วยตนเอง 
- เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตามความ
ถนัดและความสนใจ 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะ
กระบวนการทางภาษาได้อยา่งครบถ้วนและ
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที ่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  4              
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2              
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่ 1(2) 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารได้ 
2. นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนภาษา 
  
  

 
 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางเพ็ญนภา บำรุงสุข 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ธ.ค. 64 - ม.ค. 65         

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ค. 65  15,900    15,900   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวประภาภรณ์ วรรณพันธ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 2,400.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- ส่งเสริม สนับสนุนความรูค้วามสามารถ
ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน ให้แก่
นักเรียนทุกระดับช้ันมัธยมศึกษา ครูและ
บุคลากรทุกท่านในโรงเรียนบ้านแพง
พิทยาคม 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที ่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  4 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที ่ 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที่  1(1)(2) 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีน ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ 
2. นักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันในระดับต่างๆ ได ้

 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวประภาภรณ์ 
วรรณพันธ ์

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ธ.ค. 64 - ม.ค. 65         

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ค. 65   2,400   2,400   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.พ. 65 - มี.ค. 65         
 
 
 



 

 

 
โครงการ   โครงการสัปดาหภ์าษาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ    
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 7,950.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้นักเรียนไดเ้ล็งเห็นถึงความสำคญัและ
วัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ 
- เพื่อให้นักเรียนสามารถฟังพูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได ้
- เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ จีน1  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  2                
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2    
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  2    
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
2. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได ้
3. นักเรียนมีเจตคติทีด่ีต่อภาษาอังกฤษ  

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 - มิ.ย. 65         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ย. 64 - ธ.ค. 64 4,000  3,950   7,950   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ค. 65 - ม.ีค. 65         
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โครงการ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สร้างเสริม
ประสบการณ์ทางภาษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 64 - ก.พ. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 420,950.-......บาท 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากประสบการณต์รง  
- เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่ง
เรียนรู้  
- เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา ใน
ชีวิตประจำวัน  
- เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานท่ี 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้
นักเรียนรูจ้ักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นายพร้อมทรัพย์  
วงค์สุวรรณ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ค. 65         

3. ดำเนินการโครงการ   ก.พ. 65 289,600 130,900 450   420,950   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.พ. 65         
 



 

 

 

โครงการ  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ินักเรียน
โครงการ IEP 
ผู้รับผิดชอบ   นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ
ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 64 - มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ......374,450.-.....บาท 

 

วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น  
- เพื่อให้ครูได้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
- เพื่อให้ครูใช้และพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู้  
- เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกสถานท่ี  
- เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในการคิดสร้างสรรค์ และเกดิ
จินตนาการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  1,2,3,4,5 
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นายพร้อมทรัพย์  
วงค์สุวรรณ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   มิ.ย. 64 - ก.พ. 65  374,450    374,450   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         

 
 
 



 

 

 

โครงการ  โครงการจ้างครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 64 – มี.ค 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 777,600.-......บาท 

 

วัตถุประสงค ์
 - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
- เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรครูพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น  
- เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเช่ือมั่นต่อผู้ปกครองและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ 3  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4 
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1, ม.2/1, 3/1 , ม.4/1, ม.5/1 ,.6/1 จำนวน 
187 คน มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
และเกดิความพร้อมพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นายพร้อมทรัพย์  
วงค์สุวรรณ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 - ม.ีค. 65 777,600     777,600   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         



 

 

 

โครงการ  โครงการพัฒนา ปรับปรุง และ ซ่อมแซม 
ห้องเรียน IEP 
ผู้รับผิดชอบ   นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ 
ยุระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ...... 247,000.-...บาท 

 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น  
- เพื่อให้ครูได้จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
- เพื่อให้ครูใช้และพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู้  
- เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกสถานท่ี  
- เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในการคิดสร้างสรรค์ และเกดิ
จินตนาการ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที ่ 4 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4,5 
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นายพร้อมทรัพย์  
วงค์สุวรรณ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 - ก.พ. 65 10,000  207,000 30,000  247,000   

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65         
 
 
 
 



 

 

 

โครงการ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมง  แก้วเป็นบุญ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น...1,092,990.-...บาท 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ์

สนองนโยบายสำคัญกระทรวงศกึษาธิการ ข้อที่  4 
สนองจุดเนน้ สพฐ.ด้าน ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1     
สนองค่านิยม 12 ประการ     ข้อที่  1,2,4,5,6,7,8,11,12 
ผลลัพธ์โครงการ  -.นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์         

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ)  
ผู้รับผิดชอบ  

ค่าตอบแทน  

 
ค่าใช้สอย  

 
ค่าวัสด ุ 

 
รายจ่าย 
อ่ืนๆ 

งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

งบอื่น ๆ 
(กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน) 

1. ขออนุมัติโครงการ    เม.ย.64        นายประมง      
2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน            
3. ดำเนินการโครงการ ดังนี ้             
   2.1  ด้านวิชาการ       ตลอดปีการศึกษา   241,200     นายรชตะ   
   - พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
“กิจกรรมยุวบรรณารักษ์” 

           

   2.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม      180,900      
   - กิจกรรมลูกเสือ     เม.ย.-มี.ค.64        นายประมง 
   - กิจกรรมยุวกาชาด   เม.ย.-ม.ีค.64        นายรชตะ 
   - กิจกรรมผู้บำเพญ็ประโยชน ์   เม.ย.-ม.ีค.64        นางศิริญา 
   - กิจกรรมรักษาดินแดน   เม.ย.-ม.ีค.64        นางสาวปนัดดา 
   - กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม   ตลอดปีการศึกษา        นายประมง 

 
 
 



 

 

     (ต่อ) 
 

โครงการ   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายประมง  แก้วเป็นบุญ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ....1,092,990.-......บาท 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ์

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 1 
สนองนโยบายสำคัญกระทรวงศกึษาธิการ ข้อที่  4 
สนองจุดเนน้ สพฐ.ด้าน ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1     
สนองค่านิยม 12 ประการ     ข้อที่  1,2,4,5,6,7,8,11,12 
ผลลัพธ์โครงการ  -.นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์         

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ)  
ผู้รับผิดชอบ  

ค่าตอบแทน  

 
ค่าใช้สอย  

 
ค่าวัสด ุ 

 
รายจ่าย 
อ่ืนๆ 

งบพัฒนา        
การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

งบอื่น ๆ 
(กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน) 

  2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา      241,200     ฝ่ายวิชาการ 
      - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ของ
นักเรียนทุกระดับ 

  พ.ค.-มี.ค.64         

  2.4 กิจกรรมการบริการสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

           

      - โครงการพัฒนาระบบ ICT โรงเรียน   ตลอดปีการศึกษา   114,300  114,300   นางวราภรณ ์

 2.5 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 

     114,300  114,300    

      - โครงการกิจกรรมจัดการเรยีนการ
สอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

  ตลอดปีการศึกษา        ฝ่ายวิชาการ 

 
 

 



 

 

 
กลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

โครงการ   พัฒนางานแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 64 - ก.ค. 64  
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  9,600  บาท    

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
- เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 
2564 
- เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
- เพื่อให้มีวัสดุ ครภุัณฑเ์พียงพอ และมีประสิทธิภาพใน
การใช้งาน 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 3   สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5     
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที ่4     
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5    
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่2     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. การบริหารงานภายในโรงเรียนมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีข้อมูลตา่งๆ บริการชุมชน องค์กรภาครัฐและชุมชน 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64-มิ.ย. 65        นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 65         

3. ดำเนินการโครงการ   มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64 1,000  8,600      

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ค. 65         
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โครงการ   พัฒนางานการเงิน และบัญช ี
ผู้รับผิดชอบ  นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 64 - ส.ค. 64  
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  42,300.- บาท    

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการ
บริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการโดยยดึ
ความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
- เพื่อจัดหาพัสดุ และครุภณัฑ์ที่ใช้ในงานการเงินและบญัชี
ให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 3 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5    
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที ่4     
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5    
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่2     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. การเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณและ
ระเบียบของทางราชการและสามารถตรวจสอบได้  

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64-มิ.ย. 65        นางดวงเดือน อ้วนแก้ว 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 65         

3. ดำเนินการโครงการ   มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64    42,300     

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ค. 65         
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โครงการ   โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย ์
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุนิสา ศรีนาทม  
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 64 - ก.ค. 64  
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  14,050.- บาท    

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีห้องพัสดุเป็นระเบียบ สะดวกต่อการให้บริการ 
- เพื่อให้การค้นหา/ตรวจสอบเอกสารเกีย่วกับงานพัสดมุี
ระบบ ง่ายแก่การค้นหา/ตรวจสอบ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 3 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5     
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที ่4     
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่2     
 
ผลลัพธ์โครงการ 
1. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ปฏบิัติงานตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย การพัสดุ อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64        นางสาวสุนิสา ศรีนาทม 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ม.ิย. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   ก.ค. 64   1,000 13,050     

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ก.ค. 64         
 
 
 
 
 

 
 



 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

โครงการ  บำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ
โรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ  นายทินกรณ์ วรกา 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 64 - เม.ย. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  9,400  บาท    

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีการดำเนินการจัดหาเชือ้เพลิงและซ่อมบำรุง
พาหนะโรงเรียนท่ีชำรุดเสยีหาย 
- เพื่อให้มีการดำเนินการจัดหาเชือ้เพลิงและซ่อมบำรุง
พาหนะโรงเรียนท่ีชำรุดเสยีหาย 
- เพื่อให้การบริการยานพาหนะทีม่ีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การบริการยานพาหนะทีม่ีประสิทธิภาพ 
- เพื่อใหค้รูบุคลากร และนักเรียน พึงพอใจผลการบริการ
ยานพาหนะ 
- เพื่อให้ครูบุคลากร และนักเรียน พึงพอใจผลการบริการ
ยานพาหนะ 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 3      สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 5          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที ่ 3,4    สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5          
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา  ข้อที ่ 1,2   
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา  ข้อที ่ 1,2   
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที ่ 7     สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที ่ 2 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. โรงเรียนมเีชื้อเพลิงและยานพาหนะที่สามารถใช้งานได้อยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
2. โรงเรียนมีการบริการยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
3. ครูบุลคากรและนักเรียน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 
4. โรงเรียนมเีชือ้เพลิงและยานพาหนะที่สามารถใช้งานได้อยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
5. โรงเรียนมีการบริการยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
6. ครูบุลคากรและนักเรียน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
อยู่ในระดับดเียี่ยม 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64 - มิ.ย. 64        นายทินกรณ์ วรกา 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 – ธ.ค. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – ก.พ. 65  9,400       

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ค. 65 - เม.ย. 65         



 

 

โครงการ  พัฒนางานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ  นายยุทธพร พรเพชร 
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. 64 - มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  272,600.- บาท    

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
 
  

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 3 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 1          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที ่ 1   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  1        
   
ผลลัพธ์โครงการ   
1. อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การการดำเนินกิจกรรมการเรยีนการสอน 
  

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 
(60%) 

 
งบประจำ 
(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นายยุทธพร พรเพชร 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 – ก.พ. 65   272,600      

4. สรุปผลประเมินโครงการ   ม.ีค. 65          
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

โครงการ  การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ  นางวราภรณ์ หะไว 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  1,000.- บาท    

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจดัการตาม มาตรา 
47 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- เพื่อให้มีการจัดระบบข้อมลูสารสนเทศ และใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อ 3     สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 5          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที ่ 4    สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5              
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที ่ 5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อ 5,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที ่ 2 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. ทุกฝ่ายจัดทำข้อมลูสารสนเทศ อย่างเป็นระบบถูกต้องและนำไปใช้ในการพัฒนางานมาก
ขึ้น 
  
   

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นางวราภรณ์ หะไว 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – มี.ค. 65  1,000       

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65         
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ  การพัฒนาระบบงานธุรการ
ผู้รับผิดชอบ  นางวราภรณ์ หะไว 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  10,340.- บาท    

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานบุคลากร 
- เพื่อสรรหาวสัดุ อุปกรณ์ งานด้านธุรการ 
- เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรยีนกำหนด 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อ 1      สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 5          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที ่ 3,4   สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5              
สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที ่ 6,7 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที ่ 2 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. ระบบงานธุรการของโรงเรียนได้รับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริการ การ
ประสานงาน ความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 
  
   

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นางวราภรณ์ หะไว 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – มี.ค. 65    10,340     

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ  งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านแพง
พิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ  นายอัมพล ชาสงวน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 41,460.- บาท    

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนาระบบเสยีง สำหรับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสตูรในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

ผลลัพธ์โครงการ   
1. โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบเสียง สำหรับการจดักิจกรรมเสรมิหลักสตูรในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ ์
  
   

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64 - มิ.ย. 64         นายอัมพล ชาสงวน 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   ก.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ส.ค. 64 – ก.พ. 65   20,000 21,460     

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65 - เม.ย. 65         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ  โครงการเล่า ร้อง เล่น เน้นคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบ  นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ  
ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. 64 - มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น….10,340.-…. บาท    

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้- ความสามารถ 
ตามศักยภาพของตนเอง 
- เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการ เล่า ร้อง และ 
เล่น 
- เพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
- เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 2 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 2          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที ่ 1   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  2              
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. นักเรียนร้อยละ 95 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 
2. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการ เลา่ ร้อง เล่น 
3. นักเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และกล้าแสดงออกมีจิตสำนึกเรื่องของ
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 – มี.ค. 65  10,340       

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65          
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ  นางปิ่นแก้ว แก้วเป็นบุญ 
ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. 64 - มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น…. 60,000.-…. 
บาท    

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนรู้จักนำ
หลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
- เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนกัในการเป็นคนดีมี
คุณธรรมนำชีวิต มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 5         สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที ่ 3,4   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 5             สนองพันธกิจสถานศกึษา ขอ้ที ่ 6,7 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อ 5,6 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ข้อที ่ 2 
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่ด ี
2. นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรม 
3. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีคณุธรรม จริยธรรมและผ่านเกณฑ์ คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นางปิ่นแก้ว  
แก้วเป็นบุญ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 – มี.ค. 65  60,000       

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65          
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
ผู้รับผิดชอบ  นายประมง แก้วเป็นบุญ 
ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. 64 - มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น….23,500.-…. บาท    

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้สถานศึกษามีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรยีนทุกคน 
- เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมลูระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- เพื่อให้นักเรียนไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสรมิ ป้องกัน
และแก้ปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสำหรบัครูประจำ
ช้ันและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสรมิให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลอดภัยจากสารเสพตดิ และ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ 
- เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูทีป่รึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ โดยผ่านกระบวนการ
ทำงานท่ีชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและรับการประเมินได ้

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 2     สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 2          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที ่ 2     สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  2              
 
ผลลัพธ์โครงการ    
1. สถานศึกษามีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึง
ผู้เรยีนทุกคน ในระดับด ี
2. ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมลูระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ป้องกันและแก้ปัญหา โดยมีวิธีการและ 
เครื่องมือสำหรับครูประจำช้ันและบุคลากรที่เกีย่วข้อง ส่งเสรมิให้นักเรียนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ ปลอดภัยจากสารเสพติด และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามอตัภาพ ใน
ระดับด ี
4. โรงเรียน ผูป้กครอง ครูที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ 
โดยผ่านกระบวนการทำงานท่ีชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน 
สามารถตรวจสอบและรับการประเมินได้ ในระดับดี 

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 
(60%) 

 
งบประจำ 
(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นายประมง  
แก้วเป็นบุญ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 – มี.ค. 65  23,500       

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65          
 



 

 

 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมความ
ประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายประมง แก้วเป็นบุญ 
ระยะเวลาดำเนินการ เม.ย. 64 - มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น….23,500.-…. บาท    

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
- เพื่อให้นักเรียนสามารถปรบัเปลีย่นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคไ์ด ้

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 2     สนองนโยบาย สพฐ. ข้อที ่ 2         สนอง
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที ่ 2            สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ  2              
ผลลัพธ์โครงการ    
1. สถานศึกษามีการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผูเ้รียน
ทุกคน ในระดับด ี
2. ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมลูระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน ไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอื ส่งเสรมิ ป้องกันและแก้ปัญหา โดยมีวิธีการและ 
เครื่องมือสำหรับครูประจำช้ันและบุคลากรที่เกีย่วข้อง ส่งเสรมิให้นักเรียนมีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ ปลอดภัยจากสารเสพติด และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ ในระดับดี 
4. โรงเรียน ผูป้กครอง ครูที่ปรึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชน มีการร่วมมือ โดย
ผ่านกระบวนการทำงานท่ีชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและรับการประเมินได้ ในระดับด ี

 
 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นายประมง แก้วเป็นบุญ 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64          

3. ดำเนินการโครงการ   ม.ิย. 64 – มี.ค. 65 10,000 23,500       

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65          
 

 



 

 

 

 

โครงการ   โครงการส่งเสรมิครูและบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ   นายนราวิชญ์ วงศ์เข็มมา 
ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 64 - มี.ค. 65 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น ......131,500.-......บาท 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ 
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจดัการวิจัยในช้ันเรียน 
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่ 4       สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  3          
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  3        สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่   4          
สนองนโยบายเขตพ้ืนที่การศึกษา  ข้อที่  2 
สนองยุทธศาสตร์เขตพ้ืนที่การศกึษา  ข้อที่  2 
สนองกลยุทธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา  ข้อที ่ 2   สนองพันธกิจสถานศกึษา ข้อที่  4 
สนองอุดมการณ์สถานศึกษา ข้อที่  5,6,7,8,9  สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2 
 
ผลลัพธ์โครงการ   
1. ด้านคุณภาพ บุคลากรปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างมีคุณภาพ 

 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นายนราวิชญ์ วงศ์เข็มมา 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 – ม.ีค. 65         

3. ดำเนินการโครงการ   พ.ค. 64 – ม.ีค. 65  131,500       

4. สรุปผลประเมินโครงการ   เม.ย. 65          



 

 

โครงการ   พัฒนาระบบ ICT โรงเรียนบ้านแพง
พิทยาคม 
ผู้รับผิดชอบ   นางวราภรณ์ หะไว 
ระยะเวลาดำเนินการ   มีนาคม 2564 
งบประมาณโครงการทั้งสิ้น……207,400.-…..บาท 

วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายใหส้ามารถใช้งานได้
ครอบคลมุทั้งโรงเรยีน 
- เพื่อให้สามารถค้นคว้าข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตในการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อที่  1,2,3,4,5   สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  1,2,3,4 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ข้อที่   1,4          สนองพันธกิจสถานศึกษา ข้อที่  1,2,5 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ขอ้ที่  5   
สนองอุดมการณ์สถานศึกษา ข้อที่  5   
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1(1)(2),2,3 
 
ผลลัพธ์โครงการ  

1. ระบบการรับส่งหนังสือราชการผ่านอินเทอร์เนต็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ข้าราชการครูและนักเรียนจัดการเรยีนการสอนและค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพาร   
  

 
 

แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม  

เป้าหมาย
กิจกรรม 

 
ห้วงเวลาดำเนินการ 

 

หมวดการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประจำ) 
 

รวมงบประมาณ (แยกตามแหล่งงบ) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

วิทยากร 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสด ุ รายจ่ายอ่ืน งบพัฒนา        

การศึกษา 

(60%) 

 
งบประจำ 

(30%) 

 
งบสำรอง 

(10%) 

1. ขออนุมัติโครงการ   พ.ค. 64         นายนราวิชญ์  
วงศ์เข็มมา 

2. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน   พ.ค. 64 – มิ.ย. 64         

3. ดำเนินการโครงการ   มิ.ย. 64 – ก.พ. 65  207,400       

4. สรุปผลประเมินโครงการ   มี.ค. 65          
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  นายศักดิส์ิทธิ์      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 ของโรงเรียน           
บ้านแพงพิทยาคม (ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019)  มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ  ปีการศึกษา 2564 
 
 
   

                                                                (นายสมชาติ  คำหา) 
                                                     ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                             โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   

 
 
 

 


