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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 



 

 

 

                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

ท่ี…………...............................   วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
  
 เนื่องด้วยงานแผนงานโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการรายงาน
กิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของแต่ละกลุ่มงานนั้น 
 บัดนี้การรวบรวมข้อมูลการรายงานกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2562 ได้ดำเนินการพร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานสรุปเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                     ลงช่ือ…………………...........………                                                            
                                                      (นางสาวรพีพรรณ  โพธิ์เพชร) 

                   งานแผนงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านเสด็จ
พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ ได้จัดทำสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ัง
ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการปฏิบัติงาน และพัมนาโรงเรียนในปีท่ีผ่านมา ซึ่งแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
นั้น ผลการปฏิบัติจะระบุเป็นจำนวนและคุณภาพ ซึ่งผู้ปฏิบัติกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถนำผลมา
ปรับปรุง พัฒนาดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
 ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประเมินผลโครงการ เสนองานแผนงานได้ดำเนินการจัดทำ
เอกสารฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี 
  
         
          

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
คำนำ  
สารบัญ  
ข้อมูลพื้นฐาน 1 
สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 23 
โครงการท่ี 1 งานวิชาการ 32 
โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ 34 
โครงการท่ี 3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET 35 
โครงการท่ี 4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 36 
โครงการท่ี 5 โครงการพัฒนาผู้เรียน 40 
โครงการท่ี 6 โครงการพัฒนาระบบ ICT ส่ืออุปกรณ์และครุภัณฑ์ 42 
โครงการท่ี 7 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 43 
โครงการท่ี 8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 44 
โครงการท่ี 9 โครงการวันสำคัญทางศาสนา 46 
โครงการท่ี 10 โครงการวันสำคัญสถาบันชาติกษัตริย์ 47 
โครงการท่ี 11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 49 
โครงการท่ี 12 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 51 
โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 52 
โครงการท่ี 14 โครงการงานแนะแนว 53 
โครงการท่ี 15 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 55 
โครงการท่ี 16 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 56 
โครงการท่ี 17 โครงการแผนงานและงบประมาณ 57 
โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 59 
โครงการท่ี 19 โครงการภาคีเครื่อข่ายพัฒนา 61 
โครงการท่ี 20 โครงการประชุมผู้ปกครอง 62 
โครงการท่ี 21 โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง SQIP 63 
โครงการท่ี 22 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 64 
โครงการท่ี 23 โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste 65 
โครงการท่ี 24 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 66 
โครงการพิเศษ โครงการห้องเรียนสีเขียว รักษ์พลังงาน 67 



ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม รหัสสถานศึกษา 1084640574  ต้ังอยู่เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 11 
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84260 โทรศัพท์ 077-403338 โทรสาร 
077-403338 website https://www.bansadet.ac.th Facebook: โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 61                              

1.2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
1.4 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย      
1.5 เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา  
        โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นท่ีเขตบริการ ท้ังหมดจำนวน 20 หมูบ่้าน 

คือ หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 20 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 
  

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 
ปรัชญาของโรงเรียน 

การเรียนดีเด่นมุ่งเน้นวนิัย     ใฝ่ใจส่ิงแวดล้อมเพียบพร้อมคุณธรรมนำสังคมพัฒนา 
 

คติพจน์ประจำโรงเรียน 
ปญญานรานํรตนํ หมายถึง   ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ยิ้มง่าย ไหว้ประเพณี มีจิตสาธารณะ 

 

 

https://www.bansadet.ac.th/web/


สีประจำโรงเรียน 
เหลือง – แดง 
สีเหลือง    หมายถึงความสว่างท่ีนำทางไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง    หมายถึงความมั่นคงความจริงจังหนักแน่นในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งไปสู่ปรัชญา 
 

อักษรย่อ 
บ.พ. 
 

วิสัยทัศน์   
สถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน  ด้วยระบบการบริหารการจัดการท่ีเป็น

เลิศ สร้างเสริมคุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งสู่อาเซียน 
2. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะขีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการสอนโดยส่งเสริมเทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ การจัดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จุดเน้น 
ด้านผูเ้รียน 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐาน 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ดำรงชีพตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
 
 
 
 



 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ด้านบริหารจัดการ 
1. สถานศึกษาบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 
2. สถานศึกษาบริหารบริหารจัดการศึกษา ได้มาตรฐานการศึกษาและสูงขึ้นเทียบกับประเทศผู้นำ 

การศึกษาในอาเซียนและสากล 
3. สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม อย่างเข้มแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและสร้างความ 

เช่ือมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคและเท่าเทียม เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี              
และมีความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  

 
 
  
 
 
 
 
 



2. ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา 2562   
 วุฒกิารศึกษา วิชาเอกที่จบ และเฉลี่ยชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ ของผู้บริหาร ครูผู้สอน  พนักงานราชการครู 
อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
       ผู้บริหาร 

ช่ือ-สกุล   นางสาวอรชพร มีพัฒน์    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ
การจัดการศึกษา ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่  พ.ศ. 2562 
 
  ข้าราชการ 

 
ที่ 

 
ชื่อ  -  สกุล 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ชั้น 

งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

ช่ัวโมง 
อบรม/
พัฒนา 

1 
นางสาวปรีดา  ดำด้วงโรม คศ.2 คบ. คอมพิวเตอร์ ออกแบบ, 

การคำนวณ 
14 333 

2 นางสาวศิริรัตน์ มะลิช ู คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 18 144 

3 นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา คศ.2 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 120 

4 นางสาวสุภลักษณ ทองจันทร ์ คศ.2 ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 18 40 

5 
นายสุนทร ปานเล็ก คศ.1 วท.บ.

(ศษ.) 
เคมี เคมี 20 56 

6 นายเบญจมินทร์ จันทวงศ์ ครูผูช้่วย  คบ.  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 144 

7 นางสาวปภัสรา สมจริง ครูผูช้่วย คบ.  สังคม สังคม 17 56 
8 นางสาววรรณา พูลสวัสด์ิ ครูผูช้่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 27 88 

9 
นายรุ่งโรจน์ พิจิตรไพวัน ครูผูช้่วย ศศ.บ. นาฎศิลป์ไทย

ศึกษา 
นาฏศิลป ์ บรรจุ เมษายน 63 

1
0 

นางสาวสุพรรณี ศรรีัตน์ ครูผูช้่วย  ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ บรรจุ เมษายน 63 

  
 ครูผู้ทรงคุณค่า 
ที่ ชื่อ  -  สกุล วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น งานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

ช่ัวโมง 
อบรม/
พัฒนา 

1 นายชยัณรงค์ วิถีสวัสด์ิ คบ. ภาษาไทย สังคม,ประวัติศาสตร ์ 14  

 
 
 
 



 พนักงานราชการ 
ที่ ชื่อ  -  สกุล วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น งานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

ช่ัวโมง 
อบรม/
พัฒนา 

1 นายชัยยันต์   มีเดช คบ. พลศึกษา พลศึกษา 22 8 

2 นางสาวนิภาพันธ์  ระวิวงศ์ คบ. คหกรรมศาสตร ์ การงานอาชีพฯ 19 24 
3 นายโฆษิต  สามัคคีคารมย์  คบ. อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานอาชีพฯ 16 8 

4 นางพัชนี  เสนาสี คบ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 25 32 

5 นางสาวรพีพรรณ โพธ์ิเพชร วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพทางสัตว์ วิทยาศาสตร์ 21 40 

  
 ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ  -  สกุล วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

ช่ัวโมง 
อบรม/
พัฒนา 

1 นายสันติ ศรีเพชร ศศ.บ. ดุริยางค์สากล ศิลปะ 20 176 
2 นางสาววราภรณ์ มีแก้ว คบ. สังคม สังคม 20 32 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ งานสอน 
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

ช่ัวโมง 
อบรม/
พัฒนา 

1 นางสุกัญญา  มีเดช ศศ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ 9  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 184 คน ( ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562 ) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 2 12 14 14 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 25 20 45 22.5 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 12 17 29 14.5 

รวม 5 39 49 88 17.6 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 9 19 28 14 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 23 13 36 18 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 17 15 32 16 
รวม 6 49 47 96 16 

รวมทั้งหมด 11 88 96 184 16.73 

. 
จำนวนนักเรียนแยกตามปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 



4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 
 

จำนวนนักเรียน 
สาระการเรียนรู้ 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี รวม ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 5 33 19 26 22 26 129 69.97 
คณิตศาสตร์ 5 26 15 18 21 25 109 59.38 
วิทยาศาสตร์ 4 33 18 30 17 14 116 69.31 
ภาษาต่างประเทศ 10 28 19 22 1 22 102 55.16 
สังคมศึกษา 3 21 12 15 33 28 112 60.87 
การงานอาชีพ 5 30 17 32 36 27 146 79.21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 4 33 18 30 27 25 136 73.78 
ศิลปะ 11 31 21 26 18 27 132 71.60 
 

4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560-2562 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประจำปีการศึกษา 2560-2562  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ประจำปีการศึกษา 2560-2562 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน 
ร้อย
ละ คน 

ร้อย
ละ คน 

ร้อย
ละ คน 

ร้อย
ละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 0 0 14 100 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 41 100 0 0 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 29 29 100 0 0 0 0 0 0 

รวมช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 84 70 83.33 14 16.67 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 28 27 96.43 1 3.57 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 36 20 55.56 16 44.44 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 32 32 100 0 0 0 0 0 0 

รวมช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 96 79 82.29 17 17.71 0 0 0 0 

 
 
4.6 การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายชั้น ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไมผ่่าน 

คน 
ร้อย
ละ คน 

ร้อย
ละ คน 

ร้อย
ละ คน 

ร้อย
ละ 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 14 0 0 14 100 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 41 18 43.9 23 56.1 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปทีี่ 3 29 21 72.41 8 27.59 0 0 0 0 

รวมช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 84 39 46.43 45 53.57 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 28 6 21.43 22 78.57 0 0 0 0 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 36 9 25 27 75 0 0 0 0 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 32 28 87.5 4 12.5 0 0 0 0 

รวมช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 96 43 44.79 53 55.21 0 0 0 0 

 



4.7 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้านรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 
การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 
  
 

 
 
 
 
 
6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 เทศบาลตำบลตำบลบ้านเสด็จ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง ท่ีท้ังหมดอยู่ในเขตท่ีราชพัสดุและ
พื้นท่ีในเขต สปก. สภาพดินดี เหมาะสำหรับทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ สวนกาแฟ และ
การเกษตรอื่นๆ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เป็นท่ีราบสูงขาดน้ำอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง ถนนในตำบลและ
หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ในหน้าฝนจะถูกนำ้ชะล้างทำให้เกิดความเสียหาย การคมนาคมและการขนส่ง
พืชทางการเกษตรทำได้ไม่สะดวก ถนนลาดยางสาย 4219 ระยะทางประมาณ 29 กโิลเมตร ถนนลาดยางใน
เขตชุมชน ประมาณ 25 กิโลเมตร  

กลุ่มงาน งบประมาณ ร้อยละของงบที่ได้รับทั้งหมด 

วิชาการ 428,400 60% 

ท่ัวไปและแผนงาน 142,800 20% 

บุคลากร 71,400 10% 

งบบริหาร 71,400 10% 



7. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 7.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

สถานศกึษา โล่รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3  ดาว 
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับการประกาศจากสพฐ. ให้เปน็สถานศึกษาผ่านการคัด
กรองเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัขญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง
ดีเด่น ระดับจังหวัด อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2560 – 2562 

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

ได้รับการคัดเลือกจากกรมสง่เสริมคุณภาพสิง่แวดล้อมในการ
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ผูบ้ริหาร 

นางสาวอรชพร มีพัฒน์ 
 

 

ได้รับรางวัล “ครุุสดุดี”  คุรุสภา 

ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา ปีการศกึษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

วุฒิบัตรร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ 
รางวัล IQA  AWARD ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (HDR : e-learning ) หมวดการพัฒนาองค์
ความรู้ (Knowledge Development)         
การพัฒนากระบวนการทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 
วิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

ได้รับประกาศนียบตัร ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (HDR : e-learning ) หมวดการพัฒนาองค์
ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบ
ราชการ วิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ           

สำนักงานคณะกรรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ทักษะ
ดิจิตอล ในหัวข้อ Digital  Literacy 
ปีการศึกษา 2562 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตัล
ภาครัฐ (TDGA) 
 

ได้รับเกยีรติบัตรผ่านการวัดประเมินผลด้านทักษะการเข้าใจ
ดิจิตอล (Digital  Literacy) จำนวน 18  ชั่วโมง 

สพป. สงขลา เขต 1 

เกียรติบัตรผ่านการอบรม สุจริตไทย สอบผ่านหลักสูตรสำหรับ
ข้ารายการ ประจำปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสุจริตไทย 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

ครู 
 

นางปรีดา  ดำด้วงโรม 
เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 

สพม.11 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎรธ์านี 3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สหวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 3 

วุฒิบัตร ผ่านการเป็น Master Teacher ยุทธวิธีการสอนและ
บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้แก่
ผู้เรียน 

 

กสศ. 

นางสาวศิริรัตน์ มะลิช ู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สหวิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี 3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สหวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 3 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงการประกวดเล่านิทาน (Story 

telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-
6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-
3 การแข่งขันวชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.4-6 การแข่งขันวชิรวิชการ 2562 

อบจ.สฎ. 

นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา   เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2562 สพฐ 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สหวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 3 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการแข่งขันสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปี 2562 

 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

 

สพม.11 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

นายเบญจมินทร์ จันทวงศ์ เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวสุภลักษณ์ ทอง
จันทร์   

เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ครูดีในดวงใจ  ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-6 วชิรวิชาการ  

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานศิลปะ ระดับ ม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันประติมากรรม ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

 
 
 
 
 



 

ประเภท 
ระดบัรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม 4-6 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันปะติมากรรม ม. 4-6 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-
3 ประจำปีการศึกษา 62 

สพม. 11 

เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม 4-6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจติรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบตัรเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม 1-
3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้เป็น
ตัวแทนเขียนภาพพระบฏในการแห่ผ้าข้ึนธาตุ
สุราษฏร์ธานี 

จงัหวัดสุราษฏร์ธานี 

นายสุนทร ปานเล็ก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี
การศึกษา 2562 
 
 
 

 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 เกียรติบัตรผ่านการอบรม สุจริตไทย สอบผ่านหลักสูตร
สำหรับข้ารายการ ประจำปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสุจริตไทย 

วุฒิบัตรผ่านการอบรมลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัว ประจำปีการศึกษา 2562 

มูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย 

นางสาวปภัสรา สมจริง เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน เล่านิทานคุณธรรม ระดับม.1-ม.
3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ระดับ 
ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ 
ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
ระดับม.1-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง 
 

เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-6 ปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ครูดีในดวงใจ  ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาววรรณา   พูลสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 

 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

เกียรติบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสร้างชาติ ค่าย
เยาวชยสร้างชาติ (NBI-Youth Camp) รุ่นที่ 8 

 
 
 
 
 
 

NBI-Youth  Club 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รบั 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน 
“อ่านดี วิถีเปลี่ยน” กิจกรรการประกวดการอ่านออก
เสียง ครัง้ที่ 1 

สพม.11 

นางสาวจุฑารัตน์ เสมอักษร 

 
เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.
4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวนิภาพันธ์ ระวิวงศ์ เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพฐ 

เกียรติบตัรรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การ
ประกวดการแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

 
สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ 
ระดับ ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบตัร เหรียญทอง การประกวดการแปรรูปอาหาร 
ระดับ ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

 
 
 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

 เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ
และ-เทคโนโลยี ระดับม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับ ม.1-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คณุภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

นายสันติ ศรีเพชร เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาววราภรณ์ มีแก้ว เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ สุจรติไทย 2562 เครือข่ายสุจริตไทย 

เกียรติบัตรวิทยากรค่ายรวมพลังผู้นำจิตอาสา ครั้งที่ 1  

นักเรียน 

นายวงศพัทธ์  ขุนประดิษฐ ์ แชมป์มวยไทย  WBC  ของสภามวยไทยโลก  WBC  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัชาติ คร้ังที่ 69  ประจำปีการศึกษา 2562 

นายทนงศักด์ิ อินทะนงค์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-6  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. ธนโชติ     เพชรเก้ือ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1--3  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ. พันวษา    จันทร์แก้ว ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1--3  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ญ. วลัยลักษณ์    ตรีสงค ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรยีญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานอาชีพ  ม.1--3  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. ศดิศกด์ิ        โสตทิพย์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันปะ
ติมากรรม ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. ศุภชัย          ทองขาว ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันปะ
ติมากรรม ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด.ช. สิทธิพงศ์         จันทวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันปะ
ติมากรรม ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เหรียญทองชนะเลิศ 

นายทนงศักด์ิ อินทะนงค์ เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.4-6  ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทวงศ์ เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันปะติมากรรม 
ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

 
สพม.11 เด็กชายศุภชัย ทองขาว 

เด็กชายวทัญญู หวังสง่า 

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ตรีสงค ์ เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

 
สพม.11 เด็กชายธนโชติ เพชรเก้ือ 

เด็กหญิงพันวษา จันทร์แก้ว 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวอรวรรณ ไกรสิทธ์ิ   เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ศิลป์สรา้งสรรค์ ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวรุ่งนภา   เพชรศร ี เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นายอภิชาต  สุขช่วย เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ปติมากรรม ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

 
สพม.11 

 
นายจิรเมธ   ชูชาติ 

นางสาวสุภาภรณ์ มากแก้ว 
เด็กหญิงศิริวรรณ ถ่ินพระบาท เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด

แปรรูปอาหาร ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 
 

สพม.11 เด็กหญิงศิริกานต์ ปานศิริ 

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองวิลาศ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงณัฐชยา ปอแก้ว เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงธิดาพร แซ่ลิ้ม เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เด็กหญิงภัทราภา นาคประเสริฐ 

นายปฏิพัทธ์ พิมเกตุ เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 

 
อบจ.สฎ. นางสาวนริศรา โสภา 

นางสาวชนนิกานต์ เกื้อไขย 

นายศุภโชค พรหมแก้ว เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี 
ประจำปี 2562 
 
 
 

 
อบจ.สฎ. นายวิทวัส เขาทอง 

นายคมสัน สุขศรีใส 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นายเกรยีงไกร จันทิมา เกียรติบัตรเหรียญทอง การเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6  
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นายทะนงศักด์ิ อินทะนง เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 

อบจ.สฎ. 

นางสาวอทิติยา เหลืองทอง เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-6  
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
สพม.11 นางสาวศิริวรรณ ทองสองแก้ว 

นางาสวรุ่งฤดี ทรายแก้ว 

นางสาวชนิดาภา บุญถนอม เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 

 
 

อบจ.สฎ. 
นางสาวณัฐริกา คงแป้น 
นางสาวจิราพัชร แช่ม 

นางสาวสุภัสสร แดงมูสิก 

นางสาวเกษร เพชรเก้ือ 
นางสาวหทัยชนก แก้วงาม 

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ตรีสงค ์ เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.1-3 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี  
ประจำปี 2562 

 
อบจ.สฎ. เด็กชายธนโชติ เพชรเก้ือ 

เด็กหญิงพันวษา จันทร์แก้ว 

นางสาวปนัชดา จันทร์แก้ว เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานศิลปะ 
ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 

 
อบจ.สฎ. นางสาวสุภาภรณ์ มากแก้ว 

นางสาวอรวรรณ ไกรสิทธ์ิ 

เหรียญเงิน 

เด็กหญิงสุรางคค์ณา ทองส่ง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3  
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 
เด็กหญิงภนิตา หงส์เกิด 

เด็กหญิงพรธีรา สุดเลิศ 

เด็กหญิงชนิตา พูนพนัง 
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชุมพล 

เด็กหญิงนันฐภรณ์ แซ่ฉ้ิน   เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.1-3  ประจำปกีารศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายอนาวิล เขาทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงวรรณิดา คงศรรีัตน์ 
เด็กหญิงอารียา นะประสม เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-

3 ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

 
 
 
 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดบัสงูสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เด็กหญิงคีตภัทร จินดาพัฒน์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม         
ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บำเพ็ญ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายศิดิศักด์ โสตทิพย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวเหมือนฝัน มั่นคง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 
 

สพม.11 

นางสาวเรือนแก้ว บัวชื่น 
นางสาวเจนจิรา ราชพิบูลย์ 

นางสาวหทัยชนก แก้วงาม 

นางสาวสุพัตรา เกลื่อนเมือง 
นางสาวปนัชดา จันทร์แก้ว 

เด็กหญิงธิดารตัน์ ทิพย์รวย 

น่างสาวดารากร เส้งสั้น 
เด็กชายศิดิศักด์ิ โสตทิพย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายส ีม.1-3 

วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 
อบจ.สฎ. 

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บำเพ็ญ 

เด็กชายเอกพล ชัยเพ็ง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้  ม.1-3 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี
การศึกษา 2562 

 
อบจ.สฎ. เด็กชายณัฐชานนท์ ศรีขะรัก 

เด็กชายสรวุฒิ แดงเรือง 

นายกฤษพงษ์ สามงามทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.4-6 วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจำปี
การศึกษา 2562 

 
อบจ.สฎ. 

เหรียญทองแดง 
นายกฤษพงษ์ สามงามทอง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทาน ม.4-6 

ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เด็กหญิงวรรณดี เกษประทุม เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-
3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงภัทราภา นาคประเสริฐ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นักเรียนจำนวน  13  คน เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกรีฑานักเรียน 
นักศึกษา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประเภทว่ิง 4 x 100 เมตร 
18 ปี ชาย 
 
 
 

สำนักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี 



ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เน่ืองในวันวันรพ ีระดับจังหวัด 

นักเรียนชั้น ม. 6 จำนวน  3  คน นักเรียนจำนวน 3  คน ได้ลำดับที ่3 (สพม. 20 โรง) ศาลจังหวัดสุราษฏร์ธานี 

การร่วมค่ายพลังผู้นำจิตอาสา (Teen Up Project  Camp)  
นักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน 6 คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  เป็นจำนวนเงิน  2,000 

บาท จากการนำเสนอโครงงานจิตอาสา 
สภานักเรียน โรงเรียน

สุราษฏร์พิทยา 
การแข่งขันกีฬาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค 

นักเรียนชั้น ม. 6 จำนวน  2  คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกระโดดไกล  และ การแข่งขันว่ิง
ประเภท  3000 เมตร 

อบจ. บ้านนาเดิม 

การร่วม โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน “อ่านดี วิถีเปลี่ยน” กิจกรรการประกวดการอ่านออกเสียง ครั้งที่ 1 
น.ส รุ่งฤดี    ทรายแก้ว ได้เข้าร่วมการกิจกรรการประกวดการอ่านออกเสียง 

และได้เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
พัฒนาทักษะการอ่าน “อ่านดี  วิถีเปลี่ยน” 

ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัย
ระบบการศึกษา 

การเข้าร่วมค่ายนักเรียนแกนนำเยาวชนสร้างชาติ 

นักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน 3 คน ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม นักเรียนแกนนำค่าย
เยาวชนสร้างชาติ 

NBI-Youth  Club 

การเข้าร่วมจัดสร้างผ้า “พระบฎ” เพ่ือใชร้่วมขบวน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฏร์แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” 

นายเกรียงไกร        จันทิมา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ร่วมงานจัดสร้างผ้า ““พระบฎ” เพ่ือ
ใช้ร่วมขบวน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฏร์แลธรรมชาติ
เขาท่าเพชร” ปีการศึกษา 2562 

สำนักวัฒนธรรม  
จ.สุราษฏร์ธานี นายทรงศักด์ิ         อินทะนงค์ 

 
8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ ( 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ที่ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ(ถ้ามี) 
1 ผ่านการคัดกรองเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



สรุปผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 
จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  

จำนวน 24 โครงการ 95 กิจกรรม เพิ่มเติม 1 กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้  
ผู้รับผิดชอบ สนอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้
ใช้งบ 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการที่ 1) โครงการ
งานวิชาการ 

กิจกรรมวิทยากรท้องถ่ิน และแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก(ทกัษะอาชีพ)  

37,600 อ.ปรีดา 1 90 97.5 ✓ 
  

- - 

กิจกรรมรับนักเรียน ม.1 ม.4 5,000 อ.จตุภูมิ 2 80 70 ✓   - - 

กิจกรรม PLC  3,000 อ.ปรีดา 3 90 98 ✓   - - 

โครงการที่ 2) โครงการ
พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
  

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร 2,000 อ.ปรีดา 3 90 98 ✓ 

  

- - 

โครงการที ่3) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ 
O-NET 
 
  

กิจกรรมติว O-NET 
  

- อ.เบญจมินทร์ 1     
    

- - 

กิจกรรมสอบ O-NET 
  

10,325 อ.เบญจมินทร์ 1 100 100 ✓ 

  

- - 



โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้  
ผู้รับผิดชอบ สนอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม ไม่ได้

ใช้งบ ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการที่ 4) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.๑ ม.๔ 

1,000 อ.มยุรา 1 80 100 ✓   
- - 

กิจกรรมนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น 0 อ.เบญจมินทร์ 1         - - 

กิจรรมสอนซ่อมเสริม 0 อ.วรรณา 1         - - 

กิจกรรมจัดสอนแทน 0 อ.วรรณา 1         - - 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 0 อ.จุฑารัตน์ 1 90 91.89 ✓   - - 

กิจกรรมวันภาษาไทย 0 อ.จุฑารัตน์ 1 90 91.89 ✓   - - 

กิจกรรมยอดนักอา่น 0 อ.เนตรนภา 1         - - 

กิจกรรมวันครสิต์มาส 13,000 อ.ศิริรัตน์ 1 80 87.5 ✓   - - 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

5,340 อ.สุนทร 2 100 100 ✓ 
  

- - 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 5,000 นายชัยยันต์ 1 80 100 ✓   - - 

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน
กรีฑาภายนอก 

80,000 นายชัยยันต์ 1 80 100 ✓   
- - 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 3,000 นายชัยยันต์ 1 80 100 ✓ 

  
- - 

กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและส่งเสริมสุขภาพจิต 0 นายชัยยันต์ 1 80 100 ✓ 

  
- - 



โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ สนอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เปา้หมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้
ใช้งบ 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

 

กิจกรรมพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 
ดนตรี 2,000 อ.สุภลักษณ ์ 3     

    
✓ - 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระศิลปะ 5,000 อ.สุภลักษณ์ 3         ✓ - 

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ 10,000 อ.สุภลักษณ ์ 1         ✓ - 

โครงการที่ 5) โครงการ
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 5,500 อ.วรรณา 1         - - 

กิจกรรมนศท. 4,100 อ.ปรีดา 1 90 98.54 ✓   - - 

กิจกรรมอาสาพัฒนา   อ.นิภาพันธ์ 1         - - 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 40,400 อ.สุนทร 1 90 100 ✓   - - 

กิจกรรมทศันศึกษา 48,000 อ.วรรณา 1 100 100 ✓   - - 

โครงการที่ 6) โครงการ
พัฒนาระบบ ICT สื่อ
อุปกรณ์และครภุัณฑ์ 
 
  

กิจกรรมพัฒนาเวปไซต์  13,000 อ.สุนทร 2 95 95 ✓   - - 

กิจกรรมติดต้ัง บำรุง ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

6,500 อ.สุนทร 2 95 95 ✓ 

  

- - 

โครงการที่ 7) โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
  

กิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียน  142,311 อ.วรรณา 1 65 78.95     - - 

กิจกรรมรายงานผลงานทางวิชาการ 15,000 อ.ปรีดา 3 90 - 
- - 

✓ - 



โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
ผู้รับผดิชอบ สนอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม ไม่ได้

ใช้งบ ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการที่ 8) โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและ 
อนามัยนักเรียน 

กิจกรรมจัดซื้อยาห้องพยาบาล 3,000 อ.นิภาพันธ์ 1         ✓ - 

To be number one 0 อ.นิภาพันธ์ 1         ✓ - 

กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 27,900 อ.นิภาพันธ์ 1 100 100 ✓   - - 

กิจกรรมโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 500 อ.โฆษิต 1 90 96.77 ✓   - - 

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 0 อ.นิภาพันธ์ 1 90 91.34 ✓   - - 

โครงการที ่12) โครงการ
พัฒนางานห้องสมุด 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 0 อ.พัชนี 2 80 95 ✓   - - 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 0 อ.พัชนี 2 60 75 ✓   - - 

กิจกรรมซ่อมแซม บำรงุหนังสือ
ห้องสมุด 

200 อ.พัชนี 2 80 95 ✓ 

  
- - 

โครงการที่ 13) โครงการ
พัฒนางานวัดผล
ประเมินผล 

กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
5,118 อ.เบญจมินทร์ 2 100 100 ✓ 

  
- - 

โครงการที่ 9) โครงการ
วันสำคัญทางศาสนา 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 500 อ.ปภัสรา 1         ✓ - 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 309 อ.วราภรณ์ 1 90 94.14 ✓   - - 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา 

1,888 อ.ปภัสรา 1 100 100 ✓   
- - 



โครงการ 
กิจกรรม 

  
งบประมาณ

ที่ใช้  
ผู้รับผิดชอบ สนอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้
ใช้งบ 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 10) โครงการ
วันสำคัญสถาบันชาติ 
กษัตริย์ 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย 0 อ.โฆษิต 1         - - 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 4,500 อ.โฆษิต 1 90 96.77 ✓   - - 

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
(พิธีถวายราชสดุดี) 

200 อ.โฆษิต 1 90 100 ✓ 
  

- - 

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1,900 อ.วราภรณ์ 1 90 96.77 ✓ 

  
- - 

กิจกรรมอบรมเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
หลักสูตรจิตอาสา 904 

0 อ.วราภรณ์ 1 90 92.57 ✓ 

  

- - 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิณ ี

3,000 อ.วราภรณ์ 1 90 96.77 ✓ 

  

- - 

โครงการที่ 11) โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

กิจกรรมวันปีใหม ่ 1,000 อ.โฆษิต 1         ✓ - 

กิจกรรมวันไหว้คร ู 0 อ.โฆษิต 1 90 91.34 ✓   - - 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 12,670 อ.ศิริรัตน์ 1 80 86.25 ✓   - - 

กิจกรรมสภานักเรียน 140 อ.โฆษิต 1         - - 

วันงดสูบบุหรี่โลก 2,000 อ.วราภรณ์ 1 80 90 ✓   - - 



โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้  
ผู้รับผิดชอบ สนอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม ไม่ได้

ใช้งบ ไม่ไดด้ำเนิน
กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการที่ 11) โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขการใช้สาร
เสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร (วันต่อต้านยาเสพติดโลก) 

500 
อ.โฆษิต 

1 90 91.34 
    

-  

กิจกรรมคัดกรองนักเรียน (ตรวจ
ปัสสาวะ) 

2,500 อ.วราภรณ์ 1 90 96.77 
    

    

โครงการสอนธรรมศึกษา 5,310 อ.ปภัสรา 1 95 100 ✓   - - 

กิจกรรมปรับปรงุและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

0 
อ.โฆษิต 

1     
    

- - 

โครงการที่ 23) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 34,400 อ.ลัดดาวรรณ 1 100 100 ✓   - - 

กลยุทธ์ที่ 3 สง่เสริมโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคและเท่าเทียม เขา้ถึงบริการทางการศึกษา   

โครงการที่ 14) โครงการ
งานแนะแนว 

กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 1000 อ.ปภัสรา 1         - - 

กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 0 อ.ปภัสรา 1         - - 

กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 0 อ.ปภัสรา 1         - - 

กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 0 อ.วราภรณ์ 1 90 95 ✓   - - 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

300 อ.ปภัสรา 1     
    

- - 

กิจกรรมแนะแนวรายวัน 500 อ.ปภัสรา 1         - - 

กิจกรรมแนะแนวในเขตพ้ืนที่บริการ 0 อ.ปภัสรา 1 100 100 ✓   - - 

ปัจจัยพ้ืนฐาน  69,000  อ.ปภัสรา 1         - - 



โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้  
ผู้รับผิดชอบ สนอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้
ใช้งบ 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็ระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรับผดิชอบ 

โครงการที่ 15) โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร          - 
ศึกษาดูงานโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  - 
ศึกษาดูงานโรงเรียนคลองแดนวิทยา 

80,000 อ.ปภัสรา 2         - - 

9300      
21520 

อ.ปภัสรา 2 80 100 ✓   
- - 

กิจกรรมนิเทศภายใน  0 อ.ปภัสรา 2         - - 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

11,100 อ.ปภัสรา 2     
    

- - 

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 0 อ.ปภัสรา 2         - - 

กิจกรรมอบรมผู้บรหิาร  10,000 อ.ปภัสรา 2         - - 

กิจกรรมจัดจ้างครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  

261,600 อ.ปภัสรา 2     
    

- - 

โครงการที่ 21) โรงเรียน
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

กิจรรมโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
SQIP 

1,000 อ.ปรีดา 3 90 98 ✓ 
  

- - 

โครงการที่ 24) จัดซื้อ
วัสดุครุภัณฑ์  

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 100,000 อ.สุภลักษณ ์ 3 90 100 ✓   
- - 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 18) โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ 

กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา 
8,300 อ.ปรีดา 2 90 98 ✓   - - 



โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
ผู้รับผิดชอบ สนอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้
ใช้งบ ไม่ได้ดำเนิน

กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

 กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 0 นายสันติ 2 80 80 ✓   - - 

 กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 500 นายสันติ 2 80 80 ✓   - - 

โครงการที่ 18) โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที ่
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ 
 

กิจกรรมงานอาคารและอุปกรณ ์ 5,000 นายสันติ 2 80 80 ✓   - - 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และ
บริการ 

75,000 นายชัยยันต์ 2 80 80 ✓ 
  

- - 

กิจกรรมบริการและงานซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

10,000 นายสันติ 2 80 80 ✓ 
  

- - 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 26,000 นายชัยยันต์ 2 80 80 ✓   - - 

โครงการที่ 22) 1 ตำบล 
1 โรงเรียนคุณภาพ  

โรงเรียนประจำตำบล 
400 อ.สุนทร 2     

    
- - 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ และสง่เสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการที่ 16) โครงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทำ 
SAR ของสถานศึกษา 

6,700 อ.สุนทร 2 70 90 ✓ 

  
- - 

กิจกรรมจัดทำรายงาน SAR ของ
สถานศึกษา 

1,267 อ.สุนทร 2 100 100 ✓ 

  
- - 

กิจกรรมรองรับการประเมินประจำปี
จากหน่วยงานต้นสังกัด  

5,000 อ.สุนทร 2     
    

✓ - 



โครงการ 
  

กิจกรรม 
  

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนิน
กิจกรรม ไม่ได้

ใช้งบ ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการที่ 17) โครงการ
แผนงานและงบประมาณ 

กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการและ
ปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2562 

890 อ.รพีพรรณ 2 100 100 ✓ 

  
- - 

กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา 

2,550 อ.รพีพรรณ 2 80 85 ✓ 

  

- - 

กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 0 อ.ลัดดาวรรณ 2 100 100 ✓   - - 

กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 3,000 อ.ศิริรัตน์ 2         ✓ - 

กิจกรรมส่งเสริมงานสาธารณูปโภค 300,000 อ.ลัดดาวรรณ 2 80 60   ✓ - - 

โครงการที่ 19) โครงการ
ภาคีเครือข่ายพัฒนา
การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 1,000 อ.ปรีดา 2 80 85 ✓   - - 

กิจกรรมพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน 0 อ.โฆษิต 2         - - 

โครงการที่ 20) โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครองประจำแต่ละภาค
เรียน 12,000 อ.โฆษิต 2 80 85 ✓ 

  
- - 

 
 

 



โครงการที่ 1 โครงการงานวิชาการ 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ไม่ได้
ใช้งบ 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม 

1 
 

กิจกรรมวิทยากร
ท้องถ่ิน และแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

37,600 อ.ปรีดา 
1/ 

1.1, 1.2  
90 97.5 - - 

2 กิจกรรมรับ
นักเรียน ม.1 ม.4 

5,000 อ.จตุภูมิ 
2/ 
2.3 

 80 80  - - 

3 
กิจกรรม PLC 3,000 อ.ปรีดา 

3/ 
3.5 

90 98 - - 

โครงการงานวิชาการ 89.67 91.83 บรรลุเป้าหมาย 

 

1. กิจกรรมวิทยากรท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 90 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 98 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมในทุกระดับช้ันในปี
การศึกษาต่อไป 

- ควรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและบันทึกผลการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 

 
2. กิจกรรมรับนักเรียน ม.1, ม.4 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
1. รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนบ้านเสด็จ
พิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 2 
ห้องเรียน จำนวน 30 คน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 30 คน 
2. รับนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนบ้านเสด็จ
พิทยาคม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ร้อยละ 70 

1. จำนวนนักเรียนที่มาสมัคร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1 
ห้องเรียน จำนวน 12 คน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 2 
ห้องเรียน จำนวน 30 คน 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมาสมัครท้ังหมดเป็นตามนโยบายของ
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ร้อยละ 70 
 

3. กิจกรรม PLC 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
1. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
วง PLC ร้อยละ 90 
2. ครูมีบันทึกผลการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ร้อยละ 90 

1. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในวง PLC ร้อยละ 100 
2. ครูมีบันทึกผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร้อยละ 100 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

- ควรมีการจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน (Open Class) ให้
หลากหลายมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ไม่ได้
ใช้งบ 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม 

1 
 

กิจกรรม
พัฒนาและ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

2,000 อ.ปรีดา 3 90 98 - - 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรุ้ 90 98 บรรลุเป้าหมาย 
 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. ครู ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ร้อยละ 90 
 

1. ครู ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
2. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงพัฒนาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ร้อยละ 98 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการท่ี 3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

ไม่ได้
ใช้งบ 

ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม 

1 
 

กิจกรรมติว 
O-NET 

- อ.เบญจมินทร์ 
1/ 
1.1 

90 100 - - 

2 กิจกรรมสอบ 
O-NET 

10,325 อ.เบญจมินทร์ 
1/ 
1.1 

100 100 - - 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 95 100 บรรลุเป้าหมาย 
 

1. กิจกรรมติว O-NET  
เป้าหมาย/ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
ทุกคนได้รับการติวความรู้ การทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ทุกวิชา 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 ได้รับการติวความรู้ การ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกวิชา 
 

 

2. กิจกรรมสอบ O-NET  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ทุก
คนได้รับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100 ได้รับการทดสอบระดับชาติ       
(O-NET) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการท่ี 4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมปรับ
พ้ืนฐานและ
ปฐมนิเทศนักเรียน 
ม.1 ม.4 

1,000 อ.มยุรา 1  80 100 - - 

2 กิจกรรมนักเรียน
จบไม่พร้อมรุ่น 0 

อ.เบญจมิ
นทร์ 

1     - / 

3 กิจรรมสอนซ่อม
เสริม 0 อ.วรรณา 1     - / 

4 กิจกรรมจัดสอน
แทน 0 อ.วรรณา 1     - / 

5 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 0 อ.จุฑารัตน์ 
1 90 91.89 - - 

6 กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

0 อ.จุฑารัตน์ 1 90 91.89 - - 

7 กิจกรรมยอดนัก
อ่าน 

0 อ.เนตรนภา 1  80 99.46 - - 

8 กิจกรรมวัน
ครสิต์มาส 

13,000 อ.ศิริรัตน์ 1 
 80 

 
87.5 

 
- - 

9 กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

5,340 อ.สุนทร 2 100 100 
- - 

10 กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 

5,000 นายชัยยันต์ 1   
- / 

11 กิจกรรมพัฒนา
ความเป็นเลิศ
ทางด้านกรีฑา
ภายนอก 

80,000 นายชัยยันต์ 1 80 100 

- - 



12 กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

3,000 นายชัยยันต์ 1 80 100 
- - 

13 กิจกรรมการ
ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายและส่งเสริม
สุขภาพจิต 

0 นายชัยยันต์ 1 80 81.52 

- - 

14 กิจกรรมพัฒนาสื่อ
วัสดุอปุกรณ์ศิลปะ 
ดนตรี 

2,000 อ.สุภลักษณ ์ 3   
- ⁄ 

15 กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มสาระศลิปะ 

5,000 อ.สุภลักษณ ์ 3   
- / 

16 กิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะอาชีพ 

10,000 อ.สุภลักษณ ์ 1   
- / 

โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 84 94.69 บรรลุเป้าหมาย 

 

1. กิจกรรมปรับพื้นฐานและปฐมนเิทศ นักเรียน ม.1, ม.4 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน ม.1 ม.4 ท่ี
เข้าใหม่ได้มีโอกาสปรับตัวและปรับ
ความรู้พื้นฐานในรายวิชา ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

รอ้ยละ 100 ของนักเรียน ม.1 ม.4 ท่ีเข้าใหม่ได้มีโอกาสปรับตัว
และปรับความรู้พื้นฐานในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 

 
2. กิจกรรมนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
3. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
4. กิจกรรมจัดสอนแทน ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
5. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 91.89 

 
 



6. กิจกรรมวันภาษาไทย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 91.89 
 

7. กิจกรรมยอดนักอ่าน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆและสรุป
ความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และ
ส่ือสารร้อยละ 60 

นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆและสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู 
และส่ือสารร้อยละ 69.56 
 

 
8. กิจกรรมวันคริสต์มาส 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวันคริสต์มาศ ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น ความกล้าแสดงออก 

นักเรียนร้อยละ 87.5 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาศ ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความกล้าแสดงออก 
 
 

 
 

9. กิจกรรมพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

จำนวนนักเรียนได้รับการพัฒนา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

จำนวนนักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ร้อยละ 100 

 

10. กิจกรรมกีฬาสีภายใน ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
 

11. กิจกรรมพฒันาความเป็นเลิศทางด้านกรีฑาภายนอก 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
ได้จำนวน 185 คนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดร้อย
ละ 80 

นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมได้จำนวน 185 คนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดร้อยละ 100 

 



12. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาได้ครบตามเป้าท่ี
วางไว้ ร้อยละ 80 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ครบตาม
เป้าท่ีวางไว้ ร้อยละ 100 

 

13. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายและส่งเสริมสุขภาพจิต 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรีนยมีสมรรถภาพทางกายอยู่ใน
เกณฑ์ดีตามวัย ร้อยละ 80 

นักเรีนยมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีตามวัย ร้อยละ 81.52 

 

14. กิจกรรมพฒันาสื่อวัสดุอุปกรณ์ศิลปะดนตรี ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
15. กิจกรรมพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
16. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาผู้เรียน 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

5,500 อ.วรรณา 1 90  100  - - 

2 
กิจกรรมนศท. 4,100  อ.ปรีดา 1 90 98.54 - - 

3 กิจกรรมอาสา
พัฒนา 

- 
  

อ.นิภาพันธ์ 1 - - - - 

4 กิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี 

40,400 อ.สุนทร 1 90 100 - - 

5 กิจกรรมทศัน
ศึกษา 

48,000 อ.วรรณา 1 100 100 - - 

โครงการพัฒนาผู้เรียน 92.5 99.63 บรรลุเป้าหมาย 

 

1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 

1. นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 

2. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทักษะจากการฝึกวิชาทหาร ร้อยละ 
90 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะจากการฝึกวิชาทหาร ร้อยละ 
98.54 
ข้อเสนอแนะ 

-  
  

 
 



3. กิจกรรมอาสาพัฒนา ไม่รายงาน 
 

4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. นักเรียน ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 

1. นักเรียน ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 มทัีกษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 

 

5. กิจกรรมทัศนศึกษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95
ได้รับการส่งเสริมทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาระบบ ICT สือ่ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมพัฒนา
เวปไซต์ 

13,000 อ.สุนทร 2 95 95   

2 กิจกรรมติดต้ัง 
บำรุง ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

6,500 อ.สุนทร 2 95 95   

โครงการพัฒนาระบบ ICT สื่อ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 95 95 บรรลุเป้าหมาย 
 

1. กิจกรรมพัฒนาเวปไซต์ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

มีเว็บไซต์โรงเรียนบริการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของ
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ร้อยละ 
95 

มีเว็บไซต์โรงเรียนบริการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสารของ
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ร้อยละ 95 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 

2. กิจกรรมติดต้ัง บำรุง ระบบอินเตอร์เน็ต 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

มีระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในองค์กรเพื่อ
รองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างพอเพียง
และท่ัวถึง ร้อยละ 95 

มีระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในองค์กรเพื่อ
รองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างพอเพียง
และท่ัวถึง ร้อยละ 95 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะ 

 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรม
แข่งขันทักษะ
นักเรียน 

142,311 อ.วรรณา 1 65 78.95 - - 

2 กิจกรรม
รายงาน
ผลงานทาง
วิชาการ 

15,000 อ.ปรีดา 3 90 - - / 

โครงการส่งเสิรมการแข่งขันทักษะ 65 78.95 บรรลุเป้าหมาย 
 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
ได้รับรางวัล ร้อยละ 65 

นกัเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทัง้หมดได้รับรางวัล ร้อยละ 78.95
ข้อเสนอแนะ 

-  
 

2. กิจกรรมรายงานผลงานทางวิชาการ ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมจัดซื้อ
ยาห้องพยาบาล 

3,000 อ.นิภาพันธ์ 1     - - 

2 To be 
number one 

0 อ.นิภาพันธ์ 1     - / 

3 กิจกรรมประกัน
อุบัติเหตุ 

27,900 อ.นิภาพันธ์ 1 100 100 
- - 

4 กิจกรรม
โรงเรียน
สถานศึกษาสี
ขาว 

500 อ.โฆษิต 1 90 96.77 

- - 

5 กิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพ
ติด 

0 อ.นิภาพันธ์ 1 90 91.34 
- - 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 93.33 96.04 บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 

1. กิจกรรมจัดซ้ือยาห้องพยาบาล ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดซ้ือ 
2. กิจกรรม To be number one ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
3. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
นักเรียนมี แผนประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน. ท่ีให้ความคุ้มครอง
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียน
นักศึกษาได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ร้อยละ 
100 

นักเรียนมี แผนประกันอุบัติเหตุนักเรียน. ท่ีให้ความคุ้มครอง
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 



4. กิจกรรมโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

เพื่อสนับสนุน ลดปัญหาและส่งเสริม
การดำเนินงานป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ร้อยละ 90 

เพื่อสนับสนุน ลดปัญหาและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ร้อยละ 96.77 

 

5. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียน ร้อยละ 90 ท่ีผ่านการ
ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม มี
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ในการต้าน                  
ภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเอง
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

นักเรียนร้อยละ 61.34 ท่ีผ่านการดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด รู้จัก
การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 9 โครงการวันสำคัญทางศาสนา 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

รอ้ยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมวัน
มาฆบูชา 

500 อ.ปภัสรา 1     - - 

2 กิจกรรมวันวิ
สาขบูชา 

309 อ.วราภรณ์ 1 90 94.14 - / 

3 กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา 

1,888 อ.ปภัสรา 1 100 100 
- - 

โครงการวันสำคัญทางศาสนา 95 97.07 บรรลุเป้าหมาย 

 
 

1. กิจกรรมวันมาฆบูชา ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากอยู่ในช่วยปิดภาคเรียน 
 
 

2. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ครูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 90 

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 94.14 

 
 

3. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนร่วมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม มีจิตสำนึก เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกในส่ิงท่ีดีงาม ร้อยละ 100 

นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม มีจิตสำนึก เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ มีความมั่นใจกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีงาม ร้อยละ 
100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 10 โครงการวันสำคัญสถาบันชาติ กษัตริย์ 
 

 
ที ่

กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้  
ผู้รับผิดชอบ 

สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การ

ดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือไทย 

0 อ.โฆษิต 1  90 100  - - 

2 กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

4,500 อ.โฆษิต 1 90 96.77 -  

3 กิจกรรมวันสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจ้า 

200 อ.โฆษิต 1 90 100 
- - 

4 กิจกรรมวันเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

1,900 อ.วราภรณ์ 1 90 96.77 
  

5 กิจกรรมอบรมเรื่อง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย หลักสูตร
จิตอาสา 904 

  อ.วราภรณ์ 1 90 92.57 

  

6 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชิณ ี

3,000 อ.วราภรณ์ 1 90 96.77 

  

โครงการวันสำคัญสถาบันชาติ กษัตริย์ 90 96.58 บรรลุเป้าหมาย 

 

1. กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
 

2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ90 นกัเรียนเข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ90 
 



3. กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้ (พิธีถวายราชสดุดี) 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

คณะครูและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นเข้าร่วมพิธี ร้อยละ 90 

คณะครูและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมพิธี ร้อยละ 
100 

 
 

4. กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96.77 
 

5. กิจกรรมอบรมเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลกัสูตรจิตอาสา 904 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนเกิดความ
สำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์
พร้อมท้ังรับรู้และเข้าใจถึง
ความสำคัญของการเป็นจิตอาสา
มากยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 92.57 ของนักเรียนเกิดความสำนึกรักสถาบัน
พระมหากษัตริย์พรอ้มท้ังรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการ
เป็นจิตอาสามากยิ่งขึ้น 
 

 
 

6. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิณี 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมสภา
นักเรียน 

140 
อ.โฆษิต 

1     - - 

2 กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขการใช้สารเสพ
ติด และการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 

500 อ.โฆษิต 1 90  91.34 -  

3 กิจกรรมคัดกรอง
นักเรียน (ตรวจ
ปัสสาวะ) 

2,500 อ.วราภรณ์ 1 90 96.77 
- - 

4 วันงดสูบบุหรี่โลก 2,000 อ.วราภรณ์ 1 80 81.29 - - 

5 
โครงการสอนธรรม
ศึกษา 

5,310 อ.ปภัสรา 1 95 100 
- - 

6 กิจกรรมปรับปรงุ
และพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

0 

อ.โฆษิต 

1     

- - 

7 กิจกรรมวันปีใหม ่ 1,000 อ.โฆษิต 1     - / 

8 กิจกรรมวันไหว้คร ู 0 อ.โฆษิต 1 90 91.34 - - 

9 กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรม สพฐ. 
12,670 อ.ศิริรัตน์ 1 80  86.25 

- - 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 87.5 91.16 บรรลุเป้าหมาย 

 

1. กิจกรรมสภานักเรียน ไม่รายงาน 
2. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอนัควร 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 81.29 

 



3. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน (ตรวจปัสสาวะ) 
เป้าหมาย/ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 96.77 
 

4. กิจกรรมงดสูบบุหร่ีโลก 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 91.34 
 
 

5. กิจกรรมการสอนธรรมศึกษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
และนำหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน 

รอ้ยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์และนำหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

 

6. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ไม่ได้รายงาน 
 

7. กิจกรรมวันปีใหม่ ไม่ได้รายงาน 
 

8. กิจกรรมวันไหว้ครู 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 91.34 
 

9. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการ
พัฒนานักเรียน ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านความพอเพียง กตัญญู 
ซื่อสัตย์ มีองค์ความรู้นวัตกรรมด้าน
คุณธรรมและเป็นแหล่งเรียนรุ้ด้าน
คุณธรรม ร้อยละ 80 

โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนานักเรียน ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์ มีองค์ความรู้นวัตกรรมด้าน
คุณธรรมและเป็นแหล่งเรียนรุ้ด้านคุณธรรม ร้อยละ 86.25 

 
 



โครงการที่ 12 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

0 อ.พัชนี 2 80 95 - - 

2 กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต 

0 อ.พัชนี 2 60 75 - - 

3 กิจกรรม
ซ่อมแซม บำรุง
หนังสือ
ห้องสมุด 

200 อ.พัชนี 2 80 95 

- - 

โครงการพัฒนางานห้องสมุด 80 88.33 บรรลุเป้าหมาย 

 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการ
อ่าน 

นักเรียนร้อยละ 95 มีนิสัยรักการอ่าน 

 

2. กิจกรรมห้องสมุดมีขีวิต 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนเข้าสมุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 นักเรียนเข้าสมุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 
 

3. กิจกรรมซ่อมแซม บำรุง หนังสือห้องสมุด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

หนังสือในห้องสมุดอยู่ในสภาพท่ี
พร้อมกับการอ่าน ร้อยละ 80 

หนังสือในห้องสมุดอยู่ในสภาพท่ีพร้อมกับการอ่าน ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 13 โครงการพัฒนางานวัดผล ประเมินผล 
 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมพัฒนา
งานวัดผล
ประเมินผล 

5,118 
อ.เบญจมิ

นทร์ 
2 100 100 - - 

โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล 100 100 บรรลุเป้าหมาย 
 

1. กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนได้สอบวัดผลและ
ประเมินผล ร้อยละ 100 

นักเรียนได้สอบวัดผลและประเมินผล ร้อยละ 100 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที ่14 โครงการงานแนะแนว 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไมไ่ด้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมหารายได้
ระหว่างเรียน 

1000 อ.ปภัสรา 1     - - 

2 กิจกรรมพัฒนางาน
แนะแนว 

0 อ.ปภัสรา 1     - - 

3 กิจกรรมจัดหา
ทุนการศึกษา 

0 อ.ปภัสรา 1     - - 

4 กิจกรรมเย่ียมบ้าน
นักเรียน 

0 อ.วราภรณ์ 1 90 95   

5 กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

300 อ.ปภัสรา 1 90  100   

6 กิจกรรมแนะแนว
รายวัน 

500 อ.ปภัสรา 1  90 100   

7 กิจกรรมแนะแนว
ในเขตพ้ืนที่บริการ 

0 อ.ปภัสรา 1 100 100   

8 ปัจจัยพ้ืนฐาน 69,000 อ.ปภัสรา 1  100 100    
โครงการงานแนะแนว 94 99 บรรลเุป้าหมาย 

 

1. กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
2. กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
3. กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 

 

4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ครูท่ีปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ 90 
ของนักเรียนท้ังหมด 

ครูท่ีปรึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ 95 
ของนักเรียนท้ังหมด 

 

5. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนม.3 และ ม.6 ได้รับการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ ร้อยละ 90 

นักเรียนม.3 และ ม.6 ได้รับการแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อ ร้อยละ 100 



 

6. กิจกรรมแนะแนวรายวัน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมได้รับการแนะ
แนวในการดำเนินชีวิตร้อยละ 90 

นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมได้รับการ
แนะแนวในการดำเนินชีวิตร้อยละ 100 

 

7. กิจกรรมแนะแนวในเขตพืน้ที่บริการ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตพื้นท่ี
บริการและใกล้เคียงใหม้ีแนวทางในการศึกษาต่อทุก
คนในภาคบังคับและอื่นๆ ร้อยละ 100 

แนะแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขต
พื้นท่ีบริการและใกล้เคียงให้มีแนวทางในการศึกษา
ต่อทุกคนในภาคบังคับและอื่นๆ ร้อยละ 100 

 

8. กิจกรรมปัจจัยพื้นฐาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนได้สอบวัดผลและประเมินผล ร้อยละ 100 นักเรียนได้สอบวัดผลและประเมินผล ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ทีใ่ช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เปา้หมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมพัฒนา
งานบุคลากร           
- ดูงานโรงเรียนทุง่
หว้าวรวิทย์   
- ดูงานโรงเรียน
คลองแดนวิทยา 

80,000 

อ.ปภัสรา 2 80 
  

80 
- - 

 
9300       

 
21520 

2 กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

0 อ.ปภัสรา 2  80  80   

3 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

11,100 อ.ปภัสรา 2  80  80   

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 80 80 บรรลุเป้าหมาย 

 

1. กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

บุคลากรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  
ได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

บุคลากรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  
ได้รับการพัฒนา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 

2. กิจกรรมนิเทศภายใน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

บุคลากรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ได้รับการ
นิเทศ ร้อยละ 80 

บุคลากรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ได้รับการ
นิเทศ ร้อยละ 80 

 

3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมรอ้ยละ 
80 

คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมร้อย
ละ 80 

 
 
 
 



โครงการที่ 16 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทำ SAR ของ
สถานศึกษา 

6,700 อ.สุนทร 2 70 90   

2 กิจกรรมจัดทำ
รายงาน SAR ของ
สถานศึกษา 

1,267 อ.สุนทร 2 100 100   

3 กิจกรรมรองรับ
การประเมิน
ประจำปีจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

5,000 อ.สุนทร 2      / 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 85 95 บรรลุเป้าหมาย 
 

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ SAR ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

บุคลากรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
ร้อยละ 70 เข้าร่วมการประชุม มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

บุคลากรโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ร้อยละ 90 เข้าร่วมการ
ประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 

2. กิจกรรมจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม มี
เอกสารผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 เล่ม 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม มีเอกสารผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 เล่ม 
ร้อยละ 100 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 

3. กิจกรรมรองรับการประเมินประจำปีจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
 



โครงการที่ 17 โครงงานแผนงานงบประมาณ 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไมไ่ด้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการและ
ปฏิทิน ประจำปี
การศึกษา 2562 

890 อ.รพีพรรณ 2 100 100   

2 กิจกรรมประชุมเชงิ
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของ
สถานศึกษา 

2,550 อ.รพีพรรณ 2 80 85   

3 กิจกรรมพัฒนางาน
บัญชี 

0 
อ.ลัดดาวร

รณ 
2 100 100   

4 กิจกรรมพัฒนางาน
การเงิน 

3,000 อ.ศิริรัตน์ 2       

5 กิจกรรมส่งเสริมงาน
สาธารณูปโภค 

300,000 
อ.ลัดดาวร

รณ 
2 80 60   

6 กิจกรรมจัดทำ
แผนปฏิบัติการและ
ปฏิทิน ประจำปี
การศึกษา 2562 

890 อ.รพีพรรณ 2 100 100   

7 กิจกรรมประชุมเชงิ
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของ
สถานศึกษา 

2,550 อ.รพีพรรณ 2 80 85   

โครงการแผนงานงบประมาณ 90 73.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

1. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2562 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

มีแผนปฏิบติัการและแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียน
บ้านเสด็จพิทยาคม ร้อยละ 100 

มีแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 
2562 ของโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ร้อยละ 100 
 

 



2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ทุกกลุ่มงาน/ทุกกลุ่มสาระมีโครงการ
ท่ีจัดทำขึน้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2562 
สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทุกกลุ่มงาน/ทุกกลุ่มสาระส่งโครงการท่ีจัดทำขึ้นสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

3. กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 
เป้าหมาย/ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินกิจกรรม 

เพื่อให้งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไป
ตามหลักการบริหารงบประมาณ 
และระเบียบของทางราชการ ร้อย
ละ 100 

งานบญัชีของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณ และ
ระเบียบของทางราชการ ร้อยละ 100 
 

 

4. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม 
 

5. กิจกรรมส่งเสริมงานสาธารณูปโภค 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

สามารถจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่า
ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าอากร
แสตมป์ ได้อย่างเพียงพอ ร้อยละ 80 

สามารถจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา 
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าอากรแสตมป์ ได้อย่างเพียงพอ ร้อย
ละ 60 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ 
 

 
ที ่

กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ใช้  
ผู้รับผิดชอบ 

สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การ

ดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมสถานศึกษา
พอเพียงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้าฯ
การศึกษา 

8,300 อ.ปรีดา 2 90 98   

2 กิจกรรมเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

0 นายสันติ 2 80 80   

3 กิจกรรมห้องเรียน
สะอาด 

500 นายสันติ 2 80 80   

4 กิจกรรมงานอาคารและ
อุปกรณ์ 

5,000 นายสันติ 2 80 80   

5 กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานที่และบริการ 

75,000 นายชัยยันต์ 2 80 80   

6 กิจกรรมบริการและงาน
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

10,000 นายสันติ 2 80 80   

7 กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

26,000 นายชัยยันต์ 2 80 80   

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู ้ 81.43 82.57 บรรลุเป้าหมาย 
 

1. กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงเปน็ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้ประเมินการเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 90 

สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้ประเมินการเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 98 

 

2. กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนมีความรับผิดชอบดูแลความสะอาดเขต
พื้นท่ีร้อยละ 80 

- นักเรียนมีความรับผิดชอบดูแลความสะอาดเขตพื้นท่ีร้อย
ละ 80 

 

 



3. กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

นักเรียนมีความรับผิดชอบดูแลความสะอาด
ห้องเรียนร้อยละ 80 

นักเรียนมีความรับผิดชอบดูแลความสะอาดห้องเรียนร้อย
ละ 80 

 

4. กิจกรรมงานอาคารและอุปกรณ์ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีห้องเรียน สถานท่ี
และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 80 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีห้องเรียน สถานท่ีและอุปกรณ์
ต่างๆพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

 

5. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และบริการ 
เป้าหมาย/ตัวชีวั้ด ผลการดำเนินกิจกรรม 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีห้องเรียน สถานท่ี
และอุปกรณ์ต่างๆพร้อมสำหรับการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 80 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีห้องเรียน สถานท่ีและอุปกรณ์
ต่างๆพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

 

6. กิจกรรมบริการและงานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีห้องเรียน มีอุปกรณ์ต่างๆ
พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 80 

 

7. กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีการตัดหญ้า ร้อยละ 
80 ของพื้นท่ีท้ังหมด 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีการตัดหญ้า ร้อยละ 80 ของพื้นท่ี
ท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 19 โครงการภาคีเครือข่ายพัฒนา 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

รอ้ยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมพัฒนา
งาน
ประชาสัมพันธ์ 

1,000 
อ.ปรีดา 

2 80 85   

2 กิจกรรมพัฒนา
งานสัมพันธ์ชุมชน 0 อ.โฆษิต 

2      / 

โครงการที่ 19 โครงการภาคีเคร่ือข่ายพฒันา 80 85 บรรลุเป้าหมาย 

 

1. กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ ์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

-  
 

2. กิจกรรมพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน ไม่ได้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงงานที่ 20 โครงการประชุมผู้ปกครอง 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 ประชุม
ผู้ปกครอง
ประจำแต่ละ
ภาคเรียน 

12,000 อ.โฆษิต 2 90 91.40   

โครงการประชุมผู้ปกครอง 90 91.40 บรรลเุป้าหมาย 

 
1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำแต่ละภาคเรียน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
จำนวนผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ 90 

จำนวนผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 91.40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 21 โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง SQIP 
 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจรรมโรงเรียน
พัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง SQIP 

1,000 อ.ปรีดา 3 90 98   

โครงการโรงเรียนพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง SQIP 90 98 บรรลุเป้าหมาย 

 
1. กิจกรรมโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง SQIP 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เรียนสุข สนุกสอน ร้อยละ 90 

- ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เรียนสุข สนุกสอน ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 22 โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

รอ้ยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 โครงการ 1 
ตำบล 1 
โรงเรียน
คุณภาพ 

1,000 อ.ปรีดา 3 90 98   

โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 90 98 บรรลุเป้าหมาย 

 
1. กิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาคุณภาพ ร้อยละ90 

- นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที ่23 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ทีใ่ช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 โครงการ
โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero 
Waste School) 

34,400 
อ.ลัดดาวร

รณ 
1 100 100   

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 100 100 บรรลุเป้าหมาย 

 
1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
ทุกคนเข้ารับอบรมการคัดแยกขยะ 
ร้อยละ 100 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมทุกคนเข้ารับอบรมการคัด
แยกขยะ ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 24 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 
 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ใช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 

100,000 
อ.สุภ
ลักษณ ์

3 90 100   

โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 90 100 บรรลุเป้าหมาย 

 
1. โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีวัสดุ 
พร้อมสำหรับการดำเนินการจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียนร้อยละ 90 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีวัสดุ พร้อมสำหรับการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพิเศษ 
 

โครงการหอ้งเรียนสีเขียว รักษ์พลังงาน 
 

 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ
ทีใ่ช้  

ผู้รับผิดชอบ สนอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละผล
การดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ได้ใช้งบ 
ไม่ได้

ดำเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและ
ปลอดภัย 

350 อ.อิมรอน 1 80 100   

โครงการห้องเรียนสีเขียว รักษ์พลังงาน 80 100 บรรลุเป้าหมาย 

 
1. กิจกรรมการใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภยั 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการดำเนินกิจกรรม 
นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว
รักษ์พลังงาน กิจกรรมการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย ร้อยละ 
80 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสี
เขียวรักษ์พลังงาน กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย ร้อยละ 100 

 

 


