
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป รูปแบบการจัดกิจกรรม  



รวมทั้งการดำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอก  และผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ รายงานฉบับนี ้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับ
การวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนบพิตำวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564  เป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการต่าง ๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนบพิตำวิทยา สามารถ
พัฒนา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน  ให้มีมาตรฐานทางการศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับ
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน   สร้างความ
เชื่อมั่นต่อชุมชนต่อไป 
 
 
 
                           กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป   

                                21/มีนาคม/2565  



 
สารบัญ 

 
เรื่อง หน้า 

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานโครงการ   1 
แบบรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ     2 
ภาคผนวก     4 

- รายงานการดำเนินงานแต่ละโครงการ 
- ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนนบพิตำวิทยา    อำเภอนบพิตำ    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่ ..............................................................    วันที ่  21  มีนาคม พ.ศ. 2565 



เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
ข้าพเจ้านายแสวง  เหลืองแก่  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครชูำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรุปผลรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไปตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี  2564  โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ถึง  วันที่  31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น  5  โครงการ 

บัดนี ้  โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแบบรายงานการดำเนินโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   ( นายแสวง  เหลืองแก่ ) 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารการเงิน 

............................................................................................................................. .................................................... 

                 ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงิน 
( นางสาววสุ  เที่ยวแสวง )                                                                         

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 

............................................................................................................................. .................................................... 

                 ลงชื่อ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
( นายราชัน  สุทธิธรรม )                                                                   

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

............................................................................................................................. .................................................... 

                 ลงชื่อ    ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
( นายอรรถพร  อักษรนำ  
 

แบบสรุปงบประมาณ 

งานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

แบบสรุปงบประมาณกลุ่มบรหิารทั่วไป  ปีการศึกษา  2564 

งบประมาณ 533,410 บาท  (เงินอุดหนุน  405,410 บาท งบอ่ืน ๆ 128,000 บาท) 

ที่ ชื่องาน/โครงการ 
งบประมาณ รวมงบที่

ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช ้

คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กพร. อ่ืน ๆ 



ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1 
โครงการ จัดระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

38,600 10,610 - - - - 49,210 38,180 11,030 ชุติมา  จุย้บุตร 

2 

โครงการภาคี
เครือข่ายและระดม
ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6,700 5,500 - - - - 12,200 11,700 500 วิจิตรา  มีวาสนา 

3 
โครงการ พัฒนา
อาคารสถานที ่

274,000 42,000 - - 89,000 39,000 444,000 351,975 92,025 วิจิตรา  มีวาสนา 

4 
โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

11,000 6,000 - - - - 17,000 0 17,000 สุจินดา  จันชุม 

5 
โครงการสื่อสารงาน
ประชาสัมพันธ ์

11,000 - - - - - 11,000 8,900 2,100 สุมาลี  หวั่นนุรัตน์ 

รวม 341,300 64,110 - - 89,000 39,000 533,410 410,755 122,655 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนนบพิตำวิทยา  ปีการศึกษา 2564 

มีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม  
    จัดสำเร็จ 3  กิจกรรม 

   จัดไม่สำเร็จ     กิจกรรม สาเหตุเนื่องจาก.......... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จ

เทียบกับ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

1 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ-สาร
บรรณและสารสนเทศ 

26,000 14,970 11,030 สำเร็จ  



2 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต ์ 3,210 3,210 0 สำเร็จ  
3 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย 

Internet ในโรงเรียน 
20,000 20,000 0 สำเร็จ  

 

1.  โครงการ  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
      ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
      สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวชี้วัดที่ /ประเด็นการพิจารณา  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          1.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
          2.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1. ด้านความปลอดภัย 
  2. ด้านโอกาส 
  3. ด้านคุณภาพ 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 



                      ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ         กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
   ระยะเวลาดำเนินการ  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
   งบประมาณ  49,210  บาท 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ งานสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน และบริการ 
ระบบอินเตอร์เน็ต มีความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ และมีความคล่องตั วในการทำงาน 
นอกจากนี้ยังเป็นงานให้บริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอำนวยการความสะดวกต่าง  ๆ ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีวางไว้  

จึงจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการจัดระบบงานสารบรรณ งานสารสนเทศให้เป็นระบบ รวมถึงการปรับปรุง 
พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งานและตรวจสอบได้ 
 
2. วัตถุประสงค์  
     2.1. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานธุรการ-สารบรรณ ใช้อย่างเพียงพอต่อการบริการ 
     2.2. เพื่อให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
     2.3. เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพียงพอต่อความต้องการ 
            ของผู้ใช้ตามศักยภาพของโรงเรียน   
3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด   
     3.1 เชิงปริมาณ   
 1. งานธุรการ-สารบรรณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. เพื่อจัดให้มีเว็บไซต์โรงเรียนนบพิตำวิทยา ไว้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานต่าง ๆ  
              คิดเป็นร้อยละ 100 

3. เพื่อจัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนและการบริการจัดการงานต่าง ๆ  
    ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 

     3.2 เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละ 90 ของการปฏิบัติงานธุรการ-สารบรรณ สามารถรับและให้บริการต่อผู้มาติดต่อได้อย่าง 
    สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก 

 2. ร้อยละ 100  มีเว็บไซต์โรงเรียนนบพิตำวิทยา ในการบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  
              อยู่ในระดับ ดีมาก 

3. ร้อยละ 80  มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานภายในโรงเรียน ทำให้สะดวกในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
    ข่าวสาร และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ  อยู่ในระดับ ดี 



4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนางานธุรการ-
สารบรรณและสารสนเทศ 

- - 26,000 26,000 พ.ค.64 - มี.ค.65 ครูวิจิตรา 

2 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต ์ - - 3,210 3,210 พ.ย. 64 ครูชุติมา 
3 กิจกรรมพัฒนาระบบ

เครือข่าย Internet ใน
โรงเรียน 

- - 20,000 20,000 พ.ค.64 - มี.ค.65 ครูชุติมา 

 

5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑. งานธุรการ-สารบรรณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 100 
๒. เพื่อจัดให้มเีว็บไซต์โรงเรียนนบพิตำวิทยา ไว้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และ
การดำเนินงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
๓. เพื่อจัดให้มรีะบบอินเตอร์เนต็ในการจัดการเรยีนการสอนและการบริการ
จัดการงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  คดิเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  
๑. ร้อยละ 90 ของการปฏิบัติงานธุรการ-สารบรรณ สามารถรับและให้บริการ
ต่อผู้มาติดต่อได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก 
๒. ร้อยละ 100  มีเว็บไซตโ์รงเรียนนบพิตำวิทยา ในการบริการข้อมลูข่าวสาร
ต่าง ๆ ของโรงเรียน อยู่ในระดับ ดีมาก 
๓. ร้อยละ 80  มีระบบอินเตอร์เนต็ใช้งานภายในโรงเรยีน ทำให้สะดวกใน
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมลูข่าวสาร และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ  อยู่ใน
ระดับ ด ี

 
สังเกต/สัมภาษณ ์

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสังเกต/ 
แบบสัมภาษณ ์
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
     6.1. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏบิัติงานธุรการ-สารบรรณ ใช้อย่างเพียงพอต่อการบริการ 
     6.2. มีเว็บไซต์บริการแจ้งข้อมลูข่าวสาร การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรยีนนบพิตำวิทยา 
     6.3. มีระบบอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรยีนการสอนและการบรหิารจัดการเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ตามศักยภาพของโรงเรยีน   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม  พัฒนางานธุรการ-สารบรรณและสานสนเทศ 

  งบประมาณ  จำนวน   26,000  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 

      รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อตู้เอกสาร ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
********************************** 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 หมึกดำ (LaserJet) 5 2,600 3,900 - - 6,500 
2 หมึกสี (Brother) 3  1,200 2,400 - - 3,600 
3 ซ่อมเครื่องคอมฯ 1  1,000 1,000 - - 2,000 
4 กล่องเก็บผ้ามา่น 5  1,000 - - - 1,000 
5. กระดาษโฟโต้ + กระดาษ

สติ๊กเกอร ์
    600 - - -   600 

6. ตู้เก็บเอกสารขนาดสูง 
 2 เมตร ยาว 2.5 เมตร 

 11,000 - - - 11,000 

7 เครื่องเย็บกระดาษรุ่น 
TS-624 A 

1 1,300 - - - 1,300 

รวม  18,700 7,300 - - 26,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม  กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
  งบประมาณ  จำนวน  3,210 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 

รายละเอียดกิจกรรม ชำระค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์รายปี / ปรับปรุงข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ 
ภายในเว็บไซต์ 

********************************** 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 1 - 3,210 - - 3,210 
รวม  - 3,210 - - 3,210 

 
 

กิจกรรม  พัฒนาระบบเครือข่าย Internet ในโรงเรียน 
  งบประมาณ  จำนวน  20,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 

รายละเอียดกิจกรรม ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Internet จำนวน 2 จุด คืออาคารเรียนชั่วคราว 4 และ 
อาคารเรียน 2 (วิทยาศาสตร์) 

********************************** 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 
พัฒนาระบบ
เครือข่าย Internet 
ในโรงเรียน 

2 20,000 - - - 20,000 

รวม 1 20,000 - - - 20,000 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

1. ชือ่โครงการ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เชิงปริมาณ   

      1. งานธุรการ-สารบรรณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. เพื่อจัดให้มีเว็บไซต์โรงเรียนนบพิตำวิทยา ไว้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานต่าง ๆ  
              คิดเป็นร้อยละ 100 

3. เพื่อจัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนและการบริการจัดการงานต่าง ๆ  
    ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 

  2.2  เชิงคุณภาพ    
1. ร้อยละ 90 ของการปฏิบัติงานธุรการ-สารบรรณ สามารถรับและให้บริการต่อผู้มาติดต่อได้อย่าง 
    สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก 

 2. ร้อยละ 100  มีเว็บไซต์โรงเรียนนบพิตำวิทยา ในการบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  
              อยู่ในระดับ ดีมาก 

3. ร้อยละ 80  มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานภายในโรงเรียน ทำให้สะดวกในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
    ข่าวสาร และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ  อยู่ในระดับ ดี 

3.  ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

4.  ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 4.1 ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง 15 พฤษภาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
                1) กิจกรรมพัฒนางานธุรการ สารบรรณและสารสนเทศ 
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาววิจิตรา  มีวาสนา   
                   ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        15 พฤษภาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
                    สรุป    (  )  ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 

                ๒) กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์  
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
                   ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        พฤศจิกายน 2564  
                    สรุป    (  )  ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
                ๓) กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย Internet ในโรงเรียน 
                   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
                   ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ        15 พฤษภาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
                    สรุป    (  )  ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 

 4.2 งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ 49,210 บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง  38,180 บาท   
        คงเหลือ   11,030  บาท 
  สรุป  (     )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 

 4.3 กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
        นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคน 
        บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 



        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ๒   คน   ไปร่วม ๒   คน 

  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้     ( ✓)  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (✓) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
5. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ   
 1. งานธุรการ-สารบรรณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้อย่างเพียงพอตลอดปกีารศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 100 
2. เพื่อจัดให้มีเว็บไซต์โรงเรียนนบพิตำวิทยา ไว้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการ
ดำเนินงานต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
3. เพื่อจัดให้มีระบบอินเตอรเ์น็ตในการจัดการเรยีนการสอนและการบริการจัดการงานต่าง ๆ  
ของโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 

 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 

 

เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละ 90 ของการปฏิบัติงานธุรการ-สารบรรณ สามารถรับและให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบั ดีมาก 
2. ร้อยละ 100  มีเว็บไซต์โรงเรียนนบพิตำวิทยา ในการบริการข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอยู่ในระดบั ดีมาก 
3. ร้อยละ 80  มีระบบอินเตอร์เนต็ใช้งานภายในโรงเรยีน ทำให้สะดวกในการศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลข่าวสาร และการบริหารจัดการงานต่าง ๆ  อยู่ในระดับ ด ี

 
✓ 
✓ 

 

✓ 

 

6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนนิการครั้งต่อไป 
 ปัญหา 

งบประมาณในบางกิจกรรมมีจำกัดจึงทำให้การดำเนินการยังไม่ครอบคลุมการใช้งานของโรงเรียน  ควรมี
การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

ข้อดี 
ครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และมี

อินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการใช้งานตามศักยภาพและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 

      ลงชื่อ    ผู้รายงาน 

                       (นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร) 

ทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                (นายแสวง  เหลืองแก่) 

ทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 



       (นายราชัน   สุทธิธรรม) 

ทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                ลงชื่อ    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
       (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

*********** 
1. ชื่อโครงการ  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
   กิจกรรม  พัฒนางานธุรการ-สารบรรณและสารสนเทศ 
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
3. ที่ปรึกษาโครงการ  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
4. วันที่จัดกิจกรรม    15 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
5. สถานที่จัด กิจกรรม  โรงเรียนนบพิตำวิทยา    
6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
 6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง.....542.......คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 นักเรียน............542..................คน 
 ครู.......................37.................คน 
 ผู้ปกครอง................................คน 
 บุคคลทั่วไป.....-......คน 

 6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน.......-......คน 
7. งบประมาณค่าใช้จ่าย        งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ............. 26,000....บาท    
        งบประมาณท่ีใช้จริง......................14,970....บาท 
            งบประมาณ (คงเหลือ)..................11,030....บาท 
 
8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
8.1 1. สำนักงานธุรการ-สารบรรณมีวัสดุ อุปกรณ์ 

ร้อยละ 90 ใช้อย่างเพียงพอต่อการบริการตลอดปี
การศึกษา 

✓ 
  



9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
       - 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  - 
11.  เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
 ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม 
 

ลงชื่อ……..นางสาววิจิตรา  มวีาสนา………..ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมึกพิมพ์เลเซอร์ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารห้องสำนักงานบริหารทั่วไป 
 

ตู้เก็บเอกสารงานสารบรรณสำนักงานบริหารทั่วไปงาน 
 

 



 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

*********** 
1. ชื่อโครงการ  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
   กิจกรรม  พัฒนาเว็บไซต์ 
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
3. ที่ปรึกษาโครงการ  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
4. วันที่จัดกิจกรรม    พฤศจิกายน 2564 
5. สถานที่จัด กิจกรรม  โรงเรียนนบพิตำวิทยา    
6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
 6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง.....542.......คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 นักเรียน............542..................คน 
 ครู.......................37.................คน 
 ผู้ปกครอง................................คน 
 บุคคลทั่วไป.....-......คน 

6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน.......-......คน 

7. งบประมาณค่าใช้จ่าย        งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ............. 3,210....บาท    
        งบประมาณท่ีใช้จริง...................... 3,210....บาท 
            งบประมาณ (คงเหลือ)...........................0....บาท 
 
8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1 เพ่ือให้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน

ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
✓ 

  

 
7 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
       - 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  - 
11.  เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
 ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม 
 

ลงชื่อ……..นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 

ภาพกิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

*********** 
1. ชื่อโครงการ  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
   กิจกรรม  พัฒนาระบบเครือข่าย internet ในโรงเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
3. ที่ปรึกษาโครงการ  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 



4. วันที่จัดกิจกรรม    15 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
5. สถานที่จัด กิจกรรม  โรงเรียนนบพิตำวิทยา    
6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
 6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง.....542.......คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 นักเรียน............542..................คน 
 ครู.......................37.................คน 
 ผู้ปกครอง................................คน 
 บุคคลทั่วไป.....-......คน 

7.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน.......-......คน 
7. งบประมาณค่าใช้จ่าย        งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ............. 20,000....บาท    
        งบประมาณท่ีใช้จริง...................... 20,000....บาท 
            งบประมาณ (คงเหลือ)...........................0....บาท 
8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1 เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ตามศักยภาพของโรงเรียน 

✓ 
  

 
8 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
       งบประมาณมีจำกัดทำให้การกระจายสัญญาณยังไม่ครอบคลุมบางจุดของโรงเรียน 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  ควรจัดให้มีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น 
11.  เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
 ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม 
 

ลงชื่อ……..นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม พัฒนาระบบเครือข่าย internet ในโรงเรียน 



 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 2564 

มีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม 
 จัดสำเร็จ  3  กิจกรรม 
 จัดไม่สำเร็จ   1  กิจกรรม  สาเหตุเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019           

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ระดับ
ผลสำเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

1. ประชุมครูบุคลากร 10,000 10,000 - สำเร็จ  
2. ประชุมแม่ค้าในโรงเรียน  1,000     500   500 ไม่สำเร็จ  
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - - - สำเร็จ  
4. พัฒนางานบริการ 1,200 1,200  สำเร็จ  

รวม 12,200 11,700   500   
2.  โครงการ  ภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



    ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง     ใหม่ 
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ตัวชี้วัดที่ /ประเด็นการพิจารณา 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1 ด้านความปลอดภัย 
  2 ด้านโอกาส 
  3 ด้านคุณภาพ 
  4 ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
      กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 

      กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง  
                              ทั่วถงึเต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา 

     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล    

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
   กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มบริหารทั่วไป         
   กลุ่มบริหารงบประมาณ         กลุ่มบริหารงานบุคคล 



   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
   ระยะเวลาดำเนินการ  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
   งบประมาณ   12,200  บาท 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนนบพิตำวิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.2538  ระยะเวลา
จาก อดีตจนถึงปัจจุบัน รวม ๒7 ปี เป็นสถานศึกษาที่กำลังพัฒนา ปรับปรุง จึงจำเป็นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายหลาย
ฝ่าย เพื่อร่วมกันคิดวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้เป็นสถานศึกษา 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ของอำเภอนบพิตำ นอกจากนี้จะมีชุมชนมาเยี่ยมบ่อย แต่ในห้องสำนักงานบริหารทั่วไปยังขาดอุปกรณ์บริการ จึง
จำเป็นต้องจัดหาซื้อมาไว้ประจำในห้องสำนักงานเพ่ือสะดวกใช้บริการทุกโอกาส 
 ดังนั้น จึงจัดให้มีการประชุม จากภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วมคิด ทำ สร้าง และพัฒนา มุ่งให้ครู นักเรียน ชุมชน 
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อให้ครู บุคลากร โรงเรียนนบพิตำวิทยา ร่วมประชุม อย่างน้อยเดือนละครั้ง 
2.2 เพื่อให้แมค่้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยา ร่วมประชุม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
2.3 เพี่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
2.4 เพ่ือให้มีอุปกรณ์บริการในห้องสำนักงานบริหารทั่วไปใช้ได้สะดวก 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด   
     3.1 เชิงปริมาณ   

1) ครู บุคลากร ร่วมประชุมอย่างน้อย เดือนละครั้ง 
2) แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคน ร่วมประชุม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
3) คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ร่วมประชุม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
4) มีอุปกรณ์บริการใช้ในห้องสำนักงานบริหารทั่วไปอย่างเพียงพอ 

     3.2 เชิงคุณภาพ    
            1) ครูและบุคลากรทุกคน ได้นำผลจากการประชุมมาจัดทำ พัฒนา ระบบคุณภาพของสถานศึกษา 
   2) ครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารเมื่อมีการประชุมทุกครั้ง 
   3) แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม สามารถนำกฎ ระเบียบ 
                การประชุมมาปฏิบัติได้ถูกต้อง 
   4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วม 
                วางแผนการดำเนินงานของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

  5) มีอุปกรณ์บริการที่มีคุณภาพใช้ในห้องสำนักงานบริหารทั่วไปอย่างเพียงพอ    

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ   

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร - 10,000 - 10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูวิจิตรา 
2 กิจกรรมประชุมแมค่้าในโรงเรียน - 1,000 - 1,000 มิ.ย.64 , ธ.ค.64 ครูวิจิตรา 



3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- - - - มิ.ย.64-มี.ค.65 ครูสุมาล ี

4 กิจกรรมพัฒนางานบริการ -  1,200 1,200 พ.ค.-มิ.ย.64 ครูวิจิตรา 
 
 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   

1) ครู บุคลากร ร่วมประชุมอย่างน้อย เดือนละครั้ง 
2) แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคน  
   ร่วมประชุม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

   3) คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ร่วมประชุม  
       อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
   4) มีอุปกรณ์บริการใช้ในห้องสำนักงานบริหารทั่วไป 

   อย่างเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ  
   1) ครูและบุคลากรทุกคน ได้นำผลจากการประชุมมา  
       จัดทำ พัฒนา ระบบคุณภาพของสถานศึกษา 
   2) ครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารเมื่อมีการ  
      ประชุมทุกครั้ง 
   3) แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคนได้เข้า 
       รว่มประชุม สามารถนำกฎ ระเบียบ การประชุม 
       มาปฏิบัติได้ถูกต้อง 
   4) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ร่วมคิด   
      รว่มแสดงความคิดเห็น และร่วมวางแผนการดำเนินงาน   
      ของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนให้  
      มีคุณภาพ 
  5) มีอุปกรณ์บริการที่มีคุณภาพใช้ในห้องสำนักงานบริหาร 
     ทั่วไปอย่างเพียงพอ    

 
- ตรวจการลงเวลา
ประชุม 
 

 
- ตรวจรายงานการ
ประชุม 

 
- แบบลงเวลา 
 
 
 
- รายงานการประชุม 

 
 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
    6.1 ครูและบุคลากรทุกคนร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
    6.2 แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยามีการประชุมกันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    6.3 คณะกรรมการสถานศึกษาได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามโอกาสที่จำเป็น    
    6.4 ห้องสำนักงานบริหารทั่วไปมีอุปกรณ์บริการที่มีคุณภาพใช้เพียงพอ 
 
 
 



รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ ภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรม  ประชุมครูและบุคลากร 

  งบประมาณ  จำนวน  10,000  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 

รายละเอียดกิจกรรม   ค่าจ้างทำอาหาร , ซื้อน้ำ ขนม กาแฟ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าจ้างทำอาหาร  - 3,000 3,000 6,000 - - 
2. ซื้อน้ำ ขนม กาแฟ -  2,000 2,000 - 4,000 - 

รวม  5,000 5,000 6,000 4,000 - 
 

กิจกรรม  ประชุมแม่ค้า 
  งบประมาณ  จำนวน  1,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
รายละเอียดกิจกรรม  ซื้อน้ำ ขนม  

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ ซื้อน้ำ ขนม - 500 500 - 1,000 - 
รวม  500 500 - 1,000 - 

 
 

กิจกรรม  พัฒนางานบริการ 
  งบประมาณ  จำนวน  1,200  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
รายละเอียดกิจกรรม  ซื้อชุดกาแฟ  

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ซื้อชุดกาแฟ - 1,200 - - - 1,200 
รวม  1,200 - - - 1,200 

 
 
 

กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  งบประมาณ  จำนวน  -  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน์ 
รายละเอียดกิจกรรม ซื้อขนม ชา กาแฟ น้ำ  

 



ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ซื้อขนม ชา กาแฟ น้ำ - - - - - - 
รวม - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
1. ชื่อโครงการ ภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เชิงปริมาณ 
  1) ครู บุคลากร ร่วมประชุมอย่างน้อย เดือนละครั้ง 

          2) แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคน ร่วมประชุม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
          3) คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ร่วมประชุม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
          4) มีอุปกรณ์บริการใช้ในห้องสำนักงานบริหารทั่วไปอย่างเพียงพอ 

           2.2 เชิงคุณภาพ    



                   1) ครูและบุคลากรทุกคน ได้นำผลจากการประชุมมาจัดทำ พัฒนา ระบบคุณภาพของ 
                       สถานศึกษา 
         2) ครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารเมื่อมีการประชุมทุกครั้ง 
         3) แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม สามารถนำกฎ ระเบียบ 
                       การประชุมมาปฏิบัติได้ถูกต้อง 
         4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วม 
                     วางแผนการดำเนินงานของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

        5) มีอุปกรณ์บริการที่มีคุณภาพใช้ในห้องสำนักงานบริหารทั่วไปอย่างเพียงพอ  
3.  ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
               กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4.ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 4.1 ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง 15 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
       1) กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร 
               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
               ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค.64 - มี.ค.65 
           สรุป  (✓)  ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
       2) กิจกรรมประชุมแม่ค้า           
               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
            ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ มิ.ย.64 , ธ.ค.64 
                สรุป  (✓)  ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

   3)  กิจกรรมพัฒนางานบริการ 
             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
          ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค. - มิ.ย.64 
             สรุป  (✓)  ดำเนนิการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

   4)  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุมาลี  หวันนุรัต ์
          ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ก.ค. 64 – มี.ค .65 
             สรุป  (✓)  ดำเนนิการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
    4.2 งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ     12,200    บาท 

              งบประมาณท่ีใช้จริง         11,700    บาท 
                           คงเหลอื              500    บาท 
        สรุป  (✓)    ใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้  (  )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 
4.3 กลุ่มเป้าหมายหลักที่รับประโยชน์จากโครงการ 
               นักเรยีนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ทุกคน 



               บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
      ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  2 คน 
    สรุป (   )  บุคลากรเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้       (  ✓)  บุคลากรเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
          (   )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (✓) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย / ตัวช้ีวัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ 

1. ครู บุคลากร ร่วมประชุมอย่างน้อย เดือนละครั้ง 
2. แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคน ร่วมประชุม อย่างน้อยปี

การศึกษาละ 2 ครั้ง 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน ร่วมประชุม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
4. มีอุปกรณ์บริการใช้ในห้องสำนักงานบริหารทั่วไปอย่างเพียงพอ 

 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
✓ 

 
 
✓ 

เชิงคุณภาพ  
   1. ครูและบุคลากรทุกคน ได้นำผลจากการประชุมมาจัดทำ พัฒนา ระบบคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
   2. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารเมื่อมีการประชุมทุกครั้ง 
   3. แม่ค้าร้านอาหารโรงเรียนนบพิตำวิทยาทุกคนได้เข้าร่วมประชุม สามารถนำกฎ 
ระเบียบ การประชุมมาปฏิบัติได้ถูกต้อง   
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนให้มี
คุณภาพ 
  5. มีอุปกรณ์บริการที่มีคุณภาพใช้ในห้องสำนักงานบริหารทั่วไปอย่างเพียงพอ    

 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 

 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 



       ปัญหา  
       การใช้งบประมาณในบางกิจกรรม ไม่ตรงตามท่ีกำหนด เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 
       ข้อดี 
      ครูและบุคลากรมีอาหารรับประทานในขณะที่มีการประชุม มีการใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร 
 
 
     ลงชื่อ                              ผู้รายงาน 
          (นางสาววิจิตรา  มีวาสนา) 
 
 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                (นายแสวง  เหลืองแก่) 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

       (นายราชัน   สุทธิธรรม) 

 ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 

ลงชื่อ    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
       (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ภาพประชุมแม่คา้ร้านอาหารโรงเรยีนนบพิตำวทิยา 

ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ 

 
    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ            
         แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา                                                                                                          

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
 1. ช่ือโครงการ  ภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    กิจกรรม ประชุมแม่ค้าในโรงเรียน 

 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  27  มกราคม  2565 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    ห้องประชุมพญาสัตบรรณ 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       -         คน 
   - ครู                              8        คน  
   - ผู้ปกครอง                      -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -        คน 
   - บุคคลทั่วไป  (แม่ค้า)         12      คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   1,000        บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง            500        บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    500  บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ วัตถุประสงค ์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือให้ครู แม่ค้าร้านอาหาร มีน้ำ ขนม 
รับประทานขณะประชุม 

/ 
 

  

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  - มีการประชุมครั้งเดียว เนื่องจากมีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  
 
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  ควรจัดประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง  
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร) 
  ภาพถ่าย  
                   
                                                      ลงชื่อ        นางสาววิจิตรา  มีวาสนา       ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

                                                                                                  
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ ภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
    กิจกรรม พัฒนางานบริการ 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  เดือนมิถุนายน 2564 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    ห้องสำนักงานบริหารทั่วไป 



 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                        -        คน 
   - ครู                             40       คน  
   - ผู้ปกครอง                      -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -        คน 
   - บุคคลทั่วไป                    -        คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   1,200             บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง         1,200              บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    -            บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ วัตถุประสงค ์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือให้มีชุดกาแฟใช้ในห้องสำนักงาน
บริหารทั่วไป 

/ 
 

  

 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  -  
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  ภาพถ่าย 
 

                                                      ลงชื่อ        นางสาววิจิตรา  มีวาสนา       ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้วยกาแฟ ส ำหรบับรกิำรหอ้งส ำนกังำนบรหิำรทั่วไป 

โครงกำรภำคีเครือข่ำยและระดมทรพัยำกรเพ่ือพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ 
กิจกรรมพฒันำงำนบรกิำร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

1. ชื่อโครงการ     ภาคีเครือข่าย 
กิจกรรม        ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม     นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
3. ที่ปรึกษาโครงการ        นางสาววิจิตรา มีวาสนา 
4. วันที่จัดกิจกรรม          กรกฎาคม  2564 – มีนาคม 2565 
5. สถานที่จัด กิจกรรม      โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  15   เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15   คน  คิดเป็นร้อยละ 100     
       นักเรียน          -    คน 
  คร ู          -    คน 
  ผู้ปกครอง        -   คน 
  บุคคลทั่วไป      -   คน 
6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 

7.งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ   -  บาท    
        งบประมาณที่ใช้จริง         -  บาท 

     งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)   -   บาท 
 

8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 



ที ่ วัตถุประสงค ์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 เชิงปริมาณ 
๑. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
เชิงคุณภาพ  
๒.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ร่วม
คิด ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมวางแผนการ
ดำเนินงานของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของ 
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน อย.น้อย 
ชุมชนร่วมกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนละ ๔ 
ครั้ง 
 

     
✓ 
 
 
✓ 

 
 

 

            
 
 
 
 
 
 

 
9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
         - 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
11.  เอกสารแนบท้าย ( เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร) 

ภาพถ่าย  
 
                                                    ลงชื่อ   นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน์   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
****************************************************************************** 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา  

                                                                                                        
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ  ภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    กิจกรรม ประชุมครูและบุคลากร 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  27  มกราคม  2565 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    ห้องประชุมพญาสัตบรรณ 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       -         คน 
   - ครู                             40        คน  
   - ผู้ปกครอง                      -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -        คน 
   - บุคคลทั่วไป  (แม่ค้า)         -      คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   10,000        บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง         10,000        บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    -  บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร มีน้ำ ขนม 
รับประทานขณะประชุม 

/ 
 

  

 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  -  
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  เมื่อมีการประชุมควรแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร) 



  ภาพถ่าย  

                                                      ลงชื่อ        นางสาววิจิตรา  มีวาสนา       ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
 

 
โครงการภาคีเครือข่ายและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 



กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 

มีกิจกรรมทั้งหมด  9  กิจกรรม 
   จัดสำเร็จ  5  กิจกรรม 

  จัดไม่สำเร็จ  4  กิจกรรม  สาเหตุเนื่องจาก ระบบประปาไม่ชำรุด ระบบไฟฟ้าต้องใช้งบประมาณมาก 
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมกิจกรรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ระดับ
ผลสำเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

1. ปรับปรุงระบบประปา 5,000 - 5,000 ไม่สำเร็จ ไม่ดำเนินการ 
2. ห้องเรียนคุณภาพ 42,000 21,000 21,000   ไม่สำเร็จ  
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 31,000 31,000 - สำเร็จ  
4. ซ่อมแซมอาคารสถานที่  200,000 201,949 - สำเร็จ  
5. 5 ส. 25,000 15,000 10,000 สำเร็จ  
6. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 50,000 - 50,000 ไม่สำเร็จ ไม่ดำเนินการ 
7. การป้องกันและระงับอัคคีภัยใน

สถานศึกษา 
  8,000 -   8,000 ไม่สำเร็จ ไม่ดำเนินการ 

8. จ้างแม่บ้าน 78,000 78,000 - สำเร็จ  
9. ซื้อเครื่องมือช่าง 5,000 5,026 - สำเร็จ  
 
3. โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่ 
    ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม ่
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
    ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา  

1. มีเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษาตามที่กำหนด 

2.  มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา 

3.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 ยุทธศาสตรส์ร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตรส์ร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1 ด้านความปลอดภยั 
  2 ด้านโอกาส 
  3 ด้านคุณภาพ 
  4 ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ 1 การจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสรมิพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 

      กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง  
                              ทั่วถงึเต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยศาสตร์พระราชา 

     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล    
 
 
 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
   ระยะเวลาดำเนินการ  13  พฤษภาคม  2564 – 30 มีนาคม 2565 
   งบประมาณ  444,000  บาท 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนนบพิตำวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลางประจำอำเภอ มีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
รวม 500 กว่าคน แต่สถานที่ ที่เป็นห้องเรียน ห้องสำนักงานยังมีไม่เพียงพอ ไม่สะดวกต่อการเรียนการสอน 
นอกจากนี้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งแรกท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกัน จึงจำเป็นที่ต้องจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมี



ความสุข และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้จัก
รักษาของใช้ที่เป็นส่วนรวมให้คงทน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้มีระบบประปา สะดวกใช้ในบริเวณโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้ห้องเรียนมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามที่โรงเรียนกำหนด 
 2.3 เพ่ือให้ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่ 
 2.4  เพื่อให้มีผังโรงเรียน ครบทุกองประกอบสมบูรณ์ จำนวน 1 ผัง 
     2.5 เพ่ือจัดให้มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนให้ดูสวยงาม 
 2.6 เพ่ือตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน บริเวณสวนปาล์ม บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาดดูดี    
  2.7. เพื่อซ่อมรถเข็นให้พร้อมใช้งานได้  
 2.8. เพื่อให้มีพัดลมใช้ในห้องเรียนทุกห้อง 
 2.9 เพ่ือให้มีประตูห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเรียน ใช้ได้ ปลอดภัย 
      2.10 เพื่อให้นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเขตพ้ืนที่และห้องเรียน 
     2.11  เพ่ือให้ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ ที่นักเรียนรับผิดชอบสะอาด 
      2.12 เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน เข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 2.13  เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
      2.14  เพ่ือซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 
           2.15 เพื่อติดตั้งของหลอดไฟฟ้าให้มีความสว่างหน้าประตูโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน 1   
                   อาคารเรียน 6 
           2.16  เพ่ือจ้างแม่บ้านทำความสะอาห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน 
          2.17  เพ่ือต้องการให้มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา ในโรงเรียน 
      3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
          3.1 เชิงปริมาณ 
    1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระบบประปาบริเวณโรงเรียนใช้งานได้ 
    2. นักเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามท่ีโรงเรียนกำหนด ครบ 100 % 
    3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่  
    4.  ให้มีผังโรงเรียน ครบองค์ประกอบสมบูรณ์ 100 %  จำนวน 1 ผัง 
        5. จัดให้มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนให้ดูสวยงาม  จำนวน 3 สวน 
              6. ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน บริเวณสวนปาล์ม บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาดดูดี  อย่างน้อย  
                  เดือนละ 1 ครั้ง  
              7. ซ่อมรถเข็นให้พร้อมใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ 
               8. ร้อยละ 90 ในห้องเรียนมีพัดลมใช้ 
               9. ให้มีประตูห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเรียน ใช้ได้ ปลอดภัย 100 % 
         10. นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเขตพ้ืนที่และห้องเรียน ครบ 100 % 
        11.  ร้อยละ 90 ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ ที่นักเรียนรับผิดชอบสะอาด 
         12. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นักเรียน ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
             13. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน  
                    ชวีิตประจำวันได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 
         14 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 มีการจัดซ่อมแซม 



             15. มีหลอดไฟฟ้าให้ความสว่างหน้าประตูโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 
             16. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และรอบบริเวณโรงเรียน น่าอยู่ทุกพ้ืนที่ 
    17.  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ให้มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา ในโรงเรียน 
 
     3.2 เชิงคุณภาพ   
   1. โรงเรียนมี ระบบประปาทุกบริเวณของโรงเรียนใช้งานได้ตลอดเวลา 
    2. นักเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
    3. ห้องเรียนทุกห้องสวยงาม มีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่  
    4.  มีผังโรงเรียน ครบองค์ประกอบสมบูรณ์ ติดตั้งบริเวณโรงเรียน  จำนวน 1 ผัง 
        5. มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนดูสวยงาม ร่มรื่น จำนวน 3 สวน 
              6. บริเวณโรงเรียน บริเวณสวนปาล์ม บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมอาดดูดี  ไม่มีหญ้ารก  
              7. มีรถเข็นพร้อมใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ 
              8. ในห้องเรียนของนักเรียนมีพัดลมใช้ เพ่ือระบายอากาศ 
              9. ประตูห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเรียน ไม่ชำรุด ใช้ได้ ปลอดภัย  
         10. นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเขตพ้ืนที่และห้องเรียน  
        11.  ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ ที่นักเรียนรับผิดชอบสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ 
         12.  นักเรียน ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย.ในสถานศึกษา 
              13. นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเมื่อเกิด 
                    เหตุการณ ์
         14  มีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 ให้ใช้งานได้ ปลอดภัย 
              15. หน้าประตูโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 มีหลอดไฟฟ้าให้ความสว่าง 
              16. มีแม่บ้านทำความสะอาห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และรอบบริเวณโรงเรียน น่าอยู่ทุก 
                    พ้ืนที ่
    17.  มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา ในโรงเรียน 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. กิจกรรมปรับปรุงระบบ
น้ำประปา 

 2,000 3,000 5,000 15 พ.ค.64 -31 
มี.ค.65 

ครูแสวง 

2. กิจกรรมห้องเรียนคณุภาพ  5,000 37,000 42,000 มิ.ย.64, พ.ย.64 ครูวิจิตรา 
3. กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน ์  5,000 26,000 31,000 15 พ.ค.64-31 

มี.ค.65 
ครูวิจิตรา 

4. กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี 

20,000 10,000 170,000 200,000 พ.ค-มิ.ย.64 ครูแสวง 

5. กิจกรรม 5 ส.   25,000 25,000 15 พ.ค.64 -31 
มี.ค.65 

ครูวิจิตรา 

6. กิจกรรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

2,000 3,000 3,000 8,000 พ.ย.- ธ.ค.64 ครูวิจิตรา 

7. กิจกรรมซื้อเครื่องมือช่าง   5,000 5,000 พ.ค.64 ครูวิจิตรา 



8.  จ้างแม่บ้าน 78,000 - - 78,000 เม.ย.64-31 ม.ค.
65 

ครูวิจิตรา 

9. กิจกรรมซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารเรยีน 

   50,000 พ.ค.-ต.ค.64 ครูแสวง 

 
 
 
 
 
 
 
5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระบบประปาบรเิวณโรงเรียนใช้งานได ้
 2. นักเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามที่
โรงเรียนกำหนด ครบ 100 % 
3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศนา่เรยีน น่า
อยู่  
4.  ให้มีผังโรงเรียน ครบองค์ประกอบสมบูรณ์ 100 %  จำนวน 1 ผงั 
5. จัดให้มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรยีนให้ดูสวยงาม  จำนวน 3 สวน 
6. ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน บรเิวณสวนปาล์ม บรเิวณห้องน้ำ ห้องส้วม 
ให้สะอาดดูดี  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
 7. ซ่อมรถเข็นให้พร้อมใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ 
 8. ร้อยละ 90 ในห้องเรียนมีพัดลมใช้ 

 9. ให้มีประตูห้องน้ำ ห้องส้วม หอ้งเรียน ใช้ได้ ปลอดภัย 100 % 
 10. นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเขตพื้นที่
และห้องเรยีน ครบ 100 % 

11.  ร้อยละ 90 ห้องเรียนและเขตพื้นที่ ที่นักเรียนรับผดิชอบสะอาด 
12. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นักเรียน ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

13. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ทีไ่ด้
จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 14 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรยีน 1 อาคาร
เรียน 6 มีการจัดซ่อมแซม 
15. มีหลอดไฟฟ้าให้ความสว่างหน้าประตโูรงเรียน และบริเวณหน้า
อาคารเรยีน 1 อาคารเรียน 6 
16. แม่บ้านทำความสะอาห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และรอบ
บริเวณโรงเรียน น่าอยู่ทุกพ้ืนท่ี 

17.  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ให้มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และ
ระบบประปา ในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  

 
- สังเกตการใช้งาน 
-สอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
-สังเกต  
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 
-ประเมินระดับคณุภาพ 
 
 
-ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
- แบบสังเกต 
-แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 
 
 
 
- สังเกตความสนใจ
ของบุคลากรใน
โรงเรียน 
-แบบประมินความพึง
พอใจ 
-แบบประเมินระดับ
คุณภาพ 

 
-แบบประมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
 1. โรงเรียนมี ระบบประปาทุกบรเิวณของโรงเรียนใช้งานได้
ตลอดเวลา 
2. นักเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามที่
โรงเรียนกำหนด 
3. ห้องเรียนทุกห้องสวยงาม มีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่  
4.  มีผังโรงเรยีน ครบองค์ประกอบสมบูรณ์ ตดิตั้งบรเิวณโรงเรยีน  

จำนวน 1 ผัง 
5. มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนดสูวยงาม ร่มรื่น จำนวน 3 สวน 
6. บริเวณโรงเรยีน บริเวณสวนปาล์ม บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมอาดดดูี  
ไม่มีหญ้ารก  
7. มีรถเข็นพร้อมใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ 
8. ในห้องเรียนของนักเรียนมีพัดลมใช้ เพื่อระบายอากาศ 
9. ประตูห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเรยีน ไม่ชำรุด ใช้ได้ ปลอดภยั  
10.   นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณส์ำหรับทำความสะอาดเขตพื้นที่
และห้องเรยีน  
11.  ห้องเรียนและเขตพื้นท่ี ท่ีนักเรียนรับผิดชอบสะอาด บรรยากาศ
น่าอยู่ 
12.  นักเรียน ครูและบุคลากร เขา้รับการอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย.ในสถานศึกษา 
 13. นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง 
 14 มีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรยีน 1 อาคารเรยีน 6 
ให้ใช้งานได้ ปลอดภัย 
15. หน้าประตูโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรยีน 1  
อาคารเรยีน 6 มีหลอดไฟฟ้าให้ความสว่าง 
16. มีแม่บ้านทำความสะอาห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และรอบ
บริเวณโรงเรียน น่าอยู่ทุกพ้ืนท่ี 
 17.  มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา ในโรงเรยีน  

 
- 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       
     6.1. โรงเรียนมีระบบประปาใช้งานได้ตลอด 
     6.2. ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพมีองค์ประกอบครบตามท่ีกำหนด 
     6.3. บริเวณโรงเรียนสวยงาม บรรยากาศน่าอยู่ 
     6.4. นักเรียนมีพัดลมใช้สำหรับระบายอากาศในห้องเรียน ไม่ร้อน อบอ้าว 
     6.5 นักเรียนมีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับทำกิจกรรม 5 ส. 
     6.6  ห้องเรียนทุกห้องอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 จะไม่มีระบบไฟฟ้าชำรุด 
     6.7  นักเรียน ครู และบุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 
     6.8  มีแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน บริเวณโรงเรียน สะอาดน่าอยู่ 
     6.9  โรงเรียนมีเครื่องมือช่างสำหรับไว้ซ่อมไฟฟ้าและระบบประปา  
 
 



กิจกรรม ปรับปรุงระบบประปา  
  งบประมาณ  จำนวน  5,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายแสวง  เหลืองแก่ 

รายละเอียดกิจกรรม  ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับซ่อมระบบประปา 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ท่อนิ้วครึ่ง สี่หุน หนึ่งนิ้ว  1,000 1,000   2,000 
2 ข้อต่อ ข้องอ   500 500   1,000 

3 ก๊อกน้ำ  วาวน้ำ  1,000 1,000   2,000 

รวม  2,500 2,500   5,000 

 
กิจกรรม ห้องเรียนคุณภาพ  

  งบประมาณ  จำนวน  42,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 

รายละเอียดกิจกรรม ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตกแต่งห้องเรียน และ เงินรางวัล 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดห้อง  19,800 19,800   39,600 
2 เงินรางวัล    1,200   1,200  2,400  

รวม  21,000 21,000  2,400 39,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  งบประมาณ  จำนวน  31,000  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 

รายละเอียดกิจกรรม จ้างทำผังโรงเรียน ซื้อต้นไม้  กระถาง ซื้อน้ำมัน ซ่อมรถเข็น 
 



ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 จัดทำผังโรงเรียน 1 ชุด   5,000  5,000   
2 ซื้อต้นไม้  กระถาง  15,000    15,000 
3 ซื้อน้ำมันตัดหญ้า    4,000 4,000  8,000  
4 ซ่อมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้  500  500   1,000 
5 ซ้อมรถเข็น 1 คัน   1,000    1,000 
6 งบสำรองดำเนินการ      500 500   1,000 

รวม  26,000 5,000 5,000 8,000 18,000 
 

กิจกรรม  ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
  งบประมาณ  จำนวน 200,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นายแสวง  เหลืองแก่ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื้อพัดลม พร้อมอุปกรณ์ ซื้อประตู ค่าตอบแทน 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 
ซื้อพัดติดเพดานพร้อม 
อุปกรณ์ติดตั้ง 

 190,000  20,000  170,000 

2 ซื้อประตู    10,000     10,000 
รวม  200,000  20,000  180,000 

 
 

 
 
 

กิจกรรม 5 ส. 
  งบประมาณ  จำนวน  . 25,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 

รายละเอียดกิจกรรม  ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด กิจกรรม 5 ส.  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1  ไม้กวาดดอกหญ้า 120 2,100 2,100   4,200 
2 ไม้กวาดก้านมะพร้าว 120 1,800 1,800   3,600 
3 ถุงดำ 40 1,200 1,200   2,400 



4 ที่โกยขยะ 60 750 750   1,500 
5 ไม้ถูพ้ืน 20 500 500   1,000 
6 ถังขยะ 15 1,200 -   1,200 
7 เข่ง 20 2,400 -   2,400 
8 น้ำยาถูพ้ืน 30 750 750   1,500 
9 น้ำยาขัดห้องน้ำด้ามสั้น 60 750 750   1,500 
10 แปรงขัดห้องน้ำด้ามยาว 30 600 600   1,200 
11 น้ำยาเช็ดกระจก     30 675 675   1,350 
12 ขันน้ำ 3 180 -   180 
13 ตู้เก็บอุปกรณ์ 1 2,730 -   2,730 
14 ผงซักฟอก 2 240    240 

รวม  15,875 9,125   25,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 
  งบประมาณ  จำนวน   8,000  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 

รายละเอียดกิจกรรม ค่าตอบแทน , ค่าวัสดุฝึก , ค่าอาหารว่าง และอาหารมื้อเที่ยงสำหรับวิทยากร 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ค่าตอบแทน   2,000 2,000   
2 ค่าอาหาร   2,000  2,000  
3 ค่าวัสดุฝึก   4,000   4,000 

รวม   8,000 2,000 2,000 4,000 
กิจกรรมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 

  งบประมาณ  จำนวน   50,000  บาท   
ครูรับผิดชอบ นายแสวง  เหลืองแก่ 

รายละเอียดกิจกรรม ซื้อหลอดไฟ สายไฟ สวิสต์ ปลั๊ก ค่าตอบแทน 



 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 

ติดตั้งหลอดไฟพร้อม
อุปกรณ์ หน้าประตู
ทางเข้า และหน้าอาคาร
เรียน 

 10,000    10,000 

2 หลอดไฟ สวิตช์ ปลั๊ก 
อาคารเรียน 1 
อาคารเรียน 6 

 35,000    35,000 

3 ค่าตอบแทน  5,000  5,000  5,000 
รวม  50,000  5,000  50,000 

 
 
 
 

กิจกรรม  จ้างแม่บ้าน 
  งบประมาณ  จำนวน  78,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
รายละเอียดกิจกรรม ค่าตอบแทน 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

1 ค่าตอบแทน 1 39,000 39,000 78,000   
รวม  39,000 39,000 78,000   

 
 
 

 
 

กิจกรรม ซื้อเครื่องมือช่าง 
  งบประมาณ  จำนวน   5,000  บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
รายละเอียดกิจกรรม .ซื้อเครื่องมือช่าง 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 



1 ซ้อเครื่องมือช่าง  5,000    5,000 
รวม  5,000    5,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่ 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1  เชิงปริมาณ   
             1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระบบประปาบริเวณโรงเรียนใช้งานได้ 
    2. นักเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามท่ีโรงเรียนกำหนด ครบ 100 % 
    3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่  
    4.  ให้มีผังโรงเรียน ครบองค์ประกอบสมบูรณ์ 100 %  จำนวน 1 ผัง 
        5. จัดให้มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนให้ดูสวยงาม  จำนวน 3 สวน 
              6. ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน บริเวณสวนปาล์ม บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาดดูดี  อย่างน้อย  
                  เดือนละ 1 ครั้ง  
              7. ซ่อมรถเข็นให้พร้อมใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ 
               8. ร้อยละ 90 ในห้องเรียนมีพัดลมใช้ 
               9. ให้มีประตูห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเรียน ใช้ได้ ปลอดภัย 100 % 
         10. นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเขตพ้ืนที่และห้องเรียน ครบ 100 % 
        11.  ร้อยละ 90 ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ ที่นักเรียนรับผิดชอบสะอาด 
         12. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นักเรียน ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
             13. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน  
                    ชวีิตประจำวันได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง 
         14 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 มีการจัดซ่อมแซม 
             15. มีหลอดไฟฟ้าให้ความสว่างหน้าประตูโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 
             16. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และรอบบริเวณโรงเรียน น่าอยู่ทุกพ้ืนที่ 
    17.  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ให้มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา ในโรงเรียน 
 
     2.2 เชิงคุณภาพ   
 1. โรงเรียนมี ระบบประปาทุกบริเวณของโรงเรียนใช้งานได้ตลอดเวลา 



 2. นักเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามที่โรงเรียนกำหนด 
 3. ห้องเรียนทุกห้องสวยงาม มีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่  
 4.  มีผังโรงเรียน ครบองค์ประกอบสมบูรณ์ ติดตั้งบริเวณโรงเรียน  จำนวน 1 ผัง 
 5. มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนดูสวยงาม ร่มรื่น จำนวน 3 สวน 
 6. บริเวณโรงเรียน บริเวณสวนปาล์ม บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมอาดดูดี  ไม่มีหญ้ารก  
              7. มีรถเข็นพร้อมใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ 
              8. ในห้องเรียนของนักเรียนมีพัดลมใช้ เพ่ือระบายอากาศ 
              9. ประตูห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเรียน ไม่ชำรุด ใช้ได้ ปลอดภัย  
 10. นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเขตพ้ืนที่และห้องเรียน  
 11.  ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ ที่นักเรียนรับผิดชอบสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ 
 12.  นักเรียน ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย.ในสถานศึกษา 
 13. นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
 14.  มีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 ให้ใช้งานได้ ปลอดภัย 
 15. หน้าประตูโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 มีหลอดไฟฟ้าให้ความสว่าง 
 16. มีแม่บ้านทำความสะอาห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และรอบบริเวณโรงเรียน น่าอยู่ทุกพ้ืนที่ 
 17.  มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา ในโรงเรียน 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
      4.1 ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง 15 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
   1) กิจกรรมปรับปรุงระบบประปา 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายแสวง  เหลืองแก่ 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ 15 พ.ค.64 -31 มี.ค.65 
  สรุป  (✓)  ไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรม 
 2) กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  มิ.ย.64 และ พ.ย.64 
  สรุป  (✓) ได้ดำเนินการตามระยะเวลา 
 3) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  พ.ค. 64 และ มี.ค.65 
  สรุป  (✓) ได้ดำเนินการตามระยะเวลา 
 4) กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายแสวง  เหลืองแก่ 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  พ.ค. – มิ.ย. 64  
  สรุป  (✓) ได้ดำเนินการตามระยะเวลา 
 
 
 



 5) กิจกรรม  5 ส. 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  พ.ค.64 – มี.ค. 65  
  สรุป  (✓) ได้ดำเนินการตามระยะเวลา 
 6) กิจกรรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  พ.ย. – ธ.ค. 64  
  สรุป  (✓) ไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลา 
 7) กิจกรรม ซ้ือเคร่ืองมือช่าง 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  พ.ค. 64  
  สรุป  (✓) ดำเนินการตามระยะเวลา 
 8) กิจกรรม จ้างแม่บ้าน 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  เม.ย. 64 –  ม.ค. 65 
  สรุป  (✓) ดำเนินการตามระยะเวลา 
 9) กิจกรรม ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายแสวง  เหลืองแก่ 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ  พ.ค. 64 - ต.ค.64  
  สรุป  (✓) ไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรม 
 4.2 งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ 444,000  บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จริง         351,975   บาท 
  คงเหลือ                        92,025   บาท 
                    สรุป  (✓)  ใช้น้อยกว่าที่ตั้งไว้ 
 4.3 กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ทุกคน 
  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ จำนวน 2 คน  
      สรุป (   ) นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (✓ ) นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
  (   ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (✓)  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 
 
 
5. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
  

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ   
 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระบบประปาบริเวณโรงเรียนใช้งานได้ 

 
 
✓ 

 
✓ 
 



ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
 2. นักเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามที่โรงเรียนกำหนด ครบ 
100 % 
3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ห้องเรียนทุกห้องมีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่  
4.  ให้มีผังโรงเรียน ครบองค์ประกอบสมบูรณ์ 100 %  จำนวน 1 ผัง 
5. จัดให้มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนให้ดูสวยงาม  จำนวน 3 สวน 
6. ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน บริเวณสวนปาล์ม บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ให้
สะอาดดูดี  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
 7. ซ่อมรถเข็นให้พร้อมใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ 
 8. ร้อยละ 90 ในห้องเรียนมีพัดลมใช้ 
 9. ให้มีประตูห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเรียน ใช้ได้ ปลอดภัย 100 % 
 10. นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเขตพ้ืนที่และ
ห้องเรียน ครบ 100 % 
11.  ร้อยละ 90 ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ ที่นักเรียนรับผิดชอบสะอาด  
12. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 นักเรียน ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
13. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 14 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 มี
การจัดซ่อมแซม 
15. มีหลอดไฟฟ้าให้ความสว่างหน้าประตูโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน 
1 อาคารเรียน 6 
16. แม่บ้านทำความสะอาห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และรอบบริเวณ
โรงเรียน น่าอยู่ทุกพ้ืนที่ 
17.  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ให้มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบ
ประปา ในโรงเรียน 
 
 
 

 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 

 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงคุณภาพ  
 1. โรงเรียนมี ระบบประปาทุกบริเวณของโรงเรียนใช้งานได้ตลอดเวลา 
2. นักเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์จัดห้องเรียนคุณภาพตามที่โรงเรียนกำหนด 
3. ห้องเรียนทุกห้องสวยงาม มีบรรยากาศน่าเรียน น่าอยู่  
4.  มีผังโรงเรียน ครบองค์ประกอบสมบูรณ์ ติดตั้งบริเวณโรงเรียน  จำนวน 1 ผัง 
5. มีสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนดูสวยงาม ร่มรื่น จำนวน 3 สวน 
6. บริเวณโรงเรียน บริเวณสวนปาล์ม บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วมอาดดูดี  ไม่มีหญ้า
รก  
7. มีรถเข็นพร้อมใช้งานได้ ทุกครั้งที่ต้องการ 
8. ในห้องเรียนของนักเรียนมีพัดลมใช้ เพ่ือระบายอากาศ 

 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 
 
 
✓ 

 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 



ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
9. ประตูห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องเรียน ไม่ชำรุด ใช้ได้ ปลอดภัย  
10.   นักเรียนทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดเขตพ้ืนที่และ
ห้องเรียน  
11.  ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ ที่นักเรียนรับผิดชอบสะอาด บรรยากาศน่าอยู่ 
12.  นักเรียน ครูและบุคลากร เข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย.ใน
สถานศึกษา✓ 
 13. นักเรียน ครูและบุคลากร นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง 
 14 มีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 6 ให้ใช้งานได้ 
ปลอดภัย 
15. หน้าประตูโรงเรียน และบริเวณหน้าอาคารเรียน 1  
อาคารเรียน 6 มีหลอดไฟฟ้าให้ความสว่าง 
16. มีแม่บ้านทำความสะอาห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องสำนักงาน และรอบบริเวณ
โรงเรียน น่าอยู่ทุกพ้ืนที่ 
 17.  มีเครื่องมือช่างไว้ซ่อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา ในโรงเรียน 

✓ 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนนิการครั้งต่อไป 
 ปัญหา 

1. บางกิจกรรมงบประมาณน้อยไม่สามารถดำเนินการได้  
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

 ข้อดี 
1. ครู นักเรียนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
2. มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่สะอาดใช้  
3. บริเวณโรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่  

 
       
      ลงชื่อ     ผู้รายงาน 

                       (นางสาววิจิตรา  มีวาสนา) 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



      ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                (นายแสวง  เหลืองแก่) 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

       (นายราชัน   สุทธิธรรม) 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 

ลงชื่อ    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
       (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
 
 
 
 
   รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ            
         แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา    
                                                                                                          

แบบสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม ปรับปรุงระบบประปา 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  - 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    - 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       -        คน 
   - ครู                              -        คน  
   - ผู้ปกครอง                      -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -        คน 
   - บุคคลทั่วไป                    -        คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   5,000     บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง              -       บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    5,000    บาท 



 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือซ่อมระบบประปาให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

- - - 

 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  ไม่ได้ซ่อมระบบประปาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้  
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  -  
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  - 
        ลงชื่อ     นายแสวง  เหลืองแก่    ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
 
    รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

แบบสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม ห้องเรียนคุณภาพ 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม    
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       542      คน 
   - ครู                               -         คน  
   - ผู้ปกครอง                      -         คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -         คน 
   - บุคคลทั่วไป                    -         คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   42,000     บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง         21,000      บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    21,000    บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  
 

ที ่ วัตถุประสงค ์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบ
และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของ 

/ - - 



โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่ 
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงาน 

 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  -  
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  -  
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  ภาพถ่าย 
 
 
        ลงชื่อ     นางสาววิจิตรา  มีวาสนา    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

                                                                                                         
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       542        คน 
   - ครู                               40         คน  
   - ผู้ปกครอง                       -           คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                 -           คน 
   - บุคคลทั่วไป                     -           คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -    คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   31,000           บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง          31,000           บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    -           บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  
 

ที ่ วัตถุประสงค ์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบ
และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 

/ - - 

 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  -  
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  ภาพถ่าย 



โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ์ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ์ 

                    
        ลงชื่อ     นางสาววิจิตรา  มีวาสนา    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาอาคารสถานที่  

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม  ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  เดือนพฤษภาคม 2564 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    - 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       -        คน 
   - ครู                              -        คน  
   - ผู้ปกครอง                      -       คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -       คน 
   - บุคคลทั่วไป                    -       คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   200,000 บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง         201,949    
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    1,949  บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  
 

ที ่ วัตถุประสงค ์ มาก ปานกลาง น้อย 



8.1 1. เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบ
และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 

- - - 

 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
      -  
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  -  
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร) 
  ภาพถ่าย 
 
        ลงชื่อ     นายแสวง  เหลืองแก่    ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

                                                                                                         
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม 5 ส 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  เดือนมิถุนายน 2564 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม   ห้องเรียนทุกอาคาร ณ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       542      คน 
   - ครู                               -         คน  
   - ผู้ปกครอง                      -         คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -         คน 
   - บุคคลทั่วไป                    -        คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   25,000      บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง         15,000       บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    10,000   บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. . เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบ
และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของ
โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

/ - - 

 

  
 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  -  
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 



อุปกรณ์ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

กิจกรรม 5 ส 
 

  ภาพถ่าย 
 
        ลงชื่อ     นางสาววิจิตรา  มีวาสนา    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
         แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา     
                                                                                                         

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 



 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  - 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    - 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       -        คน 
   - ครู                              -        คน  
   - ผู้ปกครอง                      -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -        คน 
   - บุคคลทั่วไป                    -        คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   50,000           บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง              -               บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    50,000   บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคพร้อม
ใช้งานได้อยู่เสมอ 

- - - 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  - ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก 
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  -  
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  - 
        ลงชื่อ     นายแสวง  เหลืองแก่    ผูร้ับผิดชอบกิจกรรม 

 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  - 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    - 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 



   - นักเรียน                       -       คน 
   - ครู                              -       คน  
   - ผู้ปกครอง                      -       คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -       คน 
   - บุคคลทั่วไป                    -       คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   8,000             บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง              -               บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    8,000            บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือให้ครู นักเรียน บุคลากร ได้รับการ
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

- - - 

 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  ไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  -  
          11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  - 
        ลงชื่อ     นางสาววิจิตรา  มีวาสนา    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม จ้างแม่บ้าน 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  ทุกวันทำการ 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       542     คน 
   - ครู                               40      คน  
   - ผู้ปกครอง                       -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                 -        คน 
   - บุคคลทั่วไป                     -        คน 



โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่ 

กิจกรรม จ้างแม่บ้าน 
 

     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   78,000         บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง         78,000          บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)   -            บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือดูแลห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณ
โรงเรียนให้สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน 

- - - 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  -  
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  - 
  11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  ภาพถ่าย 
 
        ลงชื่อ     นางสาววิจิตรา  มีวาสนา    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่   
    กิจกรรม ซื้อเครื่องมือช่าง 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาววิจิตรา  มีวาสนา 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  - 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม   บริเวณท่ีมีระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       542      คน 
   - ครู                               40      คน  
   - ผู้ปกครอง                      -         คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -         คน 
   - บุคคลทั่วไป                  20        คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   5,000             บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง              -               บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    26         บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  
 

ที ่ วัตถุประสงค ์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้สอย
เพ่ือการบริหารสถานศึกษาและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

/ - - 



โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
กิจกรรม ซื้อเคร่ืองมือช่าง 

 

 
  
 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  ช่างไม่ค่อยมีเวลามาร่วมแก้ปัญหา  
 
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  ฝ่ายบริหารควรชี้แจงขอบข่ายการปฏิบัติงาน  
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  ภาพถ่าย 
 
                    
        ลงชื่อ     นางสาววิจิตรา  มีวาสนา    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

มีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม 
           จัดสำเร็จ  -  กิจกรรม 
                       ✓    จัดไม่สำเร็จ   3  กิจกรรม  สาเหตุเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ 

ระดับ
ผลสำเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

1. ส่งเสริมสุขภาพ 2,000 - 2,000 ไม่สำเร็จ  
2. ห้องพยาบาล 9,000 - 9,000 ไม่สำเร็จ  
3. อย.น้อย 6,000 - 6,000 ไม่สำเร็จ  

รวม 17,000 - 17,000   

4. โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
    ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง     ใหม ่
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา  
               มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

                      1. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
                      2. มีระบบบริหารจัดการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1. ด้านความปลอดภัย 
  2. ด้านโอกาส 



  3. ด้านคุณภาพ 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                               ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่  5 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ม    
                      มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                      อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ          กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุจินดา  จันชุม 
   ระยะเวลาดำเนินการ  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 -  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
   งบประมาณ  17,000 บาท 
 
 
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

สุขภาพที่ดี คือรากฐานของชีวิต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในทุกๆด้านของมนุษย์ การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่
ต้องดำเนินการให้สอดคล้องสนองความต้องการของชีวิตและแก้ปัญหาสุขภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะที่
นักเรียนมาอยู่ในโรงเรียนถือเป็นหน้าที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องดำเนินการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะเรียนหรือทำกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2544  ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันสุขภาพภายใน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข 

ดังนั้น โรงเรียนนบพิตำวิทยา จึงดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือรองรับการประเมินการ
ประกันสุขภาพให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข 

2. วัตถุประสงค์  



     2.1  เพ่ือตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนม.1ปีละ 1 ครั้ง  
     2.2  เพ่ือให้มีการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก ของนักเรียนม.1-6 
     2.3  เพื่อให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
     2.4  เพ่ือจัดให้โรงเรียนมีปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครู บุคลากรและนักเรียนอย่างเพียงพอ  
     2.5  เพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาล 
     2.6  เพื่อให้มีการปรับปรุงห้องพยาบาลให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 
     2.7  เพ่ือดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย  
     2.8  เพ่ือให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค 
     2.9  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่ดี และการบริโภคท่ีเหมาะสมแก่ครู บุคลากร และนักเรียน 
 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด   
     3.1 เชิงปริมาณ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของนักเรียนระดับม.1 มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของนักเรียนระดับม.1-6 มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ 

          3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของครูและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ปีละ 1 ครั้ง 
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของครู บุคลากรและนักเรียน ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ 

          5. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๗๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค 
6. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๗๐ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่ดี และมีการบริโภคท่ี

เหมาะสม   
 
 
 
 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
2.  นักเรยีนชั้น ม.๑ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีละ 1 ครั้ง 
2.  นักเรียนระดับม.1-6 มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ 
3.  ครูและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 
4.  ห้องพยาบาลมีเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
5.  ห้องพยาบาลมีความสวยงาม เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 
6.  มีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย ครบตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย  

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ - - 2,000 2,000 พ.ค.64 - มี.ค.65 ครูสุจินดา 
๒ กิจกรรมห้องพยาบาล - - 9,000 9,000 พ.ค.64 - มี.ค.65 ครูสุจินดา 
๓ อย.น้อย - - 6,000 6,000 พ.ค.64 - มี.ค.65 ครูสุมาล ี
4.  การประเมินผล 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ   
1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของนักเรียนระดับม.1 มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของนักเรียนระดับม.1-6 มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ ์

3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของครูและบุคลากรไดร้ับการตรวจสุขภาพประจำปี  ปีละ 
1 ครั้ง 
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของครู บุคลากรและนักเรียน ได้รับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นอย่างเพียงพอ 
5. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๗๐ ได้รับความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบรโิภค 

6. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ ๗๐ ได้รับการส่งเสรมิสุขภาพ สุขภาวะที่ดี 
และมีการบรโิภคที่เหมาะสม   
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนช้ัน ม.๑ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีละ ๑ ครั้ง 
2. นักเรียนระดับม.1-6 มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ ์

3.  ครูและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง 
4. ห้องพยาบาลมีเวชภณัฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
5. ห้องพยาบาลมีความสวยงาม เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 
6. มีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย ครบตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนอย.น้อย 

 
บันทึกการตรวจสุขภาพ 
-บันทึกส่วนสูงและ
น้ำหนัก 

-บันทึกการตรวจสุขภาพ
ประจำป ี

ประเมินความพึงพอใจ 
 
- ตอบแบบสอบถาม 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 
-บันทึก 
 
 
 
- ตรวจสรุปรายงาน
กิจกรรม 

 
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก 
-แบบบันทึกส่วนสูงและ
น้ำหนัก 
-แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพประจำป ี
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
- แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
 
-แบบบันทึก 
 
- แบบสรุปรายงานกิจกรรม 
 

 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
6.1. นักเรียนชั้น ม.๑ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีละ 1 ครั้ง 
6.2. นักเรียนระดับม.1-6 มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ 
6.3. มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครู บุลากรและนักเรียน  
6.4. มีเวชภัณฑ์ยาและห้องพยาบาลสวยงาม 
6.5. ดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 
6.6. ครู บุคลากร และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค   
6.7. ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่ดี และมีการบริโภคท่ีเหมาะสม 

     
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม  ส่งเสริมสุขภาพ 
  งบประมาณ  จำนวน  2,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสุจินดา  จันชุม 

                  รายละเอียดกิจกรรม       จัดซื้อกาแฟ ,อาหารว่าง  
........................................................................... 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรม งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 



การใช้งบประมาณ จำนวน
หน่วย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่าง,กาแฟ - 1,000 1,000 - 2,000 - 
รวม - 1,000 1,000 - 2,000 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ห้องพยาบาล 
  งบประมาณ  จำนวน  9,000บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสุจินดา  จันชุม 

รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ,ผ้าแพร,ซื้อตู้,ปรับปรุงห้องพยาบาล,ให้บริการ,ประเมินผล
........................................................................... 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ซื้อผ้าแพร 6 3,000 - - - 3,000 
2 ซื้อตู้ใส่เอกสาร 1 3,000 - - - 3,000 

3 ซื้อยา - - 1,000 - - 1,000 

4 ปรับปรุงห้องพยาบาล - 2,000 - - - 2,000 

รวม  8,000 1,000 - - 9,000 

 
 

กิจกรรม  อย.น้อย 
  งบประมาณ  จำนวน  6,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
              รายละเอียดกิจกรรม     จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  จัดกิจกรรม อย.น้อย 

........................................................................... 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 



1 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ - 3,000 3,000 - - 6,000 
รวม  3,000 3,000 - - 6,000 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
1. ชื่อโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 

           2.1 เชิงปริมาณ 
       1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของนักเรียนระดับม.1 มีสุขภาพช่องปากท่ีดี 
       2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของนักเรียนระดับม.1-6 มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ 

                 3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของครูและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ปีละ 1 ครั้ง 
       4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของครู บุคลากรและนักเรียน ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่าง   
           เพียงพอ 

                 5. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ 
                     บรโิภค 

       6. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่ดี และมีการ 
          บริโภคที่เหมาะสม   

           2.2 เชิงคุณภาพ  
       1.  นักเรียนชั้น ม.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีละ 1 ครั้ง 
       2.  นักเรียนระดับม.1-6 มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ 
       3.  ครูและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง 
       4.  ห้องพยาบาลมีเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
       5.  ห้องพยาบาลมีความสวยงาม เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 
       6.  มีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย ครบตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

     3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจินดา  จันชุม 
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

4. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
4.1 ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง 15 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุจินดา  จันชุม 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค.64 – มี.ค.65 



           สรุป  (✓)  ไม่ได้ดำเนินการ 
 
 

2) กิจกรรมห้องพยาบาล 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุจินดา  จันชุม 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค.64 – มี.ค.65 
           สรุป  (✓)  ไม่ได้ดำเนินการ 

3)   กิจกรรม อย.น้อย 
  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน์ 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ พ.ค.64 – มี.ค.65 
           สรุป  (✓)  ไม่ได้ดำเนินการ 

 
    4.2 งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ    17,000   บาท 
                      งบประมาณท่ีใช้จริง                     -    บาท 
    คงเหลือ          17,000   บาท 

  สรุป  (✓)  ไม่ได้ดำเนินการทั้ง 3 กิจกรรม 
 
    4.3 กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 
          นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ทุกคน 
  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ จำนวน 2 คน 
 สรุป (  ) นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  (  ) นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
       (  ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ 
       (  ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
 
5. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
     เชิงปริมาณ 
 1.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับม.1 มีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
   2.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของนักเรียนระดับม.1-6 มี
ส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ 
  3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของครูและบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี  ปีละ 1 ครั้ง 
  4. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของครู บุคลากรและนักเรียน 
ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ 
   5. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 70 มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค 

  
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 



ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 
6. ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ สุขภาวะที่ดี และมีการ  บริโภคท่ีเหมาะสม   
 
  เชิงคุณภาพ  
   1.  นักเรียนชั้น ม.๑ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี
ละ 1 ครั้ง 
   2.  นักเรียนระดับม.1-6 มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์    
   3.  ครูและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 
1 ครั้ง 
  4.  ห้องพยาบาลมีเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์อย่าง
เพียงพอ 
  5. ห้องพยาบาลมีความสวยงาม เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ    
  6.  มีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

 

  
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
✓ 

 
6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

 ปัญหา  
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถ 

  จัดกิจกรรมตามที่กำหนดได้ 
ข้อดี 
    - 
 
 
     ลงชื่อ                           ผูร้ายงาน 
           (นางสุจินดา  จันชุม) 
 
 
 
 
 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                (นายแสวง  เหลืองแก่) 



ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

       (นายราชัน   สุทธิธรรม) 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 

ลงชื่อ    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
       (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
    กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสุจินดา  จันชุม 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  พ.ค. 64 – มี.ค.65 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    - 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       -         คน 
   - ครู                              -        คน  
   - ผู้ปกครอง                      -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -        คน 

ภาคผนวก 
 



   - บุคคลทั่วไป  (แม่ค้า)         -        คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   2,000    บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง            -        บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    -  บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ วัตถุประสงค ์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ม.1   ปีละ 1 ครั้ง  
 2.  เพ่ือให้มีการวัดส่วนสูง ชัง่น้ำหนัก ของนักเรียนม.1-
6 

  ✓ 
 
✓ 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  เนื่องจากมีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  - 
           11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  - 
                                                      ลงชื่อ   นางสุจินดา  จันชุม      ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
    กิจกรรม ห้องพยาบาล 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสุจินดา  จันชุม 
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  พ.ค. 64 – มี.ค.65 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    - 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       -         คน 
   - ครู                              -        คน  
   - ผู้ปกครอง                      -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -        คน 
   - บุคคลทั่วไป  (แม่ค้า)         -        คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   9,000    บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง            -        บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    9,000  บาท 



 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์
ภายในห้องพยาบาล 
 2. เพ่ือให้มีการปรับปรุงห้องพยาบาลให้
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 

  ✓ 
 
✓ 

 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  เนื่องจากมีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข        
  -     
 11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  - 
                                                      ลงชื่อ   นางสุจินดา  จันชุม      ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 1. ช่ือโครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
    กิจกรรม  อย.น้อย 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน ์
 3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม  นายแสวง  เหลืองแก่ 
 4. วันที่จัดกิจกรรม  พ.ค. 64 – มี.ค.65 
 5. สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม    - 
 6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
     6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง   คน คิดเป็นร้อยละ - 
   - นักเรียน                       -         คน 
   - ครู                              -        คน  
   - ผู้ปกครอง                      -        คน 
   - ลูกจ้างชั่วคราว                -        คน 
   - บุคคลทั่วไป  (แม่ค้า)         -        คน 
     6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   -   คน 
 7. งบประมาณค่าใช้จ่าย  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   6,000    บาท   
             งบประมาณท่ีใช้จริง            -        บาท 
             งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)    6,000  บาท 
 8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม  
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือดำเนินกิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย    ✓ 
 



2.  เพ่ือให้ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการบริโภค 
 3  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่ดี และ
การบริโภคท่ีเหมาะสมแก่ครู บุคลากร และ
นักเรียน 
 

✓ 
 
✓ 

 

  
 9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  - เนื่องจากมีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
 
 10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
  - 
 11. เอกสารแนบท้าย (เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร) 
  - 
 
                                                      ลงชื่อ   นางสุจินดา  จันชุม      ผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนนบพิตำวิทยา  ปีการศึกษา 2564 

มีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม  
    จัดสำเร็จ 2  กิจกรรม 

   จัดไม่สำเร็จ     กิจกรรม สาเหตุเนื่องจาก.......... 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 
หมายเหตุ 

ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

1 กิจกรรมพัฒนางานประชาสมัพันธ์ 9,000 8,900 100 สำเรจ็  

2 กิจกรรมจดัทำวารสารโรงเรียน 2,000 0 2,000 สำเรจ็  

 

30. โครงการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ 
      ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
      สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา  
         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   1.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      1.1  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ 
      1.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ 
             ของโรงเรียน 

    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1. ด้านความปลอดภัย 



  2. ด้านโอกาส 
  3. ด้านคุณภาพ 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 
 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                              ในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 
                      อย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

             กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
   ระยะเวลาดำเนินการ  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 -  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
   งบประมาณ       11,000  บาท 
 
 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่สำคัญ และจำเป็นต่อสถานศึกษาอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นโรงเรียนควรตระหนัก
และให้ความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ์ และงานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจให้การบริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลที่มา
รับบริการ ได้รับประโยชน์จากข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน รวมทั้งรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน และข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์กับครู บุคลากร นักเรียน และคน
ในชุมชน 



           โรงเร ียนนบพิตำวิทยาเล็งเห็นความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ จ ึงได้ม ีโครงการสื ่อสารงาน
ประชาสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้รับบริการทั้งครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลภายนอกท่ีมารับบริการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนอย่างรวดเร็ว และมีการจัดทำวารสารโรงเรียนเผยแพร่ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ชุมชน และช่วยให้รับรู้การพัฒนา การเปลี่ยนแปลง และการดำเนินกิจกรรมของ
โรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบเสียงประชาสัมพันธ์และสัญญาณเวลาให้มีประสิทธิภาพ 
     2.2 เพ่ือปรับปรุงมุมประชาสัมพันธ์ให้มีความสวยงาม 
     2.3 เพ่ือดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
     2.4 เพ่ือจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มี

ประโยชน์ และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
      2.5 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน

รับทราบความความเคลื่อนไหว  การเปลี่ยนแปลง  ความสำเร็จของโรงเรี ยน  สามารถสร้างภาพพจน์ 
ความเลื่อมใสและทรรศนะคติท่ีดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด   
     3.1 เชิงปริมาณ   
 1. ครู บุคลากร นักเรียน และผู้รับบริการทุกคน ได้รับฟังข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร  สาระ 
              ความรู้ และสัญญาณเวลา 

2. มีการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน  
    ร้อยละ 80 

 3. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนและโรงเรียนให้ 
              บุคคลภายนอกได้รับทราบในรูปแบบที่หลากหลาย ร้อยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ   

1. ระบบเสียงประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ กระจายเสียงได้ทั่วถึง 
 2. มุมประชาสัมพันธ์มีความสวยงาม เหมาะสม ใช้งานได้อย่างสะดวก 

3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การดำเนินงานของโรงเรียน การเผยแพร่ข้อมูลในหลายรูปแบบ  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ 

- - 9,000 9,000 พ.ค. 64 - มี.ค. 
65 

ครูสุมาลี 

2 กิจกรรมจัดทำวารสาร
โรงเรียน 

- - 2,000 2,000 พ.ค. 64 - มี.ค. 
65 

ครูชุติมา 

5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ     



ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ครู บุคลากร นักเรียน และผู้รับบริการทุกคน ได้รับฟังข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สาระความรู้ และสัญญาณเวลา 
2. มีการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ร้อยละ 80 
3. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของ
นักเรียนและโรงเรียนให้บุคคลภายนอกได้รับทราบในรูปแบบที่
หลากหลาย ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
1.  ระบบเสียงประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ กระจายเสียงได้
ทั่วถึง 
2.  มุมประชาสัมพันธ์มีความสวยงาม เหมาะสม ใช้งานได้อย่าง
สะดวก 
3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การดำเนินงานของโรงเรียน การ
เผยแพร่ข้อมูลในหลายรูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับดีมาก 

- การสังเกต 
- บันทึกการ
ประชาสัมพันธ์ 

 
- แบบประเมิน
วารสาร 
 
 
 
 

- สังเกต 
- แบบบันทึกการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
- วารสาร
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ 
 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    6.1 ระบบเสียงประชาสัมพันธ์และสัญญาณเวลามีประสิทธิภาพ 
    6.2 มุมประชาสัมพันธ์มีความสวยงาม 
    6.3 มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
    6.4 โรงเรียนมีวารสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่าง ๆ สัปดาห์ละ 1 ฉบับ 
    6.5 มีการเพยเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียนไปยังบุคคลภายนอกในรูปแบบที่

หลากหลาย เพ่ือสร้างภาพพจน์ ความเลื่อมใสและทรรศนะคติที่ดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการ  สื่อสารงานประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม  พัฒนางานประชาสัมพนัธ ์
  งบประมาณ  จำนวน  9,000 บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาวสมุาลี หวันนุรัตน ์

                              รายละเอียดกิจกรรม  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 

........................................................................... 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ตู้วางเครื่องเสยีง     1 ตู้ 1,000       - - - 1,000 

2 
เครื่องตั้งเวลาเสยีงกระดิ่ง
โรงเรียน 

    1 เครื่อง 8,000      - - - 8,000 

รวม  9,000 - - - 9,000 
 

กิจกรรม  จัดทำวารสารโรงเรียน 



  งบประมาณ  จำนวน  2,000 บาท   
ครูรับผิดชอบ นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 

       รายละเอียดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ / รวบรวมข้อมูลภาพและรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ / จัดทำ 

                                วารสารโรงเรียนในแตล่ะกิจกรรม / เผยแพร่และเก็บรวบรวมข้อมลูในแหล่งต่าง ๆ 
........................................................................... 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ 
หมึกเตมิพริ้นเตอร์ สีดำ แดง 
เหลือง น้ำเงิน 

1 1,000 - - - 1,000 

๒ แฟ้มเอกสาร 1 100 - - - 100 

๓ กระดาษโฟโต ้ 1 500 - - - 500 

๔ อุปกรณ์ในการจดับอรด์ 1 400 - - - 400 

รวม  2,000 - - - 2,000 

 

 

 
รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
1. ชื่อโครงการ โครงการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพ่ือจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มี
ประโยชน์ และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
2.2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของโรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชน
รับทราบความความเคลื่อนไหว  การเปลี่ยนแปลง  ความสำเร็จของโรงเรียน  สามารถสร้างภาพพจน์ ความ
เลื่อมใสและทรรศนะคติที่ดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 
          2.3 เพ่ือปรับปรุงระบบเสียงประชาสัมพันธ์และสัญญาณเวลาให้มีประสิทธิภาพ 
          2.4 เพ่ือปรับปรุงมุมประชาสัมพันธ์ให้มีความสวยงาม 
          2.5 เพ่ือดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
             กลุ่มบริหารทั่วไป  

4. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
 4.1 ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง ตลอดปีการศึกษา 
  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ตลอดปีการศึกษา. 



  สรุป  (   ✓  )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
 4.2 งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ .................11,000.............บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง           ...................8,900..............บาท 
        คงเหลือ   ...................2,100...............บาท 
  สรุป  (   ✓  )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับท่ีตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
 4.3 กลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
        นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคลภายนอก 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน 2 คน   ไปร่วม 2  คน 
  สรุป  (✓)  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้      (      )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( ✓ ) ครผูู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าท่ีกำหนดไว้ 
 
 
 
 
5. ประสิทธิผลการดำเนินการ 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ   
1. มีการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ในโรงเรียน ร้อยละ 80 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนและ
โรงเรียนให้บุคคลภายนอกได้รับทราบในรูปแบบที่หลากหลาย ร้อยละ 80 
3. ครู บุคลากร นักเรียน และผู้รับบริการทุกคน ได้รับฟังข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ และสัญญาณเวลา 
เชิงคุณภาพ  
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม  การดำเนินงานของโรงเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 
2.ระบบเสียงประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ กระจายเสียงได้ทั่วถึง 

 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 

 
6. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
 ปัญหา 
      - เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ จึง
ทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณ ในปี 2564 
 
  

ลงชื่อ        ผู้รายงาน 
                         (นางสาวสุมาลี  หวันนุรัตน์) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ลงชื่อ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                (นายแสวง  เหลืองแก่) 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

       (นายราชัน   สุทธิธรรม) 

ทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 

ลงชื่อ    ผู้อำนวยการโรงเรียน 
       (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

1. ชื่อโครงการ     สื่อสารงานประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม      พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
3. ที่ปรึกษาโครงการ        นางสาวสุมาลี หวันนุรัตน์ 
4. วันที่จัดกิจกรรม          พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5. สถานที่จัด กิจกรรม      โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  578   เข้าร่วมกิจกรรมจริง  578  คน  คิดเป็นร้อยละ 100       
      นักเรียน    542    คน 
 คร ู      36    คน 
 ผู้ปกครอง       -   คน 
 บุคคลทั่วไป     -   คน 
6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน   - คน 

7.งบประมาณค่าใช้จ่าย         งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ     9,000  บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง           8,900  บาท 

       งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)      100  บาท 
8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ( เขยีนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
8.1 1. เพ่ือปรับปรุงระบบเสียงประชาสัมพันธ์และ

สัญญาณเวลาให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือปรับปรุงมุมประชาสัมพันธ์ให้มีความสวยงาม 
3. เพ่ือดำเนินงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
 
 
ชุมชนร่วมกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ภาค
เรียนละ ๔ ครั้ง 
 

     
 
 
 
 

       ✓ 
 
✓ 
 
✓ 

 

     
 

9.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้
ไม่ได้จัดกิจกรรมเสียงตามสายให้สาระความรู้แก่นักเรียน 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
              -  
11.  เอกสารแนบท้าย  
             - 

ลงชื่อ………นางสาวสุมาลี  หวนันุรัตน์………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
1. ช่ือโครงการ   โครงการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ 



กิจกรรม  จัดทำวารสารโรงเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร 
3. ท่ีปรึกษาโครงการ     นางสาวสุมาลี  หวั่นนุรัตน์ 
4. วันที่จัดกิจกรรม   ตลอดปีการศึกษา 
5. สถานที่จัดกิจกรรม   โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง......542....คน  คิดเป็นร้อยละ…100…. 
 นักเรียน......................................542.......................คน 
 ครู..............................................  37........................คน 
 ผู้ปกครอง...................................-..............................คน 
 บุคคลทั่วไป................................-..............................คน 
6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน...........................................-.........................................คน 

7. งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ................................................2,000.................บาท    
         งบประมาณท่ีใช้จริง......................................................... -..........................บาท 

       งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน).....................................2,000..................บาท 
 

8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 

8.1 1. เพ่ือจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสาร  
กิจกรรม  เรื่องราวต่าง ๆ  เหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์ 
และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากร
ได้รับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  และผลงานของ
โรงเรียนไปยังสถาบัน  องค์กร  หน่วยงาน  ชุมชนรับทราบ
ความความเคลื่อนไหว  การเปลี่ยนแปลง  ความสำเร็จของ
โรงเร ียน  สามารถสร ้างภาพพจน์ ความเล ื ่อมใสและ
ทรรศนะคติท่ีดีเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 

  

 
 
 
9. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

      เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดจึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
จึงทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณ ในปี 2564 

10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
- 

11.  เอกสารแนบท้าย  
ภาพถ่าย  



 
ลงชื่อ………นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
ประมวลภาพประกอบกิจกรรม 

“กิจกรรม  พัฒนางานประชาสัมพันธ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


