
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

************************************************************************************* 
ชื่อโครงการ      การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชน ร่วมดูแลนักเรียน  
กิจกรรม  -  เครือข่ายผู้ปกครอง 

-  การประชุมสัมมนาคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง     ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐาน  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ( มาตรฐานที่  1) 
 มาตรฐาน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (มาตรฐานที่  2) 
 มาตรฐาน  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มาตรฐานที่  3) 
 มาตรฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล (มาตรฐานที่ 4) 
 มาตรฐาน   ด้านอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ (มาตรฐานที่ 5) 
 มาตรฐาน   ด้านมาตรดารส่งเสริม (มาตรฐานที่ 6) 
ตัวชี้วัดที่  33 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่  1,  2 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  ข้อที่  1, 2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยุทธ์ข้อท่ี 1      กลยุทธ์ข้อท่ี 4  
  กลยุทธ์ข้อท่ี 2      กลยุทธ์ข้อท่ี 5  
  กลยุทธ์ข้อท่ี 3      กลยุทธ์ข้อท่ี 6 
  กลยุทธ์ข้อท่ี 7      กลยุทธ์ข้อท่ี 8 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารทั่วไป         
          กลุ่มบริหารงบประมาณ             กลุ่มบริหารบุคคล 
          กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวีณา   อินณรงค์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  -  31  มีนาคม พ.ศ.  2565 
งบประมาณ    1,000    บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

          เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และนโยบายของรัฐบาลในการจัดการศึกษา คุณลักษณะของคนไทยที่ พึง
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  พัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  มีการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับวัย  พัฒนางานตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  มาตรฐาน และเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ  โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



          จากการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 โดย สมศ. คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล     
อยู่ในระดับคุณภาพดีมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการเพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จึงได้จัดให้มี
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชน  ร่วมดูแลนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1  เชิงปริมาณ 
            1.  เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชน ในการดูแลนักเรียน 
            2.  เพ่ือประชุมสัมมนา  คนขับรถรับส่งนักเรียนร่วมดูแลนักเรียน 
            3.  เพ่ือประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา  องค์กร  ชุมชน  หน่วยงานต่างๆ ร่วมดูแล
นักเรียน 
            4.  เพ่ือจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ 
         2.2 เชิงคุณภาพ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชน ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
3. เป้าหมาย  
          3.1  เชิงปริมาณ 

1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชน ร่วมดูแลนักเรียนไม่น้อยกว่า 50  คน 
2. ประชุม-สัมมนา คนขับรถ รับ-ส่ง นักเรียนทุกคน-เครือข่ายผู้ปกครอง   
    ภาคเรียนละ1ครั้ง 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานต่างๆ  
    เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างน้อยปีละ 6-8  หน่วยงาน / ครั้ง 
4. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน  เดือนละ  1  ครั้ง 

          3.2   เชิงคุณภาพ 
              1. คณะกรรมการสถานศึกษา-เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน รู้หน้าที่และปฏิบัติตามข้อกำหนด 
                  อยู่ในระดับดีมาก  

     2. คณะกรรมการสถานศึกษา-เครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ช่วยกำกับติดตามและขับเคลื่อน 
         การดำเนินงานของของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
     3. ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนและพัฒนานักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง มิถุนายน 2564 ครูวีณา  อินณรงค ์

2 ประชุมสัมมนาคนขับรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

มิถุนายน 2564 ครูสถิตย์    รัตนสิงห ์

5.  งบประมาณ  1,500  บาท  แยกเป็น 
งบ ภาคเรียนที่  1(บาท) ภาคเรียนที่  2 

(บาท) 
รวม 



 งบอุดหนุนรายหัว 2,000 - 2,000 

  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(15 ปี) 
       กิจกรรมคุณธรรม 
       กิจกรรมวิชาการ 
       กิจกรรมทัศนศึกษา 
       กิจกรรมสารสนเทศ / ICT 

  
 

 

  งบอ่ืนๆ - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 - 2,000 

6.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ที ่
รายการกิจกรรม/รายละเอียดการ

ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวมเงิน อุดหนุน กพร. ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสด ุ ครุภัณฑ ์

1 เครือข่ายผู้ปกครอง     1,000   

2 ประชุมสัมมนาคนขับรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

   1,000    

รวมเงิน       2,000 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต(Out Put)เชิงปริมาณ 
1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชน รวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมดูแลนักเรียนไม่น้อยกว่า     50  คน 
2. ประชุม-สัมมนา  คนขับรถ รับ-ส่ง นักเรียนทุกคนและเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน 
3. ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน  
องค์กร  หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างน้อยปี
ละ 6-8 หน่วยงาน/ครั้ง 
 4. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์  เดือนละ  1  ครั้ง 

 
สังเกต  สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

-แบบสอบถาม  
-แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบสังเกต 



ผลลัพธ์(Out Come)เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษา-เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน รู้หน้าที่
และปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่ในระดับดีมาก  
2. คณะกรรมการสถานศึกษา-เครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ช่วย
กำกับติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมาก 
3.  ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนและพัฒนา
นักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 

 
สังเกต สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
-แบบสอบถาม  
-แบบบันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบสังเกต 

          

สรุปกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2563   

 
ที ่
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
ระดับ

ผลสำเร็จเทียบ
กับเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ 

 
ที่ใช้ 

 

 
ที่เหลือ 

1. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 1,000 - 
 

1,000 - 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
2. ประชุมคนขับรถรับส่งนักเรียน 1,000 1,000 - ดี  

 
หมายเหตุ เกณฑ์การสรปุผลระดับคณุภาพ 
ระดับคุณภาพ 4 
(ดีมาก) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 81-100 

ระดับคุณภาพ 3  
( ดี ) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 61-80 

ระดับคุณภาพ 2 
(พอใช้) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 41-60 

ระดับคุณภาพ 1 
(ปรับปรุง) 

หมายถึง การดำเนินครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในโครงการ
และบรรลุผล ร้อยละ 40 

 
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 

บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

คนขับรถรับส่งนักเรียนควรมาประชุมให้ครบ 100% 
 
 



 
 

ลงชื่อ ...................................ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
          (นางวีณา  อินณรงค์) 
 
 

 
ลงชื่อ ...................................หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
          (นายสถิตย์   รัตนสิงห์) 
 
 
ลงชื่อ ...................................ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
          (นายอรรถพร  อักษรนำ) 

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมประชุมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน 
 

 
 

 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  พัฒนาสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 
กิจกรรม พัฒนาสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 
  
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง     ใหม่ 
 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัด   โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
             ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ ๔ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          กลุ่มบริหารวิชาการ                 กลุ่มบริหารทั่วไป         
          กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบรหิารบุคคล 
          กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนฤมล  นิลกรรณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีการศึกษา  2564 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ระบบจัดเก็บเอกสารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน  ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของหน่วยงานมีระบบ
อันจะช่วยส่งเสริมด้านการให้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ด้าน การจัดหากการจัดเก็บ  ให้บริการ  
ได้สะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัว มีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และรับ -ส่ง ข้อมูลต่างๆได้ทันเวลาและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพ่ือสนองการรองรับการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพสนองมาตรฐาน
ที่กำหนดต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เชิงปริมาณ 
เพ่ือจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและการบริการ อย่างน้อย 80 % 

       2.2 เชิงคุณภาพ 
 เพ่ือความสะดวกและมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
3. เป้าหมาย  
        3.1  เชิงปริมาณ 
           1. มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานและการบริการ อย่างน้อย 80 % 
         3.2   เชิงคุณภาพ 
            1. มีความสะดวก และมีการจัดการเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
4.  งบประมาณ 8,000  บาท  
5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต(Out Put) เชิงปริมาณ 
1. มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานและการบริการ 
อย่างน้อย 80 % 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์(Out Come)เชิงคุณภาพ 
1. มีความสะดวก และมีการจัดการเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
สรุปกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา  2564 

กิจกรรม งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ
กับเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

1. พัฒนาสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 8,000 8,000 - ดี - 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  เกณฑ์การสรุปผลระดับคุณภาพ 
 
ระดับคุณภาพ 4 

(ดีมาก) 
หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  81 - 100 

ระดับคุณภาพ 3 
(ดี) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  61 - 80 

ระดับคุณภาพ 2 
( พอใช้ ) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  41 - 60 

ระดับคุณภาพ 1 
( พอใช้ ) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  40 

 
จุดเด่นของโครงการ 

-  จัดซื้อวัสดุสำนักงานทำให้การทำงานมีความสะดวก คล่องตัว  
จุดด้อย / ปัญหา /อุปสรรค 

-   
ข้อเสนอแนะ / สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อเนื่อง 

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
2. เพ่ิมงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 

 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………  ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ 
     (นางนฤมล  นิลกรรณ์) 
 
    ลงชื่อ……………………………………. หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     (นายสถิตย์  รัตนสิงห์) 
 

ลงชื่อ………………………………………. รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
     (นายราชัน  สุทธิธรรม) 
 
    ลงชื่อ……………………………………… ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
             (นายอรรถพร  อักษรนำ)  
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

 
 ๑. ชื่อกิจกรรม พัฒนางานสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 

โครงการ  พัฒนางานสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 
 ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เชิงปริมาณ 

  เพ่ือจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและการบริการ อย่างน้อย 80 % 
  ๒.๒ เชิงคุณภาพ 

เพ่ือความสะดวกและมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
 ๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางนฤมล  นิลกรรณ์ 
     กลุ่ม/งาน บริหารกิจการนักเรียน 
 ๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง พ.ย.256๔ และ ก.พ.256๕ 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ ม.ค.๒๕๖๕ 
  สรุป  (  √   )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (    )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ .................๘,000.................... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ..................๘,000..................  บาท 
        คงเหลือ         -   บาท 
  สรุป  (  √  )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 
  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
        ครูจำนวน 5 คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ......1.......   คน   ไปร่วม ........5.......   คน 
  สรุป  (    )  นักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (   )  นักเรียนเข้าร่วมเท่าที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( / ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
กำหนดไว้ 
 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานและการบริการ100% 
๒. เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารได้ 100% 
๓ . มีวัสดุและอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงานและการบริการเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต ์
๔. มีการจัดการเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบ 

/ 
/ 
/ 
 
/ 

 
 

  
๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 

  - งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ 
   ข้อดี 



  - มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 
   
 
 
     ลงชื่อ     ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ 
            (นางนฤมล  นิลกรรณ์) 
 
 
     ลงชื่อ      หน.กลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน 
             (นายสถิตย์  รัตนสิงห์) 
 
 
                                                    ลงชื่อ        รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                      (นายราชัน  สทุธิธรรม) 
 
 
     ลงชื่อ        ผู้อำนวยการโรงเรียน 
            (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา  
            ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

             ๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
            ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ และมีจิตอาสา 

             ๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
             ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ 

ภาษา ประเพณี และความคิดเห็นที่แตกต่าง 

สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
   ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มมาตรฐานสากล 



           กลยุทธ์ที่  ๒ สรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง
ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 13 พฤษภาคม - 31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ  15,000    บาท 
1.หลักการและเหตุผล  

โรงเรียนนบพิตำวิทยาได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์
ครบทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานต้อง
มีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน เพ่ือร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับครู สามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างครูและนักเรียน  
          2.2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
         2.3  เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน 
          2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ประเพณี 
และความคิดเห็นที่แตกต่าง 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ผู้ปกครองและนักเรียนร้อยละ 90 ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่างๆของ
โรงเรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน 
 3. ผู้เรียนร้อยละ 90 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา 
ประเพณี และความคิดเห็นที่แตกต่าง 

 
3.2 เชิงคุณภาพ 

           1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างครูและนักเรียน 
 2. นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความตระหนักและรักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 



          3. ผู้ปกครองและนักเรียน ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่างๆของโรงเรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน  อย่างทั่วถึง 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา 
ประเพณี และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  

 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
รวม

ทั้งสิ้น 

1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  5,000 5,000 10,000 ก.พ. 65 ครูอาบีบชา 
2 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  2,500 2,500 5,000 พ.ค.64 ครูสุภนีตา 
 
5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
           ๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ผู้ปกครองและนักเรียนร้อยละ 90 ได้รับทราบ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่างๆของโรงเรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน 
 3. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ประเพณี และ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 

 
- บันทึกภาพกิจกรรม 
 
 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการร่วมสร้าง
ความรัก ความ
สามัคคี ประจำปี
การศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เชิงคุณภาพ 
          ๑. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างครูและนักเรียน 
 2. นักเรียนร้อยละ 90 เกิดความตระหนักและรัก
ภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ 
         3. ผู้ปกครองและนักเรียน ได้รับทราบนโยบาย 
แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่างๆของโรงเรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน  อย่างทั่วถึง 
         4. พัฒนาผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ประเพณี และ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

- บันทึกภาพกิจกรรม 
 
 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการร่วมสร้าง
ความรัก ความ
สามัคคี ประจำปี
การศึกษา 2564 
 
 

 

สรุปกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2564 

 
ที ่
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ ระดับ
ผลสำเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ 

 
ที่ใช้ 

 

 
ที่เหลือ 

1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 10,000 10,000 - - 
จัดกิจกรรม
ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

2. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 5,000 - 5,000 - 

ไม่ได้
ดำเนินการ
เนื่องด้วย 

Covid -19 
 
หมายเหตุ เกณฑ์การสรุปผลระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 4 
(ดีมาก) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 81-100 

ระดับคุณภาพ 3  
( ดี ) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 61-80 

ระดับคุณภาพ 2 
(พอใช้) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 41-60 

ระดับคุณภาพ 1 
(ปรับปรุง) 

หมายถึง การดำเนินครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในโครงการ
และบรรลุผล ร้อยละ 40 

 
 
 
 



 
  

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
ชื่อโครงการ      ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.กิจกรรม  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอาบีบซา เซดามิซา 
3.ท่ีปรึกษาโครงการ - 
4.วันที่จัดกิจกรรม ธันวาคม  2564 
5.สถานที่จัด กิจกรรม โรงเรียนนบพิตำวิทยา  
6.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง 187 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 นักเรียน  169 คน 
 ครู   18 คน 
 ผู้ปกครอง    -         คน 
 บุคคลทั่วไป  -         คน 
6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน - คน 
 

7.งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 10,000 บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง 10,000 บาท 

        งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)  -   บาท 
 

8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุขระหว่างครูและนักเรียน     

2 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักภูมิใจ
ในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ระบบประชาธิปไตย 

   

 
9.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

9.1 เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 

 - 
 
 
 

ด้าน คุณภาพผู้เรยีน 
มาตรฐานที ่1 
ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



11.  เอกสารแนบท้าย 
11.1 รูปภาพ 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายอาบีบซา เซดามิซา) 

                                      …………/………………../………… 
   
รับทราบ      รับทราบ 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ………………..;……….หัวหน้ากุ่มบริหาร …………………          ลงชื่อ………...…….…..…………หัวหน้างาน
แผนงาน 
       (……………………………)                       (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง) 
      ……/…….…..……../……..…                                               ………/…….….…../…..……  
  
รับทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………….………………………… 
                                    (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                 ผู้อำนวยการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
๑. ชื่อโครงการ  ร่วมสร้างความรัก  ความสามัคคี     กิจกรรม  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
๒. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสุภนีตา  กังเซ่ง 
๓. ที่ปรึกษาโครงการ     นายอาบีบซา เซดามซิา 
๔. วันที่จัดกิจกรรม       พฤษภาคม 2564 
๕. สถานที่จัด กิจกรรม   โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
๖. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง 579  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 นักเรียน         542       คน 
 คร ู           37 คน 
 ผู้ปกครอง - คน 
 บุคคลทั่วไป - คน 
6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน  100  คน 
 

๗. งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ    5,000  บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง          5,000   บาท 

        งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)     -     บาท 
 

๘. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
8.1 -เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย 

แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติร่วมกัน 

✓   

8.2 -ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ร้อยละ 100  ได้รับทราบ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียนได้ อย่างทั่วถึง 
 

✓   

8.3 ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ร้อยละ 90 ได้รับทราบนโยบาย  
แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ 

✓   

๙. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
- 

10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 

ด้าน  การพัฒนาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน 
มาตรฐานที ่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรยีน 
ตัวชี้วัด  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 



- 
11.  เอกสารแนบท้าย ( เอกสารอ้างอิงอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร) 

11.1  รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
11.2  รายละเอียดการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ( วิธีการดำเนินงาน / กำหนดการ ) 
11.3  สรุปแบบประเมินโครงการ / กิจกรรม 
11.4 ภาพถ่าย ( แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ) 

 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (   นางสุภนีตา  กังเซ่ง  ) 

                                         14  มีนาคม  2565 
 
รับทราบ      รับทราบ 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ………………..;……….หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       ลงชื่อ………...…….…..……หัวหน้างานแผนงาน 
     (นายสถิตย์  รัตนสิงห์)                    (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง) 
      ……/…….…..……../……..…                                               ………/…….….…../…..……  
  
รับทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………….………………………… 
                                    (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 

 
ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รายละเอียดกิจกรรม 
    1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/ประชุมชั้นเรียน 
    2.กิจกรรมจัดแบ่งนักเรียนเป็นครอบครัว ครูที่ปรึกษา 
    3.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    4. กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
สนองมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานที ่1   ดา้นคณุภาพผูเ้รียน คณุลกัษณะที่พงึประสงคข์อง
ผูเ้รียน 

                                                  มาตรฐานที ่2   กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
           - ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  - ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
- นโยบายที่ 2  ด้านโอกาส 
- นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
- นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
                กลยุทธิ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
               กลยุทธิ์ที่ 2  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทั่วถึง
อย่าง 
                               เตม็ศักยภาพ 
      กลยุทธิ์ที่ 3  ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
               กลยุทธิ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ผู้รับผิดชอบ  ครูสุภนีตา  กังเซ่ง 
บริบทท่ัวไปของงาน/โครงการ   
วัตถุประสงค์ 
    1 เพ่ือจัดประชุมผู้ปกครอง/ประชุมชั้นเรียน  ให้ผู้ปกครองทุกคนรับทราบพฤติกรรม ผลการเรียน 



          ของนักเรียน  เพื่อให้ครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง  ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2. เพ่ือจัดแบ่งนักเรียนทุกคนเป็นรายครอบครัว  โดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
    3 เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง โดยในภาคเรียนที่ 1  เยี่ยมบ้านนักเรียน  และ 
          ภาคเรียนที่ 2 ติดตาม ดูแล  เฝ้าระวังนักเรียนในที่ปรึกษากรณีท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
    4 ครูที่ปรึกษาทุกคนได้ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนทุกคน ได้กลับมาเรียนตามหลักสูตรจนจบ 
          การศึกษาภาคบังคับ 
เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ   

1. ผู้ปกครอง  ชุมชน  ร้อยละ 90 เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนและพัฒนานักเรียน 
          2. จัดแบ่งนักเรยีนร้อยละ 100  เป็นรหัสครอบครัวโดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
          3.  ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 
          4.  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนจบหลักสูตรภาคบังคับร้อยละ 100 
 5.  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    

1. ผู้ปกครอง  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนและพัฒนานักเรียน 
 2. จัดแบ่งนักเรียนทุกคน เป็นรหัสครอบครัว  โดยมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 

3. ครูที่ปรึกษาทุกคน เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ครบถ้วน   
4. ครูที่ปรึกษาได้ข้อมูลเพียงพอในการบันทึกลงในแบบบันทึกเล่มเหลือง, แบบบันทึกการรู้จัก 
    นักเรียนเป็นรายบุคคล , แบบการคัดกรองนักเรียน , แบบประเมิน SDQ , แบบประเมิน EQ   

          5.  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน เรียนจบหลักสูตรภาคบังคับ  
          6. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน เรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
ผลการดำเนินงาน/โครงการ 

เนื้อหาสาระการรายงานผล 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุป 

วัตถุประสงค์ 
2.1  เชิงปริมาณ  ( เพื่อ ) 
       1.  เพ่ือจัดประชุมผู้ปกครอง/ประชุมชั้นเรียน  ให้ผู้ปกครอง
ทุกคนรับทราบพฤติกรรม ผลการเรียนของนักเรียน  เพ่ือให้ครูที่
ปรึกษา  ผู้ปกครอง  ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2.  เพ่ือจัดแบ่งนักเรียนทุกคนเป็นรายครอบครัว  โดยมีครูที่
ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
        3.   เพ่ือครูที่ปรึกษา   ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบถ้วนทุกคน 
        4.  เพื่อให้ครูทกุคนได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในที่ปรึกษา
อย่างรอบด้าน 

 
 

ครูที่ปรึกษา 
ผู้ปกครองได้ 

เข้าร่วม 
จัดแบ่งนักเรียนเป็น

รายครอบครัว 
เยี่ยมบ้านครบทุกคน 

ครูทุกคนเข้าร่วม 
 

 
 

4 
 
 

4 
 

4 
4 
 

 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดีมาก 

 



       5.  เพ่ือให้ครูทุกคนได้ติดตามนักเรียนในที่ปรึกษาท่ีขาดเรียน 
ให้กลับมาเรียนหนังสือตามหลักสูตร 
 
2.2  เชิงคุณภาพ   ( ผลการดำเนินการ )  
           1.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
นักเรียนและพัฒนานักเรียน 
  2.  ครูที่ปรึกษาทุกคนเข้าใจ  เข้าถึงนักเรียน  
           3.  ครูที่ปรึกษาทุกคนได้ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนทุกคน 
ได้กลับมาเรียนตามหลักสูตรจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ 
 

ครูที่ปรึกษาได้
ติดตามนักเรียนขาด

เรียนทุกคน 
 

4 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาสาระการรายงานผล 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุป 



เป้าหมายของงาน/โครงการ 
3.1  เชิงปริมาณ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = จำนวน ) 
1. จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
 
 
2. เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ในภาคเรียนต่อไป 
ติดตาม ดูแล  เฝ้าระวังนักเรียนในที่ปรึกษากรณีที่มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์   
3. จัดแบ่งครูที่ปรึกษาให้พอเหมาะกับนักเรียนทุกคน 
 
 
4. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนจบหลักสูตรภาคบังคับ 
 
 
5. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
3.2   เชิงคุณภาพ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  = ร้อยละ) 
1.   ผู้ปกครอง  ชุมชน ร้อยละ  90   เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
นักเรียนและพัฒนานักเรียน 
 
             
 
 2.  ครูที่ปรึกษาเข้าใจ  เข้าถึงนักเรียน ร้อยละ 100 
 
 
 3.   เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนจบหลักสูตรภาค
บังคับ ครบ 100 % 
 
 
 
2. เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ครบ 100% 

 
 

จัดประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 1-2 

 
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1-2 

 
จัดแบ่งครูที่ปรึกษา

ให้พอเหมาะกับ
นักเรียน 

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น เรียนจบ
หลักสูตรภาคบังคับ 
นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรียนจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 
ผู้ปกครอง  ชุมชน 
ร้อยละ  100   เข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ดูแลนักเรียนและ
พัฒนานักเรียน 

ครูที่ปรึกษาเข้าใจ  
เข้าถึงนักเรียน 
 ร้อยละ 100 

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น เรียนจบ

หลักสูตรภาคบังคับ 
ครบ 100 % 

 
เพ่ือให้นักเรียน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย เรียนจบ

หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ครบ 

100% 

 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

 



 

เนื้อหาสาระการรายงานผล สรุปผลการดำเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุป 

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่ 1  และ  2    
สถานที ่  โรงเรียนนบพิตำวิทยา    
งบประมาณ      25,000.-     บาท ใช้ทั้งหมด   
กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
1.  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง/ประชุมชั้นเรียน 
 
 
2.  กิจกรรมจัดแบ่งนักเรียนเป็นครอบครัว ครูที่ปรึกษา 
 
3.  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4.  กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 

 
ผู้ปกครองเข้าร่วม 

ร้อยละ 100 
 

จัดแบ่งนักเรียนเป็น
ครอบครัว ครูที่ 

ปรึกษาร้อยละ 100 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ครบร้อยละ 100 

 

แก้ปัญหานักเรียนออก
กลางคัน 

ได้ร้อยละ 100 

 
4 
 
 

4 
 

4 
 

4 

 
ดีมาก 

 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

การสนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองมาตรฐานที่  2,3 

- มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
-มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4 ดีมาก 

การสนองกลยุทธ์/พันธกิจ/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่  1 
พันธกิจ/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

-มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของโรงเรียนที่
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพ 

4 ดีมาก 

    การมีส่วนร่วมของนักเรียน/ผู้ปกครอง  4 ดีมาก 
    การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  4 ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพโดยรวม  4 ดีมาก 
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข     สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านได้ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ     1.ครูที่ปรึกษาทุกคนต้องดำเนินการสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน  
                                      2. ผู้รับผิดชอบติดตามให้ครูที่ปรึกษารายงานการให้ครบ 100% 
 
                                                                 ลงชื่อ                               ผู้รายงาน                
                                                                                 ( นางสุภนีตา  กังเซ่ง  )                     
     
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   



…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

                      
                     ลงชื่อ……………………………………………………… 

                                                                     ( นายสถิตย์  รัตนสิงห์ ) 
                                                                     หัวกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
                                                                       ลงชื่อ……………………………………………………… 
                                                                                    
                                                                                      (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง) 
                                                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ  
 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
   

                                                               ลงชื่อ……………………………………………………… 
                                                                  ( นายอรรถพร  อักษรนำ ) 

                                                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การสรุปผลระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  4 
(ดีมาก) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน  สอดคล้องกับข้อกำหนดโครงงาน/โครงการ 
และบรรลุผลร้อยละ  81-100 

ระดับคุณภาพ  3 
(ดี) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน/โครงการและและ
บรรลุผลร้อยละ 61-80 

ระดับคุณภาพ  2 
(พอใช้) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน/โครงการและและ
บรรลุผลร้อยละ 41-60 

ระดับคุณภาพ  1 
(พอใช้) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน  สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน/โครงการและ
บรรลุผลร้อยละ 40 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  นักเรียนใหม่ ม.1-ม.6  ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ( ช่วงสถานการณ์โควิด-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 

 
ชื่อโครงการ    จัดทำนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
              1.  คู่มือนักเรียน 
     2.  ระเบียนสะสม 
     3.  บันทึกเล่มเหลือง 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   

-  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ด้านคุณภาพ 
- ด้านประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ข้อที่ 6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
         กลยุทธิ์ที่ 2 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทั่วถึงอย่าง
เต็ม 
                       ศักยภาพ 
 กลยุทธิ์ที่ 3 ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
 กลยุทธิ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ผู้รับผิดชอบ  ครูสุภนีตา  กังเซ่ง 
บริบทท่ัวไปของงาน/โครงการ   
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือสร้างนวัตกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวช้ีวัด 
3.1 เชิงปริมาณ    
 1.  จัดทำคู่มือนักเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ให้ครบทุกคน  ร้อยละ 100 
 2.  จัดทำระเบียนสะสม  สำหรับนักเรียน ร้อยละ 100 
           3.  จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( สมุดบันทึกเล่มเหลือง ) ให้ครูที่ปรึกษา 

ทุกคนได้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 
     3.2 เชิงคุณภาพ    
          1.  จัดทำคู่มือนักเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ให้ครบทุกคน 
            2.  จัดทำระเบียนสะสม สำหรับนักเรียนทุกคน 
          3. จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( สมุดบันทึกเล่มเหลือง ) ให้ครูที่ปรึกษา 
ทุกคนได้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
ผลการดำเนินงาน/โครงการ 



 

เนื้อหาสาระการรายงานผล 
สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุป 

วัตถุประสงค์ 
2.1  เชิงปริมาณ  ( เพื่อ ) 
1.  เพ่ือจัดทำแบบบันทึกกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 ( สมุดบันทึกเล่มเหลือง ) ให้ครูที่ปรึกษาทุกคนได้
บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2.  เพ่ือจัดทำระเบียนสะสม  สำหรับนักเรียนเข้าใหม่
ทุกคน 
3.  เพ่ือจัดทำคู่มือนักเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ให้
ครบทุกคน 
2.2  เชิงคุณภาพ   ( ผลการดำเนินการ )  
   1.  มีนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ร้อยละ 90 

 
 

มีแบบบันทึกกิจกรรม
ครบ 

 
 

มีระเบียนสะสมครบ 
 

มีคู่มือนักเรียนครบ
และสำหรับนักเรียน

ย้ายเข้าใหม่ 
ครบทุกคน 

 

 
 

4 
 
 
 

4 
 

4 
 
 

4 

 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

เป้าหมายของงาน/โครงการ 
3.1  เชิงปริมาณ (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด = 
จำนวน ) 
1.  จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ( สมุดบันทึกเล่มเหลือง ) ให้ครูที่ปรึกษา 
ทุกคนได้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   
2.  เพ่ือจัดทำระเบียนสะสม  สำหรับนักเรียนเข้าใหม่  
ม.1 และ ม.4  ทุกคน 
3.   จัดทำคู่มือนักเรียน จำนวน  200  เล่มต่อปี
การศึกษา 
 

 
 
 

ครบทุกคน 
 
 

จำนวน  200 เล่ม 
 

จำนวน  200 เล่ม 
 

 
 
 

4 
 
 

4 
 

4 
 

 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 



3.2   เชิงคุณภาพ  (ค่าเป้าหมาย/  กลุ่มเป้าหมายใด  
= ร้อยละ) 
           1. สถานศึกษาจัดนวัตกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคน  อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
           2.  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100   ได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน 
 
 

 
 

สถานศึกษาจัด
นวัตกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมผู้เรียนทุก
คน  อยู่ในเกณฑ์ 
ร้อยละ 100 
 
 
นักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100   ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
อย่างรอบด้าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

ระยะเวลาดำเนินการ      ภาคเรียนที่ 1  และ  2    
สถานที ่  โรงเรียนนบพิตำวิทยา    
งบประมาณ      30,000.-     บาท ใช้ทั้งหมด   
กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
              1.  คู่มือนักเรียน 
     2.  ระเบียนสะสม 
     3.  บันทึกเล่มเหลือง 

 
มีครบ 
มีครบ 
มีครบ 

 
4 
4 
4 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

การสนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
สนองมาตรฐานที่  2 

- มีกระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
-มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

4 ดีมาก 

 

 

 

 

 

การสนองกลยุทธ์/พันธกิจ/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่  4 

-พัฒนาระบบการ
บริหารสถานศึกษาให้

4 ดีมาก 



พันธกิจ/ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

    การมีส่วนร่วมของนักเรียน/ผู้ปกครอง  4 ดีมาก 
    การประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  4 ดีมาก 
สรุประดับคุณภาพโดยรวม  4 ดีมาก 
 
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข       - ไม่มี - 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ        มีคู่มือนักเรียน ไว้สำรองสำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ 
                                       
                                                                 ลงชื่อ                               ผู้รายงาน                
                                                                                 ( นางสุภนีตา  กังเซ่ง  )                     
     
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…… 

                       
 ลงชื่อ……………………………………………………… 

                                                                     ( นายสถิตย์  รัตนสิงห์ ) 
                                                                     หัวกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
                                                                       ลงชื่อ……………………………………………………… 
                                                                                    
                                                                                      (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง) 
                                                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ  
 
 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…… 
   

                                                               ลงชื่อ……………………………………………………… 
                                                                  ( นายอรรถพร  อักษรนำ ) 



                                                                    ผูอ้ำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การสรุปผลระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  4 
(ดมีาก) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน  สอดคล้องกับข้อกำหนดโครงงาน/โครงการ 
และบรรลุผลร้อยละ  81-100 

ระดับคุณภาพ  3 
(ดี) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน/โครงการและและ
บรรลุผลร้อยละ 61-80 

ระดับคุณภาพ  2 
(พอใช้) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน/โครงการและและ
บรรลุผลร้อยละ 41-60 

ระดับคุณภาพ  1 
(พอใช้) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน  สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน/โครงการและ
บรรลุผลร้อยละ 40 

 
 
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
คู่มือนักเรียน-ผู้ปกครอง   ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพแบบบันทึกดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( เล่มเหลือง และ ระเบียนสะสม ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  พฤติกรรมดีห่างไกลยาเสพติด 
กิจกรรม 

1.  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
2.  กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 

ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง     ใหม่ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัด   โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
       นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
            ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
        นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่ 4 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  รักชาติ       
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  เพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ  

  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมอย่างเต็มศักยภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          กลุ่มบริหารวิชาการ                 กลุ่มบริหารทั่วไป         



          กลุ่มบริหารงบประมาณ                กลุ่มบรหิารบุคคล 
          กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสถิตย์  รัตนสิงห์ 

ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีการศึกษา  2564 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการ
บริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักผู้เสพ คือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้าคือผู้ที่จะต้องได้รับโทษ
ตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งกำหนดให้การเร่งรัดปราบปรามยาเสพติด และการป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไป
เป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยให้โรงเรียนดำเนินการในลักษณะบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่ง
จากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่าเด็กและเยาวชน จำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและเกิดจากความหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้
เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดมากขึ้น ฉะนั้นทางโรงเรียนนบพิตำวิทยาจึงมีความจำเป็นที่จะหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและเพ่ือเป็นการสร้างถูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 
ส่งเสริมกิจกรรมและแก้ปัญหายาเสพติดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้จัดโครงการ พฤติกรรมดีห่างไกลยา
เสพติดข้ึนในโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

- จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 150 คน 

- จัดซื้อวัสดุตรวจสอบค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง  250 ชุด 

- จัดซื้อและซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ชุด 
       2.2 เชิงคุณภาพ 
 -นักเรียนร้อยละ 90 รับรู้รับทราบเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
          - นักเรียนร้อยละ 80 มีภิคุ้มกันและปลอดภัยจากสารเสพติด 
          - นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับประโยชน์และปลอดภัยจากการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
3. เป้าหมาย  
        3.1  เชิงปริมาณ 
           1. จัดให้มีการเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

            2.จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะ จำนวน 250 ชุด 

            3.จัดซื้อและซ่อมกล้องวงจรปิด 16 ตัว 
 
         3.2   เชิงคุณภาพ 
            1. นักเรียนไดร้ับรู้ข่าวสารการแพร่กระจายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน 

            2. นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 

            3. นักเรียนมีความระมัดระวังเก่ียวกับพฤติกรรมด้านลบเพราะมีกล้องวงจรปิด 
4.  งบประมาณ 33,000  บาท  
 
 



5.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต(Out Put) เชิงปริมาณ 
1. มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานและการบริการ 
อย่างน้อย 80 % 

 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์(Out Come)เชิงคุณภาพ 
1. มีความสะดวก และมีการจัดการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
อย่างเป็นระบบ 

 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

สรุปกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา  2564 
กิจกรรม งบประมาณ ระดับผลสำเร็จเทียบ

กับเป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ ที่ใช้ ที่เหลือ 

1. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 3,000 - 3,000 ไม่ได้จัดเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด 

- 

2. กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 30,000 30,000 - ดี  
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การสรุปผลระดับคุณภาพ 
 
ระดับคุณภาพ 4 

(ดีมาก) 
หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  81 - 100 

ระดับคุณภาพ 3 
(ดี) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  61 - 80 

ระดับคุณภาพ 2 
( พอใช้ ) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  41 - 60 

ระดับคุณภาพ 1 
( พอใช้ ) 

หมายถึง  การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในงาน / โครงการ  
และบรรลุผลร้อยละ  40 

 
 

จุดเด่นของโครงการ 

-  จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดและกล้องวงจรปิดทำให้การทำงานมีความสะดวก คล่องตัว  
จุดด้อย / ปัญหา /อุปสรรค 

-  วัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน 

ข้อเสนอแนะ / สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อเนื่อง 

1. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
2. เพ่ิมงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 

 
 
 
 



ลงชื่อ.............................................. 
 (นายสถิตย์  รัตนสิงห์) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

รับทราบ 
 

ลงชื่อ ............................................     ลงชื่อ ............................................ 
          (นายสถิตย์   รัตนสิงห์)              (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานกจิกรรมตามโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

๑. ชื่อกิจกรรม เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
โครงการ  พฤติกรรมดีห่างไกลยาเสพติด 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เชิงปริมาณ 

  - เพ่ือนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง่านการสุ่มตรวจปัสสาวะเดือนละ 1  ครั้ง 
                -มีกล้องวงจรปิดบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ประจำวัน 16 ตัว 

 ๒.๒ เชิงคุณภาพ 
                                    - นักเรยีนกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 90 ต้องไดร้ับการสุ่มตรวจปสัสาวะหาสารเสพตดิ 
                                              - ควบคุมนักเรียนกลุม่เสี่ยงและเหตุการณ์ทั่วๆไป ร้อยละ 90  ให้อยู่ในวงจำกัด 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสถิตย์  รัตนสิงห์ 
     กลุ่ม/งาน บริหารกิจการนักเรียน 
๔. ประสิทธิภาพการดำเนินการ 
  ๔.๑ ระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมจริง พ.ค.2564 และ มี.ค.2565 
        ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ มิ.ย.2564 และ พ.ย.2565 

  สรุป  (     )  ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด  (  √  )  ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 

  ๔.๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ตามโครงการ .................30,000.................... บาท 
        งบประมาณท่ีใช้จริง   ....................................  บาท 
        คงเหลือ         30,000   บาท 
  สรุป  (  √  )  ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับที่ตั้งไว้  (    )  ใช้จ่ายมากกว่าที่ตั้งไว้ 

  ๔.๓ กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม 
        ครูจำนวน 5 คน คนขับรถรับส่งนักเรียน จำนวน  11  คน 
        ผู้รับผิดชอบ  จำนวน  ......1.......   คน   ไปร่วม ...............   คน 
  สรุป  (    )  คนขับรถรับส่งนักเรียนเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ (    )  คนขับรถเข้า
ร่วมตามที่กำหนดไว้ 
         (    )  ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนดไว้  ( / ) ครูผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเท่าที่ 
กำหนดไว้ 

 ๕. ประสิทธิผลการดำเนินการ 
 

ความสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด บรรลุ ไม่บรรลุ 

    จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบปัสสาวะ  จำนวน 250  ชุด 
    ติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 ตัวรอบๆบริเวณ
โรงเรียน 

/ 
/ 

 

 
 

 



๖. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการครั้งต่อไป 
   

 
      ลงชื่อ     ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ 
                       (นายสถิตย์  รัตนสิงห์) 
 
      ลงชื่อ      หน.กลุ่มบริหารกิจกรรม
นักเรียน 
              (นายสถิตย์  รัตนสิงห์) 
 
      ลงชื่อ       ผู้อำนวยการโรงเรียน 
            (นายอรรถพร  อักษรนำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 สนองมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา  
            ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

             ๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
            ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ และมีจิตอาสา 

             ๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
             ๓.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ 

ภาษา ประเพณี และความคิดเห็นที่แตกต่าง 

    สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 

  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

   สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

      กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
     กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    



 สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
      กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคณุภาพผู้เรยีนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูม่มาตรฐานสากล 

           กลยุทธ์ที่  ๒ สรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างท่ัวถึง  
               เต็มศักยภาพ 
      กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคณุธรรมจรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

     กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
     กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 13 พฤษภาคม - 31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ  41,000    บาท 
 
1.หลักการและเหตุผล  

   ชาติ คือสิ่งที่แสดงถึงที่มาท่ีไปและความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ ชาติไทยเป็นสิ่งที่เราต้อง
รัก และหวงแหน ศาสนา คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ทั้ง
สามสิ่งนี้ล้วนแต่ทำให้คนไทยรักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดมั่นในการทำความดี ก่อให้เกิดความ
เป็นเอกภาพของคนในชาติ  
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนนบพิตำวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ให้แก่นักเรียนเพ่ือปลูกฝังอุปนิสัย ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้คงอยู่ตลอดไป โดยจัดกิจกรรมให้ดำเนินไปเป็นระยะตลอดปีการศึกษา  

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
          2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของของคณะกรรมการนักเรียน 
          2.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ภาวะผู้นำให้กับตนเองและทีมงานได้อย่างมีคุณภาพ 
     2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
          2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีและสร้างความรักความผูกพันธ์ต่อบิดา 
          2.7 เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีและสร้างความรักความผูกพันธ์ต่อมารดา 
 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ตัวแทนพ่อ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
 3. ตัวแทนแม่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 



 4. คณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 เชิงคุณภาพ 

          ๑. นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีและเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถเรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 
          3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความกตัญญูกตเวทีและสร้างความรักความผูกพันธ์ต่อบิดา 
 5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความกตัญญูกตเวทีและสร้างความรักความผูกพันธ์ต่อมารดา 
          6. นักเรียนร้อยละ 90 รู้บทบาทหน้าที่ของของคณะกรรมการนักเรียน 
 7. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถสร้างสรรค์ภาวะผู้นำให้กับตนเองและทีมงานได้อย่างมีคุณภาพ 

 
4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 
รวม

ทั้งสิ้น 

1 กิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียน 5,000 5,000 5,000 15,000 พ.ค.–มิ.ย. 64 ครูอาบีบชา 
2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ   8,000 8,000 ส.ค. 64 ครูอาบีบชา 
3 กิจกรรมวันเฉลิม ร.10    8,000 8,000 ก.ค. 64 ครูสถิตย ์
4 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ   8,000 8,000 ธ.ค. 64 ครูอาบีบชา 
5 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน   2,000 2,000 ภาคเรียนที่ 2 ครูอาบีบชา 
 

5.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
 ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร้อยละ 
90 เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ตัวแทนพ่อ ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
 3. ตัวแทนแม่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
 4. คณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
- บันทึกภาพกิจกรรม 
 
 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนอก
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2564 
 
 

 
 



 
 

เชิงคุณภาพ 
          ๑. นักเรียนร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีและเข้าใจการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถเรียนรู้และฝึก
ตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่
ตามระบบประชาธิปไตย 
          3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความจงรักภักดีและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความกตัญญูกตเวทีและ
สร้างความรักความผูกพันธ์ต่อบิดา 
 5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความกตัญญูกตเวทีและ
สร้างความรักความผูกพันธ์ต่อมารดา 
          6. นักเรียนร้อยละ 90 รู้บทบาทหน้าที่ของของ
คณะกรรมการนักเรียน 
 7. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถสร้างสรรค์ภาวะ
ผู้นำให้กับตนเองและทีมงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 

- บันทึกภาพกิจกรรม 
 
 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมนอก
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2564 

 
ที ่
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ ระดับ
ผลสำเร็จ
เทียบกับ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
ที่ขอ 

 
ที่ใช้ 

 

 
ที่เหลือ 

1. 
กิจกรรมอบรมคณะกรรมการ
นักเรียน 

15,000 - 15,000 - 
ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องด้วย 
Covid -19 

2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 8,000 - 8,000 - 
ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องด้วย 
Covid -19 

3. กิจกรรมวันเฉลิม ร.10  8,000 - 8,000 - 
ไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องด้วย 
Covid -19 

4. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 8,000 5,000 3,000 ดี 
จัดกิจกกรรม
ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

5. 
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

2,000 1,800 200 ดี 
จัดกิจกกรรม
ในรูปแบบ
ออนไลน์ 

 
หมายเหตุ เกณฑ์การสรุปผลระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 4 
(ดีมาก) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 81-100 

ระดับคุณภาพ 3  
( ดี ) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 61-80 

ระดับคุณภาพ 2 
(พอใช้) 

หมายถึง การดำเนินงานครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดใน
โครงการและบรรลุผลร้อยละ 41-60 

ระดับคุณภาพ 1 
(ปรับปรุง) 

หมายถึง การดำเนินครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกำหนดในโครงการ
และบรรลุผล ร้อยละ 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เป็นในรูปแบบออนไลน์หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น 
 
 
 

 
ลงชื่อ ...................................ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
       (นายอาบีบซา เซดามิซา) 
 
 

 
ลงชื่อ ...................................หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
      (นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์) 
 
 
ลงชื่อ ...................................ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
        (นายอรรถพร  อักษรนำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ด้าน คุณภาพผู้เรยีน 
มาตรฐานที ่1 
ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
ชื่อโครงการ      ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.กิจกรรม  กิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียน 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอาบีบซา เซดามิซา 
3.ที่ปรึกษาโครงการ - 
4.วันที่จัดกิจกรรม พฤษภาคม  2564 
5.สถานที่จัด กิจกรรม โรงเรียนนบพิตำวิทยา  
6.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 นักเรียน  -  คน 
 ครู   - คน 
 ผู้ปกครอง    -         คน 
 บุคคลทั่วไป  -         คน 
6.3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน - คน 
 

7.งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 15,000 บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง - บาท 

        งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)  15,000   บาท 
 

8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1 เพ่ือให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของของคณะกรรมการ

นักเรียน    

2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ภาวะผู้นำให้กับ
ตนเองและทีมงานได้อย่างมีคุณภาพ 

   

 
9.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

9.1 เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 

 - 
 
 
 
11.  เอกสารแนบท้าย 

- 



 
ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายอาบีบซา เซดามิซา) 

                                      …………/………………../………… 
   
รับทราบ      รับทราบ 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ………………..;……….หัวหน้ากุ่มบริหาร …………………          ลงชื่อ………...…….…..…………หัวหน้างาน
แผนงาน 
       (……………………………)                       (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง) 
      ……/…….…..……../……..…                                               ………/…….….…../…..……  
  
รับทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………….………………………… 
                                    (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                 ผู้อำนวยการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

ด้าน คุณภาพผู้เรยีน 
มาตรฐานที ่1 
ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
ชื่อโครงการ      ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.กิจกรรม  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอาบีบซา เซดามิซา 
3.ที่ปรึกษาโครงการ - 
4.วันที่จัดกิจกรรม สิงหาคม  2564 
5.สถานที่จัด กิจกรรม โรงเรียนนบพิตำวิทยา  
6.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 นักเรียน  -  คน 
 ครู   - คน 
 ผู้ปกครอง    -         คน 
 บุคคลทั่วไป  -         คน 
6.4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน - คน 
 

7.งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 8,000 บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง - บาท 

        งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)  8,000   บาท 
 

8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1 เพ่ือให้นักเรียนมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

   

2 เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีและสร้างความรัก
ความผูกพันธ์ต่อมารดา 
 

   

 
9.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

9.1 เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 

 - 
 
 
 
11.  เอกสารแนบท้าย 

- 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 



         (นายอาบีบซา เซดามิซา) 
                                      …………/………………../………… 

   
รับทราบ      รับทราบ 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ………………..;……….หัวหน้ากุ่มบริหาร …………………          ลงชื่อ………...…….…..…………หัวหน้างาน
แผนงาน 
       (……………………………)                       (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง) 
      ……/…….…..……../……..…                                               ………/…….….…../…..……  
  
รับทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………….………………………… 
                                    (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                 ผู้อำนวยการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  

ด้าน คุณภาพผู้เรยีน 
มาตรฐานที ่1 
ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



ชื่อโครงการ      ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.กิจกรรม  กิจกรรมวันเฉลิม ร.10 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสถิตย์ รัตนสิงห์ 
3.ที่ปรึกษาโครงการ นายอาบีบซา เซดามิซา 
4.วันที่จัดกิจกรรม กรกฏาคม  2564 
5.สถานที่จัด กิจกรรม โรงเรียนนบพิตำวิทยา  
6.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 นักเรียน  -  คน 
 ครู   - คน 
 ผู้ปกครอง    -         คน 
 บุคคลทั่วไป  -         คน 
6.5 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน - คน 
 

7.งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 8,000 บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง - บาท 

        งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)  8,000   บาท 
 

8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1 เพ่ือให้นักเรียนมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์    

 
9.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

9.1 เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 

 - 
 
 
 
 
11.  เอกสารแนบท้าย 

- 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายสถิตย์ รัตนสิงห์) 

                                      …………/………………../………… 



   
รับทราบ      รับทราบ 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ………………..;……….หัวหน้ากุ่มบริหาร …………………          ลงชื่อ………...…….…..…………หัวหน้างาน
แผนงาน 
       (……………………………)                       (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง) 
      ……/…….…..……../……..…                                               ………/…….….…../…..……  
  
รับทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………….………………………… 
                                    (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                 ผู้อำนวยการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
ชื่อโครงการ      ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.กิจกรรม  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอาบีบซา เซดามิซา 

ด้าน คุณภาพผู้เรยีน 
มาตรฐานที ่1 
ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



3.ที่ปรึกษาโครงการ - 
4.วันที่จัดกิจกรรม ธันวาคม  2564 
5.สถานที่จัด กิจกรรม โรงเรียนนบพิตำวิทยา  
6.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง 584 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 นักเรียน  547 คน 
 ครู   37 คน 
 ผู้ปกครอง    -         คน 
 บุคคลทั่วไป  -         คน 
6.6 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน - คน 
 

7.งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 8,000 บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง 5,000 บาท 

        งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)  3,000   บาท 
 

8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1 เพ่ือให้นักเรียนมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา

กรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

   

2 เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีและสร้างความรัก
ความผูกพันธ์ต่อบิดา 
 

   

 
9.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

9.1 เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 

 - 
 
 
 
11.  เอกสารแนบท้าย 

11.1 รูปภาพ 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายอาบีบซา เซดามิซา) 

                                      …………/………………../………… 
   
รับทราบ      รับทราบ 



…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ………………..;……….หัวหน้ากุ่มบริหาร …………………          ลงชื่อ………...…….…..…………หัวหน้างาน
แผนงาน 
       (……………………………)                       (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง) 
      ……/…….…..……../……..…                                               ………/…….….…../…..……  
  
รับทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………….………………………… 
                                    (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                 ผู้อำนวยการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนนบพิตำวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจกิายน – 3 ธันวาคม 2564 

ในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนนบพิตำวิทยา ประจำปี 2565 
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจกิายน – 3 ธันวาคม 2564 

ในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
ชื่อโครงการ      ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.กิจกรรม  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
2.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายอาบีบซา เซดามิซา 
3.ที่ปรึกษาโครงการ - 
4.วันที่จัดกิจกรรม ธันวาคม  2564 
5.สถานที่จัด กิจกรรม โรงเรียนนบพิตำวิทยา  

ด้าน คุณภาพผู้เรยีน 
มาตรฐานที ่1 
ตัวชี้วัด 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 



6.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจริง 366 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.9 
 นักเรียน  547 คน 
 ครู   - คน 
 ผู้ปกครอง    -         คน 
 บุคคลทั่วไป  -         คน 
6.7 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน - คน 
 

7.งบประมาณค่าใช้จ่าย       งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 2,000 บาท    
          งบประมาณท่ีใช้จริง 1,800 บาท 

        งบประมาณ (คงเหลือ / ใช้เกิน)  200   บาท 
 

8.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม ( เขียนตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการเป็นข้อๆ ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ มาก ปานกลาง น้อย 
1 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีและเข้าใจการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  
 

   

2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกตนเองเก่ียวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบบประชาธิปไตย 

   

 
9.ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

9.1 เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ทำให้
นักเรียนมีส่วนร่วมน้อย 

10. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
 - 

 
 
 
11.  เอกสารแนบท้าย 

11.1 รูปภาพ 
 

ลงชื่อ………………………………………..ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นายอาบีบซา เซดามิซา) 

                                      …………/………………../………… 
   
รับทราบ      รับทราบ 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 



…………………………………………………………………….  ……………………………………………………… 
 
ลงชื่อ………………..;……….หัวหน้ากุ่มบริหาร …………………          ลงชื่อ………...…….…..…………หัวหน้างาน
แผนงาน 
       (……………………………)                       (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง) 
      ……/…….…..……../……..…                                               ………/…….….…../…..……  
  
รับทราบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………….………………………… 
                                    (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
                 ผู้อำนวยการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนนบพิตำวิทยา ประจำปี 2565 
วันที่ 8 มีนาคม 2565 

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Form 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


