
 

 
รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๔ 

 
                                                          
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
                                                                    

โดย 
นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ 

นายพงศ์พิทักษ์   ใจสว่าง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ตำบลนาหนองทุ่ม   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

 



บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา     อำเภอแก้งคร้อ    จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่………………………………………………วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

ข้าพเจ้า นางดาวรุ ่ง กลางวงค์  ตำแหน่ง  ครู  อันดับ คศ.๓ และนายพงศ์พ ิทักษ์ ใจสว่าง                  

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน                        
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียน จัดขึ้นรอบแรกในเดือนพฤศจิกายน รอบสองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 9 เมษายน 2564                  
และเข้าค่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  

บัดนี้ โครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ตามเอกสารที่แนบมานี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ลงชื่อ                                ผู้รายงาน    ลงชื่อ                             ผู้รายงาน                                 
         (นางดาวรุ่ง  กลางวงค์)                          (นายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง)                                                                               
           ครู  อันดับ  คศ. ๓           ครูอัตราจ้าง 
 
ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ    
          (นางวาสนา วงศ์ใหญ่)       ( นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์ ) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ    
          (นายวุฒิชัย รักหินลาด)       

           รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

        ว่าที่ร้อยเอก   

                                          ( จีระศักดิ์  แต่งผิว ) 
                                      ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 



 

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  

๒๕๖๓ เป็นงานสร้างเสริมระเบียบวินัยเป็นงานที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ ในการแก้ปัญหา ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สอดส่องดูแล แนะนำ ป้องปรามไม่ให้
นักเรียนกระทำผิด ปราศจากสิ่งเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน กระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
กฎหมายบ้านเมือง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีสุข 

 
 
 
                            ๒๗  กันยายน ๒๕๖๓

                        



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ................................................   ๑ 

คำนำ  .......................................................................................................................... .............   ๒ 

สารบัญ  ........................................................................................................... .........................   ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  ................................................................................ .......   ๔ 

ภาคผนวก  ............................................................................................. ....................................    

- โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน                              
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

- รายชื่อนักเรียนเข้าร่วม โครงการ อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                              
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

- ตารางฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
๑.  ชื่อโครงการ   งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

๒.  สนองจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษา 
จุดเน้นข้อที่  2 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย                                   
เพ่ือสร้างทักษะขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและมีงานทำ 

๓.  สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ตัวช้ีวัดที ่1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   
     โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     ตัวช้ีวัดที ่2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ตัวช้ีวัดที ่3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ตัวช้ีวัดที ่4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวช้ีวัดที ่1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส 
     ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม                      
     ตัวช้ีวัดที ่2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
     ท้องถิ่น 
     ตัวช้ีวัดที ่3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
     อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ และนายพงศ์พิทักษ์ ใจสว่าง 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทั่วไป         

๕.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมในเชิงบวก 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 
3. เพื่อเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม

โดยการเข้าค่ายฝึกระเบียบวินัยให้มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน 

๖.  เป้าหมาย 

1.  ด้านปริมาณ 
           - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 604 คน (ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง) 

2. ด้านคุณภาพ  



  -  ผู้เรียนมีพฤติกรรมในเชิงบวก 
  -  นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 

-  มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนและนักเรียนมี
ระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

๗. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
จัดขึ้นรอบแรกในเดือนพฤศจิกายน รอบสองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 9 เมษายน 2564 และเข้า
ค่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  

๘.  การดำเนินงาน 
         1. จัดทำแผนโครงการอบรม 
     2. ประสานงานในการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรม 
     3. ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักระเบียบวินัย และสามรถนำ    
ความรู้ที่ได้ไปขยายต่อให้แก่ครอบครัวและนักเรียนในโรงเรียนและมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียน           
ที่ผ่านการอบรม 
     4. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

 

๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
การดำเนินงานโครงการ  ดังนี้ 
๙.๑  สถานีตำรวจภธูรแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   

 

๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมในเชิงบวก √   
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 
√   

๓. เพ่ือเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโดยการเข้าค่าย
ฝึกระเบียบวินัยให้มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน 

√   

 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( √ ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ 

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

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 



  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ๑,๐๐๐๐ บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป            ๑,๐๐๐๐ บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ              ๐   บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

    จากการดำเนินงานโครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
มีข้อค้นพบ ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
๑. จุดเด่นของโครงการเป็นโครงการทีน่ักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตราย

และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
๒.  จุดควรพัฒนาของโครงการ 

          -  

สรุปความพึงพอใจโครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

การสรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ได้ทำการ
สำรวจโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป จึงได้สรุปข้อมูลความพึงพอใจดังตารางต่อไปนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
(คิดเป็นร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน  ๔๓.๕๐ ๔๓.๕๐ ๑๓.๐๐ - - 
2. ท่านได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ๒๖.๑๐ ๔๓.๕๐ ๒๑.๗๐ ๘.๗๐ - 
3. ท่านได้รับความรู/้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได้ ๔๓.๕๐ ๑๓.๐๐ ๓๐.๔๐ ๑๓.๐๐ - 
4. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม ๓๐.๔๐ ๒๖.๑๐ ๒๖.๑๐ ๑๓.๐๐ ๔.๓๐ 
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม  ๔.๓๐ ๓๔.๘๐ ๒๖.๑๐ ๘.๗๐ ๑๓.๐๐ 
6.  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ๑๗.๔๐ ๓๙.๑๐ ๒๖.๑๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ 
7. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๒๖.๑๐ ๑๗.๔๐ ๓๐.๔๐ ๑๗.๔๐ ๘.๗๐ 
8. เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ข้อมลู หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด ี ๓๐.๔๐ ๓๙.๑๐ ๑๓.๐๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 

     - 
 

ลงชื่อ                                   ผู้รายงาน 

        (นางดาวรุ่ง  กลางวงค์) 
                    ครู  อันดับ  คศ. ๓ 
 
 



แบบรายงานการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
               ❑ งาน/กิจกรรมตามแผน   ❑  งาน/กิจกรรมเพิ่มเตมิ 

ระยะเวลาในการดำเนินการ เริม่ ตุลาคม ๒๕๖๓  สิ้นสดุ กันยายน ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ นางดาวรุ่ง  กลางวงค์ สรุปรายงานเมื่อ ๒๗  กันยายน ๒๕๖๓ 

คำช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน ❑   หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนด 

๑. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

    ❑  ดำเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว  ❑  อยู่ในระหว่างดำเนินการ               ❑ ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๒. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปรมิาณ 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย ( ร้อยละ…………………. )    ❑ เท่ากับเป้าหมาย  ( ร้อยละ ๑๐๐ )  

    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย  ( ร้อยละ………………….) 

๓. ผลการดำเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคณุภาพ 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย ( ระบุเหตุผล)………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ❑ เท่ากับเป้าหมาย   

    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย( ระบเุหตผุล)………………………………………………..……………………………………………………………………… 

๔. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

    ❑ มากเกินไป    ❑ เหมาะสมด ี    ❑ ยังต้องปรับปรุง 

๕. ความร่วมมือของผู้ร่วมงานในการดำเนินการ 

   ❑  ได้รับความร่วมมือดมีาก  ❑ ได้รับความร่วมมือพอควร              ❑ ได้รับความร่วมมือน้อย 

๖. งาน/กิจกรรมที่จดัขึ้นมีความเหมาะสม 

    ❑ ดี                ❑ พอใช้    ❑ ต้องปรับปรุง 

๗. สถานท่ีใช้ในการดำเนินการ  มคีวามเหมาะสมเพียงใด 

    ❑ มาก    ❑ ปานกลาง               ❑ น้อย 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



๘. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

    ❑ ตามที่ระบุไว้ในแผน   ❑ เร็วกว่าท่ีระบไุว้ในแผน             ❑ ช้ากว่าท่ีระบุไว้ในแผน 

๙. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง  (ระบุ) 

    ❑ สูงกว่าเป้าหมาย   ❑ เท่ากับเป้าหมาย    ❑ ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๑๐. เครื่องมือประเมินความสำเรจ็ของงาน (โปรดแนบมาด้วย) 

❑ แบบประเมินผล   ❑ แบบสังเกต     ❑ ผลการประชุมสรุปงาน 

๑๑. ปญัหาและอุปสรรค 

❑ กิจกรรมไมส่อดคล้องกับความต้องการหรือปัญหา 

❑ ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

❑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขัดข้อง /ทำงานได้ไมต่รงต่อความต้องการ 

❑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม /งาน/โครงการ เนื่องจาก.....................……………………………..………...................

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ งาน /โครงการไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการของ กิจกรรม/งาน/โครงการ ขัดข้องทำให้การเบิกจ่าย ลา่ช้าหรอืเบิกไมไ่ด้ 

❑ อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑๒. ข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

                -ไม่มี- 

๑๓. โครงการนีม้ีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ   
ดำเนินการของกิจกรรม/งาน/โครงการแล้ว  ควรดำเนินกิจกรรม/งาน /โครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่  อย่างไร 

โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ควรดำเนินการกิจกรรมโครงการนี้ต่อไป  
    เพื่อทราบปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆ และจะได้  ส่งเสริม  ดูแล  ช่วยเหลือได้อย่างทันถ่วงทีและถูกวิธี 

 
 

ลงชื่อ                                   ผู้รายงาน 

        (นางดาวรุ่ง  กลางวงค์) 
                    ครู  อันดับ  คศ. ๓ 

✓ 

✓ 

✓ 



             
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
  



ชื่อโครงการ   งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   (  ✓ )  โครงการต่อเนื่อง  (     )  โครงการใหม่ 
สนองจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษา 
    จุดเน้นข้อที่  2 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะขั้นพ้ืนฐานที่
เชื่อมโยง 
    สู่การสร้างอาชีพและมีงานทำ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ตัวช้ีวัดที ่1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัด 
     กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
     ตัวช้ีวัดที ่2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ตัวช้ีวัดที ่3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ตัวช้ีวัดที ่4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ตัวช้ีวัดที ่1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 
     ตัวช้ีวัดที ่2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
     ตัวช้ีวัดที ่3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  
     และมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบ   นางดาวรุ่ง   กลางวงค์ และนายพงศ์พิทักษ์   ใจสว่าง  กลุ่มบริหารทั่วไป 


 
 

หลักการและเหตุผล 
งานสร้างเสริมระเบียบวินัยเป็นงานที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ ในการแก้ปัญหา ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สอดส่องดูแล แนะนำ ป้องปรามไม่ให้
นักเรียนกระทำผิด ปราศจากสิ่งเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน กระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
กฎหมายบ้านเมือง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีสุข 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมในเชิงบวก 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 
3. เพื่อเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม

โดยการเข้าค่ายฝึกระเบียบวินัยให้มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน 



เป้าหมาย  
 1.  ด้านปริมาณ 
           - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 604 คน (ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง) 

2. ด้านคุณภาพ  
  -  ผู้เรียนมีพฤติกรรมในเชิงบวก 
  -  นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 

 -  มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนและนักเรียนมี
ระเบียบวินัย 

มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
วิธีดำเนินการ 
     1. จัดทำแผนโครงการอบรม 
     2. ประสานงานในการดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรม 
     3. ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักระเบียบวินัย และสามรถนำ
ความรู้ที่ได้ไปขยายต่อให้แก่ครอบครัวและนักเรียนในโรงเรียนและมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่ผ่าน
การอบรม 
     4. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
      โครงการฯนี้มีระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรมนักเรียนจัดขึ้นรอบแรกในเดือนพฤศจิกายน รอบสองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 9 เมษายน 
2564 และเข้าค่ายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  
สถานที่ดำเนินการ 
           โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ และเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกสถานที่ 
งบประมาณ  

 ค่าดำเนินงาน 10,000 บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
วิธีประเมินผล 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกตและการพูดคุย 
3. จากการปฏิบัติ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมในเชิงบวก 
2. นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้บุคคลอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 



 ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ                                
         (นางดาวรุ่ง  กลางวงค์)            (นายพงศ์พิทักษ ์ใจสว่าง)                                                                               
           ครู  อันดับ  คศ. ๓                          ครูอัตราจ้าง 
 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           ( นางวาสนา  วงศ์ใหญ่ ) 
                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            ( นายปราโมทย ์  หิตาพิสุทธิ์ ) 
                                              ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                ( นายวุฒิชัย   รักหินลาด) 
                                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 
 
 
 

  ว่าที่ร้อยเอก                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                  ( จีระศักดิ ์  แต่งผิว ) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
  

 
 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินความพึงพอใจโครงการงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

วันที่  ๖ - ๗  เมษายน   ๒๕๖๔ 

คำชี้แจง      ให้กาเครื่องหมาย     ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงมากที่สุด  พร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

๑. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน      
๒. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม     
๓. ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือไปปรับใช้ได้     
๔. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม     
๕. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๖.  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม     
๗. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม     
๘. เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี     
 

ข้อเสนอแนะและความประทับใจท่ีได้รับ  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 

ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถาม 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วม โครงการ งานปอ้งกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

ลำดับที่ ชั้น ชื่อ - สกุล 
1 1/2 เด็กชายกรวิชญ์  สุมัง 
2 1/2 เด็กชายณัฐวัตร  มลิโค 
3 1/2 เด็กชายธนพล  พันธุจิตร 
4 1/2 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีชัยภูมิ 
5 1/2 เด็กชายวศิน  วิญญาสุข 
6 1/2 เด็กชายศราวุฒิ  สีหานาท 
7 1/2 เด็กหญิงพรทิพย์  อินทะรังษี 
8 1/2 เด็กหญิงสุพัตรา  พงษ์สวัสดิ์ 
9 1/3 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นวิชา 
10 1/3 เด็กชายพิพัฒน์ภูมินทร์  ชะขุนทด 
11 1/3 เด็กชายสรวิชญ์  นนทะโส 
12 1/3 เด็กชายสิรภพ  มูลหิรัญ 
13 1/3 เด็กชายอภิชาติ  โมคำ 
14 1/3 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดวงจันทร์ 
15 1/3 เด็กหญิงพัชรา  ตั้งหมั่น 
16 1/3 เด็กหญิงอรนิภา  รอญศึก 
17 1/3 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูเดช 
18 1/3 เด็กหญิงปาธิตา  กลางวงศ์ 
19 2/2 เด็กชายกัมปนาท  ขุนภูเขียว 
20 2/2 เด็กชายชาคริต  ทองแท้ 
21 2/2 เด็กชายสหรัฐ  ธรรมปัญญา 
22 2/2 เด็กหญิงกุสุมา  โคจำนงค์ 
23 2/3 เด็กชายกฤติเดช  โจไธสงค ์
24 2/3 เด็กชายเจษฎาพร  กุลวงค์ 
25 2/3 เด็กชายณัฐภูม ิ ตั้งมั่น 
26 2/3 เด็กชายดนัย  ซื่อสัตย์ 
27 2/3 เด็กชายเตวิทย์  คุณเมือง 
28 2/3 เด็กชายพีรภัทร  ชาวนาเสียว 



 

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วม โครงการ งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

29 2/3 เด็กชายสโรจน์พันธ์  สอนอ่อน 
30 2/3 เด็กชายเอกราช  ศิริรัตน์ 
31 3/2 เด็กชายปราชญ์กิดากร  จำนงค์บุญ 
32 3/2 เด็กหญิงมุกรวี  อาจยางคำ 
33 3/2 เด็กหญิงสุดารัตน์  ถนอมเชื้อ 
34 3/3 เด็กชายปิยะ  เงินโคกสูง 
35 3/3 เด็กชายพีรวัฒน์  จันทร์หอม 

ลำดับที่ ชั้น ชื่อ - สกุล 
36 3/4 เด็กชายกฤตภาส  ทิพย์วงษ์ 
37 3/4 เด็กชายคมพยัคฆ ์ มุดดร 
38 3/4 เด็กชายนัฐกานต ์ แสนหอม 
39 3/4 เด็กชายนันทภัส  ศรีสำราญ 
40 3/4 เด็กชายภัทรพล  ศรีดารา 
41 3/4 เด็กชายภูมรินทร์  ภูบัวดวง 
42 3/4 เด็กชายอานนท ์ อุส่าห์ 
43 4/3 นายลิขสิทธิ์  ชนะชัย 
44 4/3 นายอชิตะ  สุดแสน 
45 4/3 นางสาวกฤษณา  ศรีลา 
46 4/3 นางสาวณัฏฐณิชา  ไมโสภา 
47 4/3 นางสาวพรวิลัย  กาชัย 
48 4/3 นางสาวรวีวรรณ  คามตะสีลา 
49 4/3 นางสาวอุดมลักษณ์  ปาลทิพย์ 
50 5/3 นายธีระพงค์  วิญญายงค์ 
51 5/3 นายศิรศักดิ ์ โคตดำ 
52 6/3 นายสิทธิเดช   เลิศสงคราม 
53 6/3 นายอัมรินทร์   เทินชัยภูมิ 
54 2/2 เด็กหญิงปริยากร  ทัพไมตรี 
55 2/2 เด็กหญิงธนวรรณ  แพงไธสงค์ 
56 2/2 เด็กหญิงศศิประภา พันแสง 



ตารางการฝึกโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนกัเรียน 

ณ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม ิ

วันที่ 6 เมษายน 2564 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

0800 - 0900  พิธีเปิด   

1000 - 1200 แบ่งกลุ่ม   

1200 - 1300 รับประทานอาหาร   

1300 - 1400 เด็กแว้น และการแก้ปัญหาเด็กแว้น   

1500 - 1600 ความรักสามัคคีในหมู่คณะ   

1700 - 1800 ภารกิจส่วนตัว   

1800 - 1900  รับประทานอาหาร   

1900 - 2100 ประวัติศาสตร์ชาติไทย   

   

วันที่ 7 เมษายน 2564 

0500 ตื่นนอน   

0500 - 0530 ภารกิจส่วนตัว   

0530 - 0630 ออกกำลังกาย   

0630 - 0730 ภารกิจส่วนตัว   

0730 - 0800 ทำความสะอาด   

0800 - 0900 รับประทานอาหาร   

0900 - 1200 ยาเสพติด - ระเบียบแถว   

1200 - 1300 รับประทานอาหาร   

1300 - 1500 ศาสตร์พระราชา   

 
 



 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 
 

 
 



 

 

 
 



 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 


