
ชื่อหน่วยงานโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รายงานผลการติดตามผลการประเมินความเสี่ยง ข้อมูล รายละเอียด ผลการประเมิน 

ชื่อส่วนงานยอ่ย ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการตดิตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 
 

หมายเหต ุ

๑. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มี

สุขภาพกาย และจิตที่ด ีมีการ 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เป็นคนด เก่ง มีความสุข 

๑. สถานการณ์การแพร ่
ระบาดโรคไวรัส โคโรน่า 

2019 การตดิตามมีข้อจำกัด 

ขาดการนิเทศอย่างต่อเน่ือง 

๒.ครูบางส่วนขาดการติดตาม 

นักเรียนอย่างต่อเน่ือง เป็น 

ระบบ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑.ผู้บริหารจัดทำแผนนิเทศ 
๒.จัดหา/จัดทำคู่มือ การ

ดำเนนิงานให้กับครู 

๓.จัดกิจกรรมพัฒนาคร ู

จัดอบรมออนไลน ์

๔.จัดประชุมผู้ปกครองถ่ายทด 

สดผ่านเฟชบุ๊คไลท์ 

๕.พัฒนากิจกรรมเครือขา่ย 

การศกึษา 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
หัวหนา้กลุ่มงาน นาง

เกวลิน  บดินทร ฝ่าย

กิจการ 

นักเรียน ครู

ที่ปรึกษา 

สถานศึกษามีการแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบ สำรวจ 

นักเรียนเป็นรายบุคคล 

เย่ียมบา้นออนไลน์ ด้วย 

ระบบ ไอซีที จัดกิจกรรม 

นอกหลักสูตร ส่งเสริม

ศักยภาพ 

 



 
 
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการตดิตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 
 

หมายเหต ุ

๒.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา สถานการณ์การแพรร่ะบาด 
โรคไวรัส โคโรน่า 2019 

นักเรียนขาดวินัยในตนเอง 

ในการเข้าตรวจเช็ครายช่ือ 

ในคาบเช้า ก่อนเข้าเรียน 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านระบบเครือขา่ยอิน 

เทอเนต และเครือข่าย 

สัญญาณโทรศัพท ์

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
นายสุวัฒ  สทุิน ครูที่

ปรึกษา หัวหน้าระดับ 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมการควบคุมที ่
กำหนดไว้มีการปฏิบัติ 

ลดความเสี่ยงได แต่ยัง 

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 

กำหนดไว้ 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการตดิตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 
 

หมายเหต ุ

๓. งานระเบียบวินัยและ 
ความประพฤต ิ

เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตน 

ตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

๑.นักเรียนไม่เข้าใจกฎระเบียบ 
อยา่งชัดเจน ขาดระเบียบวินัย 

๒.ผู้ปกครองไม่ให้ความรว่มมือ 

เท่าที่ควร 

๓.นักเรียนขาดความกระตือรือร้น 

อย่างต่อเน่ือง 

๔.นักเรียนขาดความรับผดิชอบ 

ต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑.ติดตามประเมินผล 
๒.ติดตามกำกับการปฏิบัต 

หน้าที่อย่างใกล้ชิดและ 

เคร่งครัด 

๓.ตรวจผลงานความกา้วหน้า 

ในการปฏิบัติงาน 

๔.รายงานความกา้วหน้า 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
หัวหนา้กลุ่มงาน 

นายพรเทพ  บุญ

พอก 

หัวหนา้ระดับ 

ครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมการควบคุม 
ที่กำหนดมีปฏิบัต ซึ่ง

สามารถลด ความ

เสี่ยงได้ในร ะดับหน่ึง

แต่ยัง ไม่บรรลุ

วัตถปุระสงค์ ที่ตั้งไว ้

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการตดิตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 
 

หมายเหต ุ

๔. งานส่งเสรมิกิจกรรมนักเรียน 
เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อจัด

กิจกรรมวันสำคัญตา่ง ๆ ของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ์ส่งเสริม

ให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ ร่วม

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑.การมอบหมายงาน 
๒.การวางแผนอย่างเป็นระบบ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
หัวหนา้กลุ่มงาน นาง

ปรารถนา  ยอดมณ ีฝ่าย

บริหารกิจการนักเรียน 

ให้คำแนะนำ 
ช่วยเหลือทั้งดาน 

การวางแผนและ 

การทำกิจกรรม 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการตดิตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 
 

หมายเหต ุ

๕. งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี 

บทบาทกระบวนการ 

ประชาธิปไตยเป็นผู้นำ และ

ผู้ตามทีด่ ี

- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ปรับปรุงการทำงานมอบหมาย 
หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ 

คณะทำงานสภานักเรียน  มีการ 

กำกับติดตามอย่างเป็นระบบ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
หัวหนา้กลุ่มงาน 

นายอณัส  ซาดัดคาน 

ฝ่ายบริหารกิจการ 

นักเรียน 

สรุปรายงาน 
การปฏิบัตงิาน 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ 
กิจกรรม/ด้านงานที่ประเมิน และ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงท 

ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 

 
 
 

หมายเหต ุ

๖.งานสง่เสรมิกีฬาและนนัทนาการ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ 

สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์สามารถทำกิจกรรมกับผู้อื่น 

ได้อย่างมีความสุข 

- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑.ติดตามวางแผนการทำกิจกรรม 
กีฬาและนันทนาการอย่างเป็น 

ระบบทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 

๒.มีการรายงานผลการปฏิบัติ 

ตามโครงการ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
นายอดุลย์  พันทอง ฝ่าย

บริหารกิจการนักเรียน 

ประเมินผลระหว่าง 
การทำกิจกรรม 

ให้คำแนะนำเพื่อ 

พัฒนางาน 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการตดิตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 
 

หมายเหต ุ

๗.งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑.นักเรียนก้าวร้าว 
๒.นักเรียนมีนิสัยเกเร 

๓.นักเรียนขาดความเคารพคร ู

๔.นักเรียนขาดความรับผิดชอบ 

ต่อภาระงานที่มอบงาน 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ติดตามประเมินผล 
๑.ติดตามกำกับการปฏิบัติ 

หน้าที่อย่างใกล้ชิด 

๒.ตรวจผลงานความกา้วหน้า 

ในการปฏิบัติงาน 

๓.รายงานความกา้วหน้า 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒๔ 
นางกิตติมา  จิ๋ว ฝ่าย

บริหารกิจการนักเรียน 

กิจกรรมการควบคุม 
ที่ปฏบัิติอยู่สามารถ 

ลดความเสี่ยงได้ใน 

ระดับหน่ึงแต่ยังไม่ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่ตั้งไว้ 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กำหนดเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการตดิตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 
 

หมายเหต ุ

๘. งานป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องอันตรายของยาเสพติดแก่ 

นักเรียน 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยงัขาด 
ความตระหนัก ขาดความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย 

และปัญหาที่เกิดจากยาเสพ 

ติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ 

ก่อนวัยอันควร 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัตอิยู่ 
สามารถลดความเสี่ยงไดใ้น 

ระดับหน่ึงแต่ยังไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผู้อำนวยการในโรงเรียน 

นายอดุลย์  พันทอง ครู

ที่ปรึกษา ฝา่ยบริหาร

กิจการ นักเรียน 

วิธีการติดตาม 
ประเมินผล 

๑.ติดตามกำกับการ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่าง 

ใกล้ชิด 

๒.ตรวจผลงาน 

ความก้าวหน้าในการ 

ปฏิบัติงาน 

๓.รายงาน 

ความก้าวหน้า 

 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/ด้านงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการตดิตามและ 

สรุปผลการประเมิน/ 

ข้อคิดเห็น 

 
 

หมายเหต ุ

๙. งานรักษาความปลอดภัย - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กำกับติดตามการปฏบัติงาน 
ของครูเวรปรับจำวัน/งาน 

จราจรและการอยู่เวรยามรักษา 

ความปลอดภัย 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
หัวหนา้กลุ่มงาน นาย

อดุลย์  พันทอง ฝา่ย

บริหารกิจการนักเรียน 

๑.ประเมินผลจากการ 
ปฏิบัติงานเวรประจำวัน 

๒.งานจราจรและการอยู่ 

เวรยามรักษาความ 

ปลอดภัย 

 





 

 


