
 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติกจิกรรม  

“โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กจิกรรม 5 ส)  

  ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 

ผู้จัดท า 
นางสาวอมรนารี  ปินปันคง 

นางณฐัธิดา  อุตส่าห์ 
นางสาวณฐัธยาน์  ใจดี 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวยีงเก่าแสนภูวทิยาประสาท) 
อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  

ที่  ……. / 2564                                 วันที่    5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบตัิกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส)  
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
 

เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

ตามที ่ทางโรงเร ียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เว ียงเก ่าแสนภูว ิทยาประสาท)  ได ้จัด 
ให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบ และพื้นที่การเรียนรู้ ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย 
“โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” โดยได้แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบและพื้นที่การเรียนรู้
ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

บัดนี้การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน พฤศจิกายน 
ดังรายละเอียดที่แนบ 

จึงรายงานมาเพื่อทราบ  
 

ลงชื่อ..........................................         ลงชื่อ............................................         ลงชื่อ............................................... 
(นางสาวอมรนารี  ปินปันคง)             (นางสาวณัฐธิดา  อุตส่าห์)                  (นางสาวณัฐธยาน์  ใจดี)            
       ตำแหน่ง  ครู                           ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง                   ตำแหน่งครูนักศึกษาฝึกสอน 
 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 

 ลงชื่อ....................................................................................... 
                (นายอนันต์ ทานัน) 
                                                    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
            (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

 
 
 
 



 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 

 ลงชื่อ....................................................................................... 
         (นายกัมพล ไชยนันท์) 
                                                         ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
                (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กจิกรรม 5 ส) 

ประจำเดือน พฤศจิกายน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
************************************** 

พื้นที่เขตรับผิดชอบ  บริเวณระเบียงด้านนอกและระเบียงทางเดินชั้น 2 อาคารครองราชย์ 70 ปี  
                          
 

ตารางการปฏิบัติงาน/เวรประจำวัน 
 

วัน ชื่อผู้รับผิดชอบ 
จันทร์ 1. นายกนกศักดิ ์แอบสถิตพนา 

2. นายรุ่งทรัพย์  กัณทะวงค์ 
3. นายเดชดนัย  เต๋จะ  (หัวหน้าเวร) 
4. นางสาวอรอนงค์ ถุงคำ 
5. นางสาวชนิสรา  มูลทะสอน 

อังคาร 1. นายศุภวิชญ์  กำแพงงาม  
2. นายศุภราช  ผาติเกษมสันต์   
3. นางสาวรสริน  เจนจบอักษร  (หัวหน้าเวร) 
4. นางสาวสิริกร  ธรรมวงค์   
5. นางสาวอภิญญา  ติยากว้าง   
6. นางสาวหอม  บัวคำ 

พุธ 1. นายฐิติพันธ์  แสงเพ็ชร 
2. นายอัศวิน  ไชยพุฒ 
3. นางสาวสุภาวดี  หนสมสุข  (หัวหน้าเวร) 
4. นางสาวนริศรา  คงน้ำ 
5. นางสาวเบญจภรณ์  วงศ์พิพัฒน์เจริญ 

พฤหัสบดี 1. นายณัฐชนน บุษบก   
2. นางสาวอภิชญา  สุขสีทา   
3. นางสาวอรจิรา  พูมเพ่ิม   
4. นางสาวกาญจนา  ตามบุญ  (หัวหน้าเวร) 
5. นางสาวขวัญชนก  สะโง้ 

ศุกร์ 1. นายจรัญศักดิ์ ไตรจิตร์ 
2. นายไกรวิชญ์  แก้วประเสริฐ 
3. นางสาวชาลิสา  แก้วพงษ ์
4. นางสาวนิรชา  ยลปราโมทย์ (หัวหน้าเวร) 
5. นางสาวฌลานันท์ ใจป้อม 
 

 



 
 
ผลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรม“โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบพ้ืนที่เขตรับผิดชอบดีขึ้น สะอาด เป็นระเบียบ  น่าอยู ่เหมาะ
สำหรับทำกิจกรรม อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นักเรียนเกิดความสำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน
และกัน เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันภายในห้องเรียน ความมีระเบียบวินัยสร้างนิสัยรักความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้เกิดเป็นภาพพจน์ที่ดีของโรงเรียน 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
 - มีนักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการทำเวร ประมาณ 4-5 คน 
 - นักเรียนหลายคนประสงค์เลือกรูปแบบการเรียน On-line อยู่ที่บ้าน ทำให้เวรบางวันไม่มีคนทำเวร 
 
ข้อเสนอแนะ   

- จัดให้มี หัวหน้าเวร เพ่ือรับผิดชอบดูแล/บริหารจัดการให้ลูกทีมทำเวร 
- ครูประจำชั้นต้องกำชับการทำเวรของนักเรียนในแต่ละวัน 
- สลับสับเปลี่ยนกลุม่เวรประจำวันและโยกย้ายนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบหรือนักเรียนที่ไม่สามารถ

มาเรียนที่โรงเรียนได้ให้จัดกลุ่มกับนักเรียนที่มีความรับผิดชอบและเป็นนักเรียนที่สามารถมาเรียนที่
โรงเรียนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

ภาคผนวก 



ภาพนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสขุ ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กจิกรรม 5 ส) 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

เวรประจำวันจันทร์ 
 

     
 

เวรประจำวันอังคาร 
-ไม่ม ี

 
เวรประจำวันพุธ 

 

       
 

 
เวรประจำวันพฤหัสบดี                                              เวรประจำวันศุกร์  (ไม่มี) 

                              


