
 

 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

รอบ 6 เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

 

 

 



คำนำ 

 
 การกำกับติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์
ติดตาม กำกับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกท้ังยังเป็นข้อมูล สำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถ
ตัดสินใจในการบริหา  
 งานแผนงาน จึงได้จัดทำคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
สาระสำคัญ กลไกของการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
การสร้างกรอบแนวคิดเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจในการติดตามและประเมินผลมากข้ึน และข้อมูลที่จะได้รับจาก
การติดตามและประเมินผลนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
 

          ฝ่ายแผนงาน 

  



 
แผนติดตามความก้าวหนา้ระยะ 6 เดือน การดำเนิงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 
 
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 13 ได้รับการอนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง งานแผนงาน ได้จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า
ระยะ 6 เดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ โดยให้กลุ่ม/หน่วย/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินการโครงการได้อย่างเป็นระบบและตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สนองนโยบายของรัฐบาล นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จุดเน้น สพฐ. นโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจุดเน้นนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น
แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือให้หน่วยงาน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ 
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุผลสำเร็จ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนของโครงการ การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เพ่ือทราบสภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ 
3. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 13 และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการไดป้ระชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ 

 
เป้าหมาย 

1. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ระยะเวลา 6 เดือน 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ สิ้นปีงบประมาณ รายงานเป็นรูปเล่ม 

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 
 
วิธีดำเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 6 เดือน 
3. จัดทำปฏิทินกำหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ และรายงาน 
4. แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด 
 
 



ระยะเวลาดำเนินการ 
 ติดตามรายงานผลระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม 2563) 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 งานแผนงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล หมายเหตุ 

1 เสนอแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มีนาคม 2563 งานแผนงาน  

2 หนังสือแจ้งทุกกลุ่ม/หน่วยและ 

ผู้รับผิดชอบโครงการทราบและรายงาน 

ความก้าวหน้าของโครงการ ตามแบบ 

ติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด 

เมษายน 2563  

 

ทุกกลุ่ม/หน่วยและ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

3 ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตาม 

แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 

เมษายน 2563  

 

ทุกกลุ่ม/หน่วยและ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

4 แจ้ง สรุปผลการดำเนินงาน ให้ทุกกลุ่ม/ 

หน่วย ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบ 

โครงการทราบ 

สิงหาคม 2563 ทุกกลุ่ม/หน่วยและ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

5 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สิงหาคม 2563 งานแผนงาน  

 
 
      ลงชื่อ   ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอแผนติดตาม 
           (นางจันทร์ทิพย์ รักสม) 
 
 
 
  



การติดตามงบตามภารกิจงานระยะเวลา 6 เดือน โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 13 

กลยุทธ์ระดับองค์กร แผนงาน / โครงการ งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

1 
คุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียน 20,000 - 
2. พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (PDCA) 

2,000 - 

3. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10,000 4.5 
4. โรงเรียนคุณธรรม 15,000 98.71 
5. พัฒนาทักษะการใช้ ICT 10,000 72.0 
6. ยกระดับคุณภาพการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้
แบบร่วมมือ 

7,000 - 

7. ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 

8,000 - 

8. ส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย 6,000 - 
9. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 6,000 - 
10. สู่โลกกว้างทางปัญญา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 40,000 47.61 
11. เส้นทางสู่ดวงดาวก้าวสู่ความสำเร็จ 6,000 76.13 
12. พัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี 30,000 45.65 
13. พัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานและการมีงานทำ 10,000 100 
14. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลปพื้นบ้าน 10000 80 
15. การขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563  

5,000 - 

16. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 69,257 11.93 
17. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยทักษะทางสังคม 12,000 - 
18. ส่งเสริมประชาธิปไตย 8,000 - 
19. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 - 

 20. พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,000 - 
 21. ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 53,000 - 
 รวม 349,257  

2 
ด้านการบริหารและการ

จัดการ 
 

1. พัฒนาระบบบริหารวิชาการ 40,000 38.87 
2.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

6,500 - 

3. ห้องสมุด3Dแหล่งเรียนรู้มีชีวิต 25,000 100 



กลยุทธ์ระดับองค์กร แผนงาน / โครงการ งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเน้นการมีส่วนร่วม 30,000 5.33 
5. พัฒนาระบบกลุ่มบริหารงบประมาณ 420,000 89.52 
6. จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา 316,701 - 
7. พัฒนาระบบกลุ่มบริหารงานบุคคล 8,000 - 
8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 - 
9. พัฒนาระบบบริหารทั่วไป 7,500 - 
10. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา(คณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

2,000 - 

11.ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดบรรยากาศในโรงเรียน 120,000 49.20 
12. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย ICT 32,550 90.95 
13.เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

19,000 - 

14. ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 100,000 4.23 
15. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 2,000 - 
16. โรงเรียนพอเพียง 4,000 - 

รวม 1,143,251  
3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

1. เสริมสร้างศักยภาพครูสู่มืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 - - 
2. พัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ2 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

   
   

รวม - - 

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ เส้นทางสู่ดวงดาวก้าวสู่ความสำเร็จ    ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวใกล้สุข  ข่ายม่าน  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ...6,000....บาท เบิกจ่ายจริง....๔,5๖๘.....คิด เป็นร้อยละ ๗๖.๑๓  
   งบอ่ืนๆ..........................................บาท เบิกจ่ายจริง.....................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ................................................................................................ ....... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ............................................................................................................... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
                     เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว พัฒนาการ
ทางร่างกายสังคม อารมณ์และสติปัญญา    

                       เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทั้งด้านการปรับตัว พัฒนาการ
ทางร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา    

                    ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ
ตรงตามความสามารถและความต้องการของตนเอง
ตามท่ีโรงเรียนจัดขึ้นในระดับคุณภาพดีขึ้น 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการสริมสร้างทักษะ
ประสบการณ์อาชีพตลอดให้สอดคล้องกับตนเองและ
แนวโน้มตลาดงานในอนาคต 

                      ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 94.30  ไดร้ับการแนะแนวการศึกษา
ต่อตรงตามความสามารถและความต้องการของตนเอง
ตามท่ีโรงเรียนจัดขึ้นในระดับคุณภาพดีขึ้น 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 94.30 ไดร้ับการสริมสร้างทักษะ 
ประสบการณ์อาชีพตลอดให้สอดคล้องกับตนเองและ
แนวโน้มตลาดงานในอนาคต 

5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อและอาชีพและข่าวสาร 
จากสถาบันต่างทำให้นักเรียนบางส่วนไม่ได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
6. แนวทางการพัฒนา   
      ๑. ควรมีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ภาพความสำเร็จให้โรงเรียนในพ้ืนที่เขตบริการได้เข้ามาเยี่ยมชม
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
      ๒. ควรให้ความรู้กับผู้ปกครองของโรงเรียนในพ้ืนที่เขตบริการให้รับทราบนโยบายของทางโรงเรียนในการรับ
สมัครนักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้ผู้ปกครองนำนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน  
        
    ลงชื่อ.................. ..................................   ลงชื่อ.................... ................................ 
          (นางสาวใกล้สุข  ข่ายม่าน)            (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
   ลงชื่อ.................. ..................................   ลงชื่อ.................. .................................. 
            (นางจารุ  สุทธิปรชีานนท์)          (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
             หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 

 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน  ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ สู่โลกกว้างทางปัญญา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวใกล้สุข  ข่ายม่าน  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ...๔๐,000....บาท เบิกจ่ายจริง....๑๙,๐๔๔.....คิด เป็นร้อยละ ๔๗.๖๑  
   งบอ่ืนๆ............................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน .......................................................................................................  
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .............................................................................................. ................. 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
         เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
                       เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ใน การเรียน
และการดำเนินชีวิตประจำวัน 

                         เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ใน การเรียน
และการดำเนินชีวิตประจำวัน 

                        ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
เพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในห้องเรียน 
๒. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

ด้านคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
เพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในห้องเรียน 
๒. ร้อยละ 94.38 ของผู้เรียนพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ  
        การทัศนศึกษาในครั้งนี้แบ่งเป็นชุมนุม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนภายในชุมนุมอย่างแท้จริง  
6. แนวทางการพัฒนา  
        ๑. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนไปศึกษาสอดคล้องกับกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/ชุมนุม  
      ๒. ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ได้จากการรับจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็น 
ชิ้นงานหรือนวัตกรรรม 
 
    ลงชื่อ................. . ..................................   ลงชื่อ.................... . ............................... 
          (นางสาวใกล้สุข  ข่ายม่าน)            (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
   ลงชื่อ.................. ..................................   ลงชื่อ.................. .................................. 
            (นางจารุ  สุทธิปรชีานนท์)          (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
             หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ การพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนลูกเสือและเนตรนารี ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยสิทธิ์  ถาวรอนุมาศ  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ...๓๐,000....บาท เบิกจ่ายจริง....๑๓,๖๙๕.....คิด เป็นร้อยละ 45.65 
   งบอ่ืนๆ............................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ........................................................... ...... 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ................................................................................................ ....... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ............................................................................................................... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด และเป็นแนวร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน 

        ด้านปริมาณ 
ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด และเป็นแนวร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

                         ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันและทักษะใน 
การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

                         ด้านคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 92.63 ผู้เรียนมีภมูิคุ้มกันและทักษะใน 
การป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 95.79 ของผู้เรียนพึงพอใจต่อ 
การจัดกิจกรรมและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ 1.  ขาดความหลากหลายของฐานกิจกรรมการเรียนเรียนรู้  ๒.การจัดกิจกรรม
การเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ไม่ได้จัดเต็มรูปแบบของการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 
6. แนวทางการพัฒนา  ๑. ควรให้นักเรียนได้นำความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีไปใช้ในการแก้ปัญหา             
๒. ครูทุกคนควรนำกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีไปบูรณาการเชื่อมโยงกับทักษะใน
ชวีิตประจำวันของผู้เรียน 
 
 ลงชื่อ.................... ................................   ลงชื่อ.................... ................................ 
                 (นายชัยสิทธิ ์ ถาวรอนุมาศ)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
 ลงชื่อ................... .................................   ลงชื่อ.................... ................................ 
                 (นางจารุ  สุทธปิรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
                   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพครูสู่มืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21  
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .........-..........บาท เบิกจ่ายจริง.......-.........คิด เป็นร้อยละ  
   งบอ่ืนๆ............................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน .......................................................... ............................................. 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
                    เชิงปริมาณ 
ครทูุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เชิงปริมาณ 
ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ด้านคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 85 ของครูนำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 
๒. ร้อยละ 85 ของครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
๓. ร้อยละ 85  ของครูมีการตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 

ด้านคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 90.48 ของครูนำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 
๒. ร้อยละ 85.71 ของครูมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
๓. ร้อยละ 85.71  ของครูมีเครื่องมือและวิธี 
การวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมพัฒนาการ 
ทุกด้าน เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 

5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ ขาดการเผยแพร่นวัตกรรมตามช่องทางหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ครูบางท่านไม่ได้
นำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
6. แนวทางการพัฒนา  1. จัดอบรมครูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนให้เหมาะกับสาระการเรียนรู้ และให้ครูนำเทคนิค 
การสอนไปใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2. การสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และ
เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ โดยใช้กระบวน การวิจัยเป็นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้คนละ 1 นวัตกรรม 
และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นต้องเป็นการแก้ปัญหาผู้เรียน   
  

 ลงชื่อ.................... ................................   ลงชื่อ...................... .............................. 
                (นางสาวใกล้สุข  ข่ายม่าน)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
        
  ลงชื่อ..................... ...............................   ลงชื่อ................... ................................. 
                 (นางจารุ  สุทธปิรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
                   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ ห้องสมุด ๓ ดี  แหล่งเรียนรู้มีชีวิต      ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .......2๕,000.....บาท เบิกจ่ายจรงิ......2๕,000......คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   งบอ่ืนๆ............................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ....................................................................................................... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .............................................................................................. ................. 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
                         เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีหนังสือและแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องสมุดโรงเรียนมีภูมิทัศน์และบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนทุกคนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ด้านคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่างๆ รอบตัวอยู่ในระดับดีมาก  
3.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  และนำเสนอผลงาน อยู่ในระดับดีมาก 
5. ความพึงพอใจห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 86.08 ของจำนวนนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  
และสื่อต่าง ๆ  รอบตัว อยู่ในระดับดีมาก         
4.  ร้อยละ 82.28 ของนักเรียนที่มีการใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้  และนำเสนอผลงาน อยู่ในระดับดีมาก                
5.  ความพึงพอใจห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 88.61 

 
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ . ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลสำหรับผู้เรียน ความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ขาดการบูรณาการกิจกรรมต่างๆให้ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ 
6. แนวทางการพัฒนา  1. การจัดคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  2. เวลาที่ใช่ใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆค่อนข้างน้อย ทำกิจกรรมได้ไม่หลากหลาย  
        
 ลงชื่อ..................... ...............................   ลงชื่อ..................... ............................... 
                (นางสาวใกล้สุข  ข่ายม่าน)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
        ลงชื่อ...................... ..............................   ลงชื่อ.................... ................................ 
                 (นางจารุ  สุทธปิรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
                   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ   
               โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง  
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารี โอภาโส 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .........-.................บาท เบิกจ่ายจริง.....-........คิด เป็นร้อยละ........... 
   งบอ่ืนๆ..........19000........................บาท เบิกจ่ายจริง........-........คิด เป็นร้อยละ...-........ 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ............................................................................................ ................... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
                   เชิงปริมาณ 
1. ครแูละบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ผู้บริหาร 
1 คน และนักเรียนทุกคน 
2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พอเพียง จาน
วน 8 ฐานกิจกรรม  

 

                        เชิงปริมาณ 
1. ครแูละบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ผู้บริหาร 1 คน และ
นักเรียนทุกคน 
2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พอเพียง จำนวน 9 ฐาน
กิจกรรม ได้แก่ ฐานการปลูกพืชไร้ดิน การปลูกผักเหมียง 
การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การขยายพันธุ์พืช การเพาะ
เห็ด การถนอมอาหาร การจำหน่าย ฐานสหกรณ์ 

ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวันตามแนวพระราชดาริของสมเด็จ
กนิษฐาธิราชเจ้า ฯ  โดยใช้หลกั โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้บริหาร คร ูและชุมชน ที่มีต่อการดาเนินงาน
โครงการเกษตร ฯ  

ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนว
พระราชดาริของสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ  โดยใช้หลัก 
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ที่สามารถเรียนรู้ได้ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และชุมชน ที่มี
ต่อการดาเนินงานโครงการเกษตร ฯ อยู่ในระดับมาก 

 

5. ปัญหา/อุปสรรคกิจกรรมการเกษตร บางกิจกรรมต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  รองบดำเนินการจาก
จังหวัดตรัง ซึ่งไม่มีความแน่นอน ในการได้รับงบ แต่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
6. แนวทางการพัฒนา ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  
ลงชื่อ........ .....................................   ลงชื่อ...................... .............................. 
         (นางสาวนารี โอภาโส)                      (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 

ลงชื่อ................. ..   ลงชื่อ............... ..................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)                    (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563                รายงานครั้งที่ 1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
            พอเพียง 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารี โอภาโส 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .........-.................บาท เบิกจ่ายจริง.....-........คิด เป็นร้อยละ........... 
   งบอ่ืนๆ.........................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC  
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

คร ู22 คน ผู้บริหาร 1 คน  คร ู19 คน ผู้บริหาร 1 คน  
ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 

1. สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
2. เพ่ือให้ครูได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้นวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
2. ครรู้อยละ 86.36 ได้ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 โดยใช้นวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
5. ปัญหา/อุปสรรค ความเข้าใจในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  
6. แนวทางการพัฒนา ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 
 
ลงชื่อ........ ............. ........................   ลงชื่อ......... ............. .................. 
         (นางสาวนารี โอภาโส)                      (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 

ลงชื่อ................. ..   ลงชื่อ............... ..................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)                    (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
 
 
 

 
 



 

แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563                รายงานครั้งที่ 1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเน้นการมีส่วนร่วม 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารี โอภาโส 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ........30000...บาท เบิกจ่ายจริง....1600.......คิด เป็นร้อยละ 5.33 
   งบอ่ืนๆ.........................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการตลอดภาคเรียนที่ 1/2563    
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ..................................................................... .......................................... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ทุกมาตรฐานจากการมีส่วนร่วม    

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในทุก
มาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ
มาก 

1. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในทุก
มาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทุกมาตรฐาน 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.26)  

 
5. ปัญหา/อุปสรรค งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน  
6. แนวทางการพัฒนา ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
ลงชื่อ........ ............. ........................   ลงชื่อ......... ............. .................. 
         (นางสาวนารี โอภาโส)                      (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 

ลงชื่อ................. ..   ลงชื่อ............... ..................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)                    (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
 
 
 



 
แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563                รายงานครั้งที่ 1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการโครงการโรงเรียนพอเพียง 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารี โอภาโส 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .........4,000  .บาท เบิกจ่ายจริง.....-........คิด เป็นร้อยละ...-........ 
   งบอ่ืนๆ.........................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการตลอดภาคเรียนที่ 1/2563    
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการสู่การบริหารงาน 
2. สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้พอเพียง จำนวน 
2 แหล่ง 

1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณา
การสู่การบริหารงาน ทุกกลุ่มงาน  
2. สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้พอเพียง จำนวน 2 
แหล่ง คือ การบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ แหล่งเรียนรู้การเกษตร  

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. พัฒนาสถานศึกษาแบบอยา่งพอเพียง  
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และ
ชุมชน ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 

1. พัฒนาสถานศึกษาแบบอยา่งพอเพียง ผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับคา่เฉลี่ย 3.46 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และ
ชุมชน ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  

 
5. ปัญหา/อุปสรรค -  
6. แนวทางการพัฒนา พัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
ลงชื่อ........ ............. ........................   ลงชื่อ......... ............. .................. 
         (นางสาวนารี โอภาโส)                      (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 

ลงชื่อ................. ..   ลงชื่อ............... ..................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)                    (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
 
 
 



 
แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง  
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดำรง   ช่วยเรือง 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 40,000บาท เบิกจ่ายจริง 15,549 คิด เป็นร้อยละ 38.87 
   งบอ่ืนๆ............................-.......... บาท เบิกจ่ายจริง........-........คิด เป็นร้อยละ...-....... 
2. วัตถุประสงค์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
เชิงปริมาณ 

1. สำนักงานวิชาการมีวัสดุเพียงพอในการ
บริหารงานวิชาการและสามารถให้บริการแก่
ครูและนักเรียนได้ทั่วถึง 

2. มีข้อมูลนักเรียนจำนวน 190  คน 
3. มีเอกสารรายงานคุณภาพการศึกษา    

  จำนวน 5 เล่ม 
4.นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนวอย่างทั่วถึง 
5. ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
1. สำนักงานวิชาการมีวัสดุเพียงพอในการบริหารงานวิชาการ

และสามารถให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้ทั่วถึง 
2. มีข้อมูลนักเรียนจำนวน 180  คน   
3.นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนวอย่างทั่วถึง 
4. ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถใน

การบริหารจัดการศึกษา 
2. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบ

บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร 

3. สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ 
5. โรงเรียนจัดการศึกษาได้เทียบเคียงมาตรฐาน
6. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมี
อิสระและคล่องตัวในการกำหนดอัตรากำลัง 
 สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสรมิและพัฒนา 
7.โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรด้านต่างๆเพ่ือ
พัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาโดย

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
3. สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและ
คล่องตัวในการกำหนดอัตรากำลังสรรหา บรรจุ จัดจ้าง 
ส่งเสริมและพัฒนา 
6. นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจและให้ความ
ไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 



เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
สามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตาม
สภาพความต้องการและจำเป็น 
8. ครูและนักเรียนมีเครือข่ายเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน
ทั้งระดับโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจ
และให้ความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
  

 
5. ปัญหา/อุปสรรค การขาดกำลังคนและงบประมาณในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  
6. แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบงานวิชาการจำเป็นจะต้องมีงบประมาณและบุคคลากรที่เพียงพอ  
 
 
  ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
           (นายดำรง  ช่วยเรือง)                      (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
 
 ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
        (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
         หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
     โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง  
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดำรง   ช่วยเรือง 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 6,500 บาท เบิกจ่ายจริง  -  บาท  คิด เป็นร้อยละ -  
   งบอ่ืนๆ............................-.......... บาท เบิกจ่ายจริง........-........คิด เป็นร้อยละ...-....... 
2. วัตถุประสงค์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
1. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอด 
คล้องกับท้องถิ่น มีกระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอด คล้องกับท้องถิ่น 
มีกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน  

4. มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ
และนำผลไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

4. มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

5.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสม
กับผู้เรียน  

5.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน  

 6. ครูมีการศึกษาวิจัย  มีสื่อ  นวัตกรรม   และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

 6. ครูมีการศึกษาวิจัย  มีสื่อ  นวัตกรรม   และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้   

ด้านคุณภาพ  ด้านคุณภาพ  
1. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
ในระดับคุณภาพดี  

1. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นในระดับ
คุณภาพดี  

2. มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกตามความสนใจในระดับคุณภาพระดับ
คุณภาพดี  

2. มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความ
สนใจในระดับคุณภาพระดับคุณภาพดี  

3. ร้อยละ  100 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน  

3. ร้อยละ  100 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน  



เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
4. ร้อยละ  100 ของครูมีการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  การวิจัยเพื่อการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้   

4. ร้อยละ  100 ของครูมีการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  การวิจัย
เพ่ือการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

5. มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล 
และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพดี  

5. มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อ
ข้อมูลของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพดี  

6. มีระบบการนิเทศการสอนและมีนำผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับ
คุณภาพดี 

6. มีระบบการนิเทศการสอนและมีนำผลไปปรับปรุงการสอน
อย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับคุณภาพดี 

7. มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับคุณภาพดี  

7. มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับคุณภาพดี  

8. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นในระดับคุณภาพ
ดี  

8. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในระดับคุณภาพดี  

9. มีการสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ 
หลักสูตรระดับ สถานศึกษาในระดับคุณภาพดี 

9. มีการสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทำ หลักสูตรระดับ สถานศึกษาใน
ระดับคุณภาพดี 

10. ร้อยละ  100 ของครูมีการบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน  

10. ร้อยละ  100 ของครูมีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญโดยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน  

11.  ร้อยละ 90  ของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

11.  ร้อยละ 90  ของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน มีความพึง
พอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
5. ปัญหา/อุปสรรค  ครูหนึ่งคนรับผิดชอบงานสอนหลายรายวิชาทำให้ไม่สามารถพัฒนากระบวนการเรียน    
                          การสอนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  
 
 
 
6. แนวทางการพัฒนา ลดภาระงานที่ไมเ่กี่ยวกับการเรียนการสอน  
 
 
 ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ..................... ............................... 
         (นายดำรง  ช่วยเรือง)                       (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
 
ลงชื่อ.................. ..................................   ลงชื่อ.................... ................................ 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



 
แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศิกาญจน์  ลีสุรพงศ์ 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .......20,000.......บาท เบิกจ่ายจริง.....-........คิด เป็นร้อยละ........... 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน สรุปการดำเนินการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
เชิงปริมาณ 
1. ครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ความรู้และทักษะ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเข้มจาก
วิทยากรภายในและภายนอกในทุกวิชาที่สอบ 
O- Net 
3.ครูและนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

เชิงปริมาณ 
1. ครแูละนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้
และทักษะ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเข้มจากวิทยากรภายใน
และภายนอกในทุกวิชาที่สอบ O- Net 
3.ครูและนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 2 
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
2. ร้อยละ  50  ของนักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรอยู่ในระดับดี  
3. ร้อยละ  30  ของนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ร้อย
ละ 89.13 
2. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรอยู่ในระดับดี ร้อยละ  76.08 
3. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละ 60 มีผล
การทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ 48.57 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ร้อยละ 71.43 
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 82.12 มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

 
5. ปัญหา/อุปสรรค   โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเยอะ จึงทำให้รบกวนเวลาเรียน  
6. แนวทางการพัฒนา ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 



  
 
  ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
         (นางศศิกาญจน์   ลีสุรพงศ์)              (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
 
 ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
        (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
         หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
  



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศศิกาญจน์  ลีสุรพงศ์ 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ....69,257......บาท เบิกจ่ายจริง.....8,265.....คิด เป็นร้อยละ.11.93 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน สรุปการดำเนินการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
1) เชิงปริมาณ 

1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 และ 70 ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
2. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆที่จัด
ขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
และ 70 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 
100 
2. นักเรียนเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน
ต่างๆ จำนวน 3 รายการ และได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 
1) 1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิง

วิชาการและในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจากการ
แข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 88.22 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเชิง
วิชาการและในการดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข่งขันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

5. ปัญหา/อุปสรรค   โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเยอะ จึงทำให้รบกวนเวลาเรียน  
6. แนวทางการพัฒนา ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 
  ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
         (นางศศิกาญจน์   ลีสุรพงศ์)              (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
 ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
        (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
         หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 
 



 
แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.......6.......เดือน 

วันที่......20.......เดือน.มีนาคม....พ.ศ. .....2563....รายงาน    ครั้งที่..........1.............ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ..ส่งเสริมสุขภาพอนามัย. ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  นางสราลี  เส็นฤทธิ ์  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ งบประมาณตามแผน ..........6,000....บาท เบิกจ่ายจริง.......-........คิด เป็นร้อยละ..... 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถปุระสงค ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ...การจัดกิจกรรม ทดสอบสมรรถภาพของผู้เรียน 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน .วทิยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้เรื่องสุขภาพแก่นักเรียน .มกีารจัดช้ือยา มีกีฬาสี กีฬา
ต้านยาเสพติด ทดสอบสมรรถภาพและแอโรบคิทุกวันพุธ
ของสัปดาห ์

ด้านปริมาณ 

.ร้อยละ92 นักเรียนมีการตรวจสุขภาพ นักเรียนได้
ความรู้วิทยากรภายนอกมีการจัดชื้อยา มีกีฬาสี 
กีฬาต้านยาเสพติด ทดสอบสมรรถภาพและแอโรบิค
ทุกวันพุธของสัปดาห์ 

ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมสีมรรถภาพทางกาย น้ำหนัก-ส่วนสูง มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจติ อารมณ์และสังคมที่เหมาะสมตามเกณฑ ์

 

ด้านคุณภาพ 
 ร้อยละ92 นักเรยีนมีสมรรถภาพทางกายมีน้ำหนัก-ส่วนสูง 
มีสุขภาพกาย สุขภาพจติ อารมณแ์ละสังคมที่เหมาะสมตาม
เกณฑ ์

  
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ    
............................................................................................................................. ................................................. 
6. แนวทางการพัฒนา 
.........................................................................................................................................................................  
 
  ลงชื่อ....................................................                          ลงชื่อ.................................................... 
       (นางสราลี  เส็นฤทธิ์)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
 
ลงชื่อ............. .......................................   ลงชื่อ............. ....................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 

แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.......6.......เดือน 



วันที่......20.......เดือน.มีนาคม....พ.ศ. .....2563....รายงาน    ครั้งที่..........1.............ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ.พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยทักษะทางสังคม ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  นางสราลี   เส็นฤทธิ์  
                               2  นางอรพรรณ ขวัญนิมิตร    
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ......12,000....บาท เบิกจ่ายจริง...........  .คิด เป็นร้อยละ........... 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ............................................................................................................... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนเห็นความสำคัญของวิชาสงัคมศึกษาและสามารถ
นำมาใช้ในชีวิตการดเนินชีวิตประจำวันได ้

ด้านปริมาณ 

ร้อยละ 85 นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชา
สังคมศึกษาและสามารถนำมาใช้ในชีวิตการดเนิน
ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น 

ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิดีมีทักษะมีการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมมีคณุธรรม จริยธรรมประพฤติตนดีต่อสังคม 

 

ด้านคุณภาพ 

ร้อยละ98.07นักเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ดีมีทักษะมีการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมมีคณุธรรม จรยิธรรมประพฤตตินดีต่อ
สังคม 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ 
......................................................................................................................... ..................................................... 
6. แนวทางการพัฒนา 
.ต้องฝึกให้นักเรียนหัดคิดวิเคราะห์ให้มากข้ึน                         

 
ลงชื่อ............ ... .....................................    ลงชื่อ.................................................... 
      (..นางสราลี  เส็นฤทธิ์)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ            หวัหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ........... ............................     ลงชื่อ............... ..................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 

 

 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.......6.......เดือน 

วันที่......20.......เดือน.มีนาคม....พ.ศ. .....2563....รายงาน    ครัง้ที่..........1.............ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ.ส่งสริมประชาชิปไตย ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  นางสราลี  เส็นฤทธิ ์  
                               2  นายชัยสิทธิ์ ถาวรอนุมาศ    
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ....8,000.........บาท เบิกจ่ายจริง.......-........คิด เป็นร้อยละ........... 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน .การดำเนินกิจกรรมสายสัมพันธ์พ่ีน้อง ว.ช.2... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
นักเรียนทำหน้าท่ีของตนเองได้อยา่งสมบูรณ์ทุกคนสามารถ
เป็นผู้นำและผู้ตามทีด่ี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และสนับสนุน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ด้านปริมาณ 
ร้อยละ85 นักเรยีน ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ทุก
คนสามารถเป็นผู้นำและผูต้ามที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และสนบัสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ2ไดเ้รยีนรู้เรื่องสิทธิน้าท่ีและ
ประชาธิปไตยและสามารถนำมาใช้ในชีวิตระจำวันได้ 

ด้านคุณภาพ 
ร้อยละ85 นักเรยีนโรงเรียนวิเชียรมาตุ2ได้เรยีนรู้เรื่องสิทธิ
น้าท่ีและประชาธิปไตยสามารถนำมาใช้ได้ดีในชีวิตระจำวัน 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ 
........................................................................................................................................ ...................................... 
6. แนวทางการพัฒนา................................................................................. ................................................  
 
 
ลงชื่อ........................... .........................      ลงชื่อ.................................................... 
      (..นางสราลี  เส็นฤทธิ์)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
         
 
ลงชื่อ................................                           ลงชื่อ............................. ....................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
      หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 

 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.......6.......เดือน 

วันที่   20   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที่............1...........ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุกิตติ์  กุมุดา 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ....10,000......บาท เบิกจ่ายจรงิ 450   คิด เป็นร้อยละ 4.5  
   งบอ่ืนๆ...............................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ....................................................................................................... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  194  คน 
2.ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน  20 คน 
3.เครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน 
4.ผู้นำชุมชน/บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 
20 คน 

ด้านปริมาณ 
1.ไม่มีสารเสพติดแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
2.นักเรียนร้อยละ100รู้จักป้องกันตนเองจาก
สารเสพติด 
3.นักเรียนร้อยละ100มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
4.โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่100% 

ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนสามารถป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียน 
2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.โรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโรงเรียนปลอด
ยาเสพติดและอบายมุขอย่างอย่างยืน 

ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนร้อยละ100มีความสามารถป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อ
ลามกอนาจารและก่อเหตทะเลาะวิวาท 
2.โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด 
การพนัน สื่อลามกอนาจารและก่อเหตทะเลาะ
วิวาท 100% 

 5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ
............................................................................................................................................ .................................. 
6. แนวทางการพัฒนา 
..............................................................................................................................................................................  
 
ลงชื่อ                                              ลงชื่อ   

( นายสุกิตติ์  กุมุดา )                       (นางจันทร์ทิพย์   รักสม)                                                                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 

 
ลงชื่อ                                     ลงชื่อ 
          (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
           หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.......6.......เดือน 
วันที่   20   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที่............1...........ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุกิตติ์  กุมุดา 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ..................บาท เบิกจ่ายจริง..............คิด เป็นร้อยละ........... 
   งบอ่ืนๆ......20,000...........บาท เบิกจ่ายจริง...20,000.....คิด เป็นร้อยละ.....100...... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ................................................................................................ ....... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .............................................................................................. ................. 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 

1.นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 194  คน 
2.ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน 
3.เครือข่ายผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 
คน 
4.ผู้นำชุมชน/บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 
20 คน 

ด้านปริมาณ 
1.ไม่มีสารเสพติดแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
2.นักเรียนร้อยละ100รู้จักป้องกันตนเองจากสาร
เสพติด 
3.นักเรียนร้อยละ100มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
4.โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่100% 

ด้านคุณภาพ 
1.โรงเรียนสามารถป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียน 
2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
ไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.โรงเรียนและชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ เป็นโรงเรยีนปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขอย่างอย่างยืน 

ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนร้อยละ100มีความสามารถป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด การพนัน สื่อ
ลามกอนาจารและก่อเหตทะเลาะวิวาท 
2.โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติด 
การพนัน สื่อลามกอนาจารและก่อเหตทะเลาะ
วิวาท 100% 

 5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ 
............................................................................................................................. ................................................. 
6. แนวทางการพัฒนา 
..............................................................................................................................................................................  
 
ลงชื่อ                                            ลงชื่อ 

( นายสุกิตติ์  กุมุดา )                       (นางจันทร์ทิพย์   รักสม)                                                                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 

 
ลงชื่อ                                              ลงชื่อ 
          (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
           หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.......6.......เดือน 

วันที่   20   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที่............1...........ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการส่ง เสริมศิลปะวัฒนธรรมดนตรี - นาฏศิลป์พื้นบ้าน   ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนวิเชยีรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุกิตติ์  กุมุดา 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ..10,000....บาท เบิกจ่ายจริง....8,000 คิด เป็นร้อยละ 80... 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ................................................................. ...................................... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลทีเ่กิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 

-ผู้เรียนร้อยละ100 มีความชื่นชอบ ชื่นชม สนใจ
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ 
-ผู้เรียนร้อยละ100 เขา้รว่มกจิกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี
และนาฎศิลป์ 

ด้านปริมาณ 
-ผู้เรียนร้อยละ93มีความภมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์กลองยาว 
 

ด้านคุณภาพ 
-ผู้เรียนร้อยละ85เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-ผู้เรียนร้อยละ85 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น 
-ผู้เรียนร้อยละ85 เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ 

ด้านคุณภาพ 
-นักเรียนร้อยละ85เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-นักเรียนร้อยละ85 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติ
ผู้อื่น 
-นักเรียนร้อยละ85 เข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ
................................................................................................... ........................................................................... 
6. แนวทางการพัฒนา 
............................................................... ...............................................................................................................  
 
ลงชื่อ                                  ลงชื่อ     

( นายสุกิตติ์  กุมุดา )                       (นางจันทร์ทิพย์   รักสม)                                                                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 

 
ลงชื่อ                                     ลงชื่อ 
          (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
           หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ 6 เดือน 

วันที่ 2  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  รายงานครั้งที ่2 ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย ICT  ชื่อหน่วยงานฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์ทิพย์ รักสม 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 32,550 บาท เบิกจ่ายจริง 29602.86 คิดเป็นร้อยละ 90.95 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน พัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
เครือ่งคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ในการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ  

1. มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบทุกห้องเรียน 
2. มีจอแสดงผลที่เหมาะสม จำนวน 12 ห้องเรียน 

 

 
1. มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบทุกห้องเรียน 
2. มีจอแสดงผลที่เหมาะสม จำนวน 12 ห้องเรียน 
 

ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ 

 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ 
........................................................ ......................................................................................................................  
6. แนวทางการพัฒนา 
 1. จัดให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครบทุกห้องเรียน และมีความเร็วที่เหมาะสม 
 2. จัดให้มีจอแสดงผลที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ในตัว เพ่ิมอึก 3 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ม.3/2 ม.4 ม.1/2 
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
             (นางจันทร์ทิพย์ รักสม)                       (นางจันทร์ทิพย ์  รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 



แบบติดตามการปฏิบัตงิานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    คร้ังที่ 1   ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบร่วมมือ           
ชื่อหน่วยงาน    บริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดวงกมล  คงฉาง 
1. งบประมาณ    งบประมาณตามแผน .......7,000............บาท เบิกจ่ายจริง.....-........คิด เป็นร้อยละ........... 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจริง................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค ์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ....................................................................................................... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ............................................................................................................... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำป ี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
เชิงปริมาณ 
1.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
( Problem – Based Learning ) และการสอน
แบบร่วมมือ 
2.  นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาต ุ2  ทุกคน  มีทักษะ
การคิดคำนวณมากยิ่งขึ้นและมผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเปน็ฐาน  ( Problem – Based 
Learning ) และการสอนแบบรว่มมือ 
2.  นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาต ุ2  ร้อยละ  100   มีทักษะการคิดคำนวณ
มากยิ่งขึ้นและมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ด้านคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณอยู่ในระดับด ี
2.  นักเรียนมีความพึงพอใจในวชิาคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับด ี
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับเกรด  2 ขึ้นไป  ร้อยละ  70 

ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณอยู่ในระดับพอใช้ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในวชิาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับเกรด 2  
ขึ้นไป   ร้อยละ  81.17 

5. ปัญหา/อปุสรรค     เวลาในการทำกิจกรรมมีน้อย 
6. แนวทางการพัฒนา    -  
 

ลงชื่อ          ลงชื่อ        
       (นางสาวดวงกมล   คงฉาง )                                 (นางจนัทร์ทิพย์   รักสม) 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ                    หัวหน้าแผนงาน 

ลงชื่อ        ลงชื่อ     
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)                (นางรัตนี   ลิ่มพานชิ) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร  กาญจนพรหม  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ...๕,000....บาท เบิกจ่ายจริง....-.....คิด เป็นร้อยละ   
   งบอ่ืนๆ..........................................บาท เบิกจ่ายจริง.....................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ดำเนินกิจกรรมสุดท้าย การนิเทศติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล   
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
                     เชิงปริมาณ 
1.การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเป็นไป
อย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ 
2. โรงเรยีน ผูป้กครอง ครูทีป่รกึษา และหน่วยงานที่
เ กี่ ยวข้อ งหรือชุมชน มีการร่ วมมือ  โดยผ่ าน
กระบวนการท างานทีช่ดัเจน  

                       เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรยีนเป็นไปอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ       
2. รอ้ยละ 80 โรงเรยีน ผูป้กครอง ครูทีป่รกึษา และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืชุมชน มกีารร่วมมอื โดย
ผ่านกระบวนการท างานทีช่ดัเจน  

                    ดา้นคุณภาพ 
1. นกัเรยีนและครคูวามพงึพอใจของทีม่ตี่อการด าเนิน 
งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน                   

                      ดา้นคุณภาพ 
1. รอ้ยละ 80 นักเรยีนและครูความพงึพอใจของที่มี
ต่อการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

 
5. ปัญหา/อปุสรรค  ไม่ม ี

   ม ีคอื การจดัเกบ็ขอ้มลูของงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนยงัขาด
ประสทิธภิาพ  การสง่ขอ้มลูไม่เป็นไปตามปฏทินิงาน 
6. แนวทางการพฒันา   
 ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน ปฎบิตังิานตามปฏทินิงาน 

                     
    ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (นางสาวศศิธร  กาญจนพรหม)            (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
   ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
            (นางจารุ  สุทธิปรชีานนท์)          (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
             หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 



 
แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย   ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิธร  กาญจนพรหม  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ..6,000.บาท เบิกจ่ายจริง..........-................คิด เป็นร้อยละ   
   งบอ่ืนๆ...................................บาท เบิกจ่ายจริง.....................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การนิเทศติดตามผล ประเมินผลและรายงานผล   
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
                     เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านเขียน และ
การสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  

                       เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านเขียน และ
การสื่อสารภาษาไทยตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  

                    ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
เขียน และการสื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
๒. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับคุณภาพดี 

                      ด้านคุณภาพ 
1. ร้อยละ 92.56 ของนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านเขียน และการสื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป  
2. ร้อยละ 73.29 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
วรรณคดีและวรรณกรรมตามเกณฑ์ระดับชั้น  

 
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ  ระยเวลาในการดำเนินโครงการมีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีกิจกรรมอ่ืนๆทั้ง
กิจกรรมในโรงเรียนและกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ 
6. แนวทางการพัฒนา  ๑. การดำเนินงานในครั้งต่อไปจะต้องกำหนดเวลา ตารางการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน 

๒. ควรส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน เขียนและการสื่อสารเรื่องอ่ืนๆ เช่นความรู้รอบตัว 
        
                     
    ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
          (นางสาวศศิธร  กาญจนพรหม)            (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
   ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
            (นางจารุ  สุทธิปรชีานนท์)          (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
             หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 

 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที ่20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ  สง่เสรมิความสามารถในการอ่านเขยีน และการสือ่สารภาษาองักฤษ ดว้ยรูปแบบการสอน 
                แบบร่วมมอื (Cooperative Learning) 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพชรลันดา  โชติกมาศ 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .....8,000......บาท เบิกจ่ายจริง.....-........คิด เป็นร้อยละ........... 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ...........  
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ................................................................................................ ....... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
เชิงปริมาณ 
1 คร ูผูบ้รหิารและนกัเรยีนทุกคน 
2 กจิกรรม วนัครสิมาสต ์

3 กจิกรรม English in daily life 

4. กจิกรรมภาษองักฤษวนัละค า 

5. กจิกรรมเสรมิความสามารถในการอ่านทุกวนั
จนัทร ์

เชิงปริมาณ 
1. คร ูผูบ้รหิารและนกัเรยีนทุกคน 
2. รอ้ยละ 100 ของกจิกรรม วนัครสิมาสต์ 
3. รอ้ยละ 100 ของกจิกรรม English in daily life 

4. รอ้ยละ 100 ของกจิกรรมภาษาองักฤษวนัละค า 
5. รอ้ยละ 100 ของกจิกรรมเสรมิความสามารถในการอ่านทุก
วนัจนัทร ์

ด้านคุณภาพ 
1 นักเรยีนมคีวามสามารถในการอ่านเขยีนและสื่อสาร
ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัด ี
2 นักเรยีนทุกคนเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิความสามารถ
ในการอ่าน การเขยีนและการสื่อสารภาษาองักฤษ 
ระดบั 3 ขึน้ไป    

ด้านคุณภาพ 
1.นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษอยู่
ในระดบัด ี
2. รอ้ยละ 75.15 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ดา้นการอ่านเขยีน
และพดูสื่อสารภาษาองักฤษ 

5. ปัญหา/อุปสรรค     เวลาในการทำกิจกรรมมีน้อย 
6. แนวทางการพัฒนา    -  
ลงชื่อ..................... ...............................   ลงชื่อ.................................................... 
      (นางเพชรลันดา  โชติกมาศ)                      (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ          หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบติังานตามโครงการ ประจ ารอบ......6........เดือน 

วนัท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครัง้ท่ี 1   ปีงบประมาณ 2563 
1.  ช่ือโครงการ    การพฒันาระบบกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
2.  ช่ือหน่วยงาน  ฝ่ายกลุ่มบรหิารงานบุคคล  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2  
3.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางนิวนั  จนัทรพ์ุ่ม , นางทศันีย ์สารทพิย์ 
4. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .......8,000.. บาท เบกิจ่ายจรงิ.....-........คดิ เป็นรอ้ยละ 
   งบอื่นๆ.................................................บาท เบกิจ่ายจรงิ................คดิ เป็นรอ้ยละ 
5. วตัถปุระสงค ์  บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
    ไม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ เพราะ 
................................................................. 
6. ผลการด าเนินงานของโครงการในปัจจุบนั 
  ด าเนินการเสรจ็แลว้ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ ขัน้ตอน  
  ยงัไม่ไดด้ าเนินการ เพราะ  
7. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 
เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

เชิงปริมาณ 
1. ทุกงานในของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ 
2. ครูและบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานของผลกลุ่มบรหิารงาน
บุคคล  

เชิงปริมาณ 
1. ทุกงานในของกลุ่มบรหิารงานบุคคลมกีารบรหิารงานอย่าง
เป็นระบบ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานของผลกลุ่มบรหิารงาน
บุคคล  

ด้านคณุภาพ 
1. กลุ่มบรหิารงานบุคคลมรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของ
สถานศกึษาแบบมส่ีวนร่วมและบรหิารจดัการแบบ PDCA 
และใชโ้รงเรยีนเป็นฐานอยูใ่นระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม 
2. มกีารจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ ขอ้มลูของกลุ่ม
บรหิารงานบุคคลเป็นระบบ  
3. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผูป้กครอง และ
ชุมชนมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานของผลกลุ่มบรหิารงาน
บุคคล  

ด้านคณุภาพ 
1. กลุ่มบรหิารงานบุคคลมรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของ
สถานศกึษาแบบมส่ีวนร่วมและบรหิารจดัการแบบ PDCA และ
ใชโ้รงเรยีนเป็นฐานอยู่ในระดบัคณุภาพยอดเยีย่ม 
2. มกีารจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ ขอ้มลูของกลุ่มบรหิารงาน
บุคคลเป็นระบบ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
3. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน ผูป้กครอง และ
ชุมชนมคีวามพงึพอใจการด าเนินงานของผลกลุ่มบรหิารงาน
บุคคล ในระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 80 

8. ปัญหา/อปุสรรค      - 
9. แนวทางการพฒันา     -  
                      ลงชื่อ.................................................... 
                     (นางนิวัน   จันทร์พุ่ม)  
     
     ลงชื่อ............ ........................................    ลงชื่อ........... ........ . ................................ 
            (นางจนัทรท์พิย ์  รกัสม)                    (นางจารุ  สุทธปิรชีานนท)์ 
               หวัหน้าแผนงาน      
 

ลงชื่อ 

         (นางรตันี    ลิม่พานิช) 

 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
 



 
แบบติดตามการปฏิบติังานตามโครงการ ประจ ารอบ......6........เดือน 

วนัท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครัง้ท่ี 1   ปีงบประมาณ 2563 
1.  ช่ือโครงการ    พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
2.  ช่ือหน่วยงาน  ฝ่ายกลุ่มบรหิารงานบุคคล  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2  
3.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางทัศนีย์ สารทิพย์ 
4. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน .......10,000.......บาท เบกิจ่ายจรงิ.....-........คดิ เป็นรอ้ยละ 
   งบอื่นๆ.................................................บาท เบกิจ่ายจรงิ................คดิ เป็นรอ้ยละ 
5. วตัถปุระสงค ์  บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ เพราะ ..... 
6. ผลการด าเนินงานของโครงการในปัจจุบนั 
  ด าเนินการเสรจ็แลว้ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ ขัน้ตอน........................ 
  ยงัไม่ไดด้ าเนินการ เพราะ ..................................... 
7. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง 
เชิงปริมาณ 

คร ู 21 คน  ผูบ้รหิาร  1  คน 
เชิงปริมาณ 

คร ู 21 คน  ผูบ้รหิาร  1  คน 

ด้านคณุภาพ 
1.  คร ูและบุคลากรทุกคนได้ร ับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) และพัฒนาตนเองสู่
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2.  ครูและบุคลากรทุกคนมีการนำเสนอผลงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผ่านประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ด้านคณุภาพ 
1.  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผนการ
พัฒนาตนเอง (ID Plan) และพัฒนาตนเองสู่มาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ร้อยละ 100 
2.  ครูและบุคลากรทุกคนมีการนำเสนอผลงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผ่านประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รอ้ยละ 100 

 
8. ปัญหา/อปุสรรค      - 
9. แนวทางการพฒันา     -  
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
        (นางทัศนีย์ สารทิพย์)                      (นางจนัทรท์พิย ์  รกัสม) 
         ผูร้บัผดิชอบโครงการ          หวัหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
      (นางจารุ  สุทธปิรชีานนท)์           (นางรตันี   ลิม่พานิช) 
        หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ ๒ 
 
 



แบบติดตามการปฏิบติังานตามโครงการ ประจ ารอบ......6........เดือน 

วนัท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครัง้ท่ี 1   ปีงบประมาณ 2563 
1.  ช่ือโครงการ    จา้งครแูละบุคลากรสนบัสนุนการจดัการศกึษา 
2.  ช่ือหน่วยงาน  ฝ่ายกลุ่มบรหิารงานบุคคล  โรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2  
3.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ   นางนิวนั  จนัทรพ์ุ่ม, นางทศันีย ์สารทพิย์ 
4. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ..........................บาท เบกิจ่ายจรงิ.....-........คดิ เป็นรอ้ยละ 
   งบอื่นๆ.................. 316,701...............บาท เบกิจ่ายจรงิ................คดิ เป็นรอ้ยละ 
5. วตัถปุระสงค ์  บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ เพราะ .................... 
6. ผลการด าเนินงานของโครงการในปัจจุบนั 
  ด าเนินการเสรจ็แลว้ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ ขัน้ตอน .......................... 
  ยงัไม่ไดด้ าเนินการ เพราะ .................................. 
7. ผลการด าเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 
2. จา้งลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งครผููส้อน  

เชิงปริมาณ 
1. นักเรยีนโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 ทุกคน 
2. จา้งลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งครผููส้อน จ านวน  3 คน 

ด้านคณุภาพ 
1. ครูอตัราจ้างจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ทัง้ด้านความรู้ 
และคุณธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
2. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ระดบั 
2 ขึน้ไป  
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาชีววิทยา 
ระดบั 2 ขึน้ไป  
4. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ 
ระดบั 2 ขึน้ไป  

ด้านคณุภาพ 
1. ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ด้านความรู้ และ
คุณธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
2. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส ์ระดบั 2 ขึน้ไป  
คดิเป็นรอ้ยละ 93 
3. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา ระดบั 2 ขึ้น
ไป คดิเป็นรอ้ยละ 93 
4. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตร ์ระดบั 2 
ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 93 

8. ปัญหา/อปุสรรค      - 
9. แนวทางการพฒันา     -  
     ลงชื่อ............... .....................................   ลงชื่อ.................................................... 
              (นางนิวัน   จันทร์พุม่)                         (นางทัศนีย์  สารทิพย์)  
      ผูร้บัผดิชอบโครงการ               ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
     ลงชื่อ............ ........................................    ลงชื่อ 
            (นางจนัทรท์พิย ์  รกัสม)                    (นางจารุ  สุทธปิรชีานนท)์ 
               หวัหน้าแผนงาน                หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 

         (นางรตันี    ลิม่พานิช) 

 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวเิชยีรมาตุ 2 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.......6.......เดือน 

วันที่......20.......เดือน.มีนาคม....พ.ศ. .....2563....รายงาน    ครั้งที่..........1.............ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานและการมีงานทำ ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  นาง จารุ   สุทธิปรีชานนท ์    
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ งบประมาณตามแผน..10,000..บาท เบิกจ่ายจริง...10,000.   .คิด เป็นร้อยละ.100.... 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ..................................................................................... ............... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ 
1.ครูจัดกิจกรรมารเรียนรูด้้วยการปฏิบัติจริง 
2.นักเรียนมีโครงงาน คนละ1โครงงานต่อปีการศึกษา 

ด้านปริมาณ 
1.ร้อยละ100นักเรยีนสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตจิริง 
2.ร้อยละ100นักเรียนมีโครงงานคนละ1โครงงานต่อ
ปี 

ด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพระดับ 
2ขึ้นไปร้อยละ 93 
2.นักเรียนมีโครงงานจริงและเกิดเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 

ด้านคุณภาพ 
1.ร้อยละ 93นักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพระดับ 2 ขึ้นไป 
2.ร้อยละ100นักเรยีนมีโครงงานจริงเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ    
..............................................................................................................................................................................  
6. แนวทางการพัฒนา 
.................................................................................................................... ..................................................... 

                  
  ลงชื่อ....................................................                          ลงชื่อ.................................................... 
       (นางจารุ  สุทธิปรชีานนท์)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ          หัวหน้าแผนงาน 

ลงชื่อ................ ....................................  ลงชื่อ............. ....................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)                (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ.......6.......เดือน 

วันที่......20.......เดือน.มีนาคม....พ.ศ. .....2563....รายงาน    ครั้งที่..........1.............ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการการพัฒนาระบบกลุ่มบริหารงบประมาณ  ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  นาง จารุ   สุทธิปรีชานนท ์    
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ งบประมาณตามแผน.420,000.บาท เบิกจ่ายจริง.375,984บาท 
    คิดเป็นร้อยละ...89…52 
   งบอ่ืนๆ.................................................บาท เบิกจ่ายจรงิ................คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน ......................................................... ........................................... 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ................................................................................................. .............. 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ด้านปริมาณ 
1.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 

ด้านปริมาณ 
1.ร้อยละ100โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ2563 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนบริหารจัดการกลุม่บริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.โรงเรียนมีการจา่ยงบประมาณตามแผนร้อยละ100 

ด้านคุณภาพ 
1.ร้อยละ100โรงเรียนบริหารจดัการกลุ่มบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.ร้อยละ100โรงเรียนมีการจ่ายงบประมาณตามแผน 

 
5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี คือ    
6. แนวทางการพัฒนา 
.........................................................................................................................................................................  

                  
  ลงชื่อ....................................................                          ลงชื่อ.................................................... 
       (นางจารุ  สุทธิปรชีานนท์)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ          หัวหน้าแผนงาน 

ลงชื่อ................ ....................................  ลงชื่อ............. ....................................... 
      (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)                (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
      หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ          ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยสิทธิ์  ถาวรอนุมาศ  
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน ...๕๓,000....บาท เบิกจ่ายจริง........-....... คิด เป็นร้อยละ...........  
   งบอ่ืนๆ.............................................บาท เบิกจ่ายจริง........-.......คิด เป็นร้อยละ........... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ .................................................................................................... ........... 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทุกกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาตามท่ีโรงเรียนจัดขึ้นมา  
๒. นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามท่ี
หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

        ด้านปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทุกกิจกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาตามที่โรงเรียนจัดขึ้นมา  
๒. นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามท่ี
หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

                         ด้านคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่
ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาตามท่ีโรงเรียนจัดขึ้นมา 
๒. ร้อยละ 25 ของผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น และพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นเลิศ 

                         ด้านคุณภาพ 
๑. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ     
ที่ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาตามที่โรงเรียนจัดขึ้นมา 
๒. ร้อยละ 25 ของผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น และพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นเลิศ 

 

5. ปัญหา/อุปสรรค  ไม่มี 
    มี 
6. แนวทางการพัฒนา .................................-......................................................................................................... 
  

  
 ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
                 (นายชัยสิทธิ ์ ถาวรอนุมาศ)                     (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
 ลงชื่อ....................................................   ลงชื่อ.................................................... 
                 (นางจารุ  สุทธปิรีชานนท์)           (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
                   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School )  
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินตนา     ช่วยเรือง 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 2000   บาท  เบิกจ่ายจริง........-....... คิด เป็นร้อยละ....-........... 
   งบอ่ืนๆ......................................บาท เบิกจ่ายจริง..........-......คิด เป็นร้อยละ.....-............ 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไมบ่รรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 24 คน และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 จำนวน  187 คน  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

ด้านปริมาณ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 24 คน และ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน  187 คน  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึง
ความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำขึ้น ร้อย
ละ 80 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึง
ความสำคัญของการของการลดการคัดแยกขยะและการนำ
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำขึ้น ร้อยละ 80 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค   - 
6. แนวทางการพัฒนา   -  
 
ลงชื่อ                  ลงชื่อ 
      (นางจินตนา     ช่วยเรือง)                        (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ                         ลงชื่อ 
    (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)        (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา ( กรรมการสถานศึกษา ) 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินตนา  ช่วยเรือง 
    
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 2000   บาท  เบิกจ่ายจริง........-....... คิด เป็นร้อยละ....-........... 
   งบอ่ืนๆ......................................บาท เบิกจ่ายจริง..........-......คิด เป็นร้อยละ.....-............ 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1.  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
2.  สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษา 
3.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 
4.  คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียนร้อยละ 90 
5.  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
6  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
7  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

1.  สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
2.  สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษา 
3.  สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม 
4  คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียนร้อยละ 90 
5  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
6  สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
7  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

                      ด้านคุณภาพ                        ด้านคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานอยู่ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี 
3. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้
หลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
5. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานอยู่ในระดับดี 

1. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานอยู่ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี 
3. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์  และใช้
หลักการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วม
พัฒนาโรงเรียน 
5. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานอยู่ในระดับดี 



เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
6. สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ใน
ระดับดี 
7.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี 

6. สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่ใน
ระดับดี 
7.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค   - 
6. แนวทางการพัฒนา   -  
  
 
ลงชื่อ                  ลงชื่อ 
      (นางจินตนา     ช่วยเรือง)                        (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ                         ลงชื่อ 
    (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)        (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบบริหารทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินตนา     ช่วยเรือง 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 7,500  บาท  เบิกจ่ายจริง........-....... คิด เป็นร้อยละ....-........... 
   งบอ่ืนๆ......................................บาท เบิกจ่ายจริง..........-......คิด เป็นร้อยละ.....-............ 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ......................................................... ........ 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ............................................................................................. .................. 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี  เป้าหมายที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 

1. การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ 
โรงเรียนการทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว  ไม่เกิดความ
เสียหายต่อสถานศึกษา 

1. การบริหารงานฝ่ายบริหารทั ่วไปของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ 
โรงเรียนการทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว  ไม่เกิดความเสียหายต่อ
สถานศกึษา 

2. มีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 2. มีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
3. นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษา 

3. นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษา 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 
1. การบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ 
โรงเรียนการทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว  ไม่เกิดความ
เสียหายต่อสถานศึกษาได้รับบริการร้อยละ 100 

1. การบริหารงานฝ่ายบริหารทั ่วไปของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและ 
โรงเรียนการทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกให้บริการ
ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว  ไม่เกิดความเสียหายต่อ
สถานศึกษาได้รับบริการร้อยละ 100 

2. มีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็น
ปัจจุบันและสามารถอ้างอิงข้อมูลได้ ร้อยละ 100  

2. มีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็น
ปัจจุบันและสามารถอ้างอิงข้อมูลได้ ร้อยละ100  

3. นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาร้อยละ 100 

3. นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผล
การบริหารจัดการศึกษาร้อยละ 100 

 
 
5. ปัญหา/อุปสรรค   - 
6. แนวทางการพัฒนา   -  
 
ลงชื่อ                  ลงชื่อ 
      (นางจินตนา     ช่วยเรือง)                        (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 



    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ                         ลงชื่อ 
    (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)        (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
                “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ  2563     
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายดำรง   ช่วยเรือง 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 5,000     บาท  เบิกจ่ายจริง........-....... คิด เป็นร้อยละ....-........... 
   งบอ่ืนๆ......................................บาท เบิกจ่ายจริง..........-......คิด เป็นร้อยละ.....-............ 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................ . 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
ผู ้บริหาร ครู นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนที ่เข้าร่วม
โครงการ 

ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ  100 

ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหาร  คร ูและนักเรียน มีจิตสำนึกความเป็นไทย มี
ความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ      
 

ด้านคุณภาพ 
ผู้บริหาร  คร ูและนักเรียน มีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความ
สุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  ร้อยละ 90 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค   ขาดความต่อเนื่อง 
6. แนวทางการพัฒนา ควรมีการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 
ลงชื่อ                  ลงชื่อ 
          (นายดำรง   ช่วยเรือง)                        (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ                         ลงชื่อ 
    (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)        (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 

วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ   พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อหน่วยงาน งานวิชาการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจินตนา     ช่วยเรือง   
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 17000   บาท เบิกจ่ายจริง.......-.........คิด เป็นร้อยละ.....-...... 
   งบอ่ืนๆ.................-.......................บาท เบิกจ่ายจริง.......-.........คิด เป็นร้อยละ......-..... 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 65 ขึ้นไป 
.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ระดับประเทศ 
3 .นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
4. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.1- ม.6, มีผลสำฤทธิ์
ทางการเรียนมากกว่า 2 ร้อยละ  86.45 
2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET (ชั้น  ม. 3 และ ม.6) ร้อยละ34.37  
3. ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ร้อยละร้อย 
4. เกียรติบัตร เหรียญรางวัลของนักเรียนจากการ
ประกวดแข่งขันในที่ต่างๆร้อยละ 70 
5.  ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรียน 1 คน 1 โครงงาน
ร้อยละ 85 
 

ด้านคุณภาพ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
 3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 

 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
 3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 



          3.1.4 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
 

  4 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 
 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค   - 
6. แนวทางการพัฒนา  -  
 
ลงชื่อ                   ลงชื่อ 
      (นางจินตนา     ช่วยเรือง)                        (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ                         ลงชื่อ 
    (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)      (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ  พัฒนาความสารถในการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PDCA) 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินตนา     ช่วยเรือง 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 2,000 บาท  เบิกจ่ายจริง..........-......คิด เป็นร้อยละ.....-............ 
   งบอ่ืนๆ......................................บาท เบิกจ่ายจริง..........-......คิด เป็นร้อยละ.....-............ 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................ . 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 65 ขึ้นไป 
.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ระดับประเทศ 
3 .นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
4. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ม.1- ม.6, มีผลสำฤทธิ์
ทางการเรียนมากกว่า 2 ร้อยละ  86.45 
2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET (ชั้น  ม. 3 และ ม.6) ร้อยละ34.37  
3 ครูมแีผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ร้อยละ 100 
4. เกียรติบัตร เหรียญรางวัลของนักเรียนจากการ
ประกวดแข่งขันในที่ต่างๆร้อยละ 70 
5.  ผลงาน / ชิ้นงานของนักเรียน 1 คน 1 โครงงาน
ร้อยละ 85 
 

ด้านคุณภาพ 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
 3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
4 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
 3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่าง
สร้างสรรค์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
  4 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์



ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค   - 
6. แนวทางการพัฒนา   -  
 
ลงชื่อ                  ลงชื่อ 
      (นางจินตนา     ช่วยเรือง)                        (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ                         ลงชื่อ 
    (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)        (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินตนา     ช่วยเรือง 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 100,000 บาท  เบิกจ่ายจริง 4,230 คิด เป็นร้อยละ 4.23 
   งบอ่ืนๆ......................................บาท เบิกจ่ายจริง..........-......คิด เป็นร้อยละ.....-............ 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................ . 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
2 

 
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
2 

ด้านคุณภาพ 
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
มีสภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
มีสภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค   - 
6. แนวทางการพัฒนา   -  
 
ลงชื่อ                  ลงชื่อ 
      (นางจินตนา     ช่วยเรือง)                        (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ                         ลงชื่อ 
    (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)        (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจำรอบ......6........เดือน 
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  รายงาน    ครั้งที ่1   ปีงบประมาณ 2563 
ชื่อโครงการ  ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจินตนา     ช่วยเรือง 
************************************************************************************************** 
1. งบประมาณ  งบประมาณตามแผน 120,000 บาท  เบิกจ่ายจริง 59,045 คิด เป็นร้อยละ 49.20 
   งบอ่ืนๆ......................................บาท เบิกจ่ายจริง..........-......คิด เป็นร้อยละ.....-............ 
2. วัตถุประสงค์  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ................................................................. 
3. ผลการดำเนินงานของโครงการในปัจจุบัน 
  ดำเนินการเสร็จแล้ว 
  อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
  ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะ ...............................................................................................................  
4. ผลการดำเนินงานโครงการ (ตามเป้าหมาย) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ด้านปริมาณ 
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
2 

 
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
2 

ด้านคุณภาพ 
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
มีสภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้
มีสภาพที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

  
5. ปัญหา/อุปสรรค   - 
6. แนวทางการพัฒนา   -  
 
ลงชื่อ                  ลงชื่อ 
      (นางจินตนา     ช่วยเรือง)                        (นางจันทร์ทิพย์   รักสม) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ            หัวหน้าแผนงาน 
 
ลงชื่อ                         ลงชื่อ 
    (นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์)        (นางรัตนี   ลิ่มพานิช) 
        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ 
 
 


