
หนาที่ 1 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย        
    1.1 หนูนอยวัยใส  ใสใจสุขภาพ 13,500 - 13,500   /  
    1.2 ขยับกาย สบายชีวี 1,300 - 1,300   /  
    1.3 อบรมโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด 750 - 750   /  
    1.4 การละเลนแบบไทย 2,000 - 2,000   /  
    1.5 โลกสวยดวยมือเรา 1,350 - 1,350   /  
    1.6 พอแมลกูผูกพันสรางสรรคเด็กปฐมวัย 3,500 - 3,500   /  
    1.7 หนูนอยนักวิชาการ 4,600 - 4,600   /  
    1.8 หนูนอยคุณธรรม 7,486 - 7,486   /  
    1.9 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 50,950 - 50,950   /  
    1.10 สงเสรมิการใชสื่อเทคโนโลยี  1,240 - 1,240   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 2 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

2. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย        
     2.1 คายกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร 10,339 - 10,339   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 3 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิแ์ละพัฒนากระบวนการเรียนรูสูมาตรฐานสากล  
    3.1 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 
12,000 - 12,000   /  

    3.2 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

11,360 - 11,360   /  

    3.3 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

15,000 - 15,000   /  

    3.4 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5,640 - 5,640   /  

    3.5 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 

5,570 - 5,570   /  

    3.6 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา 

10,000 - 10,000   /  

    3.7 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ 

12,000 - 12,000   /  

 
 
 
 
 



หนาที่ 4 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิแ์ละพัฒนากระบวนการเรียนรูสูมาตรฐานสากล (ตอ)  
    3.8 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
12,500 - 12,500   /  

    3.9 พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 

8,000 1,700 6,300  /   

    3.10 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ NT, RT 
และ  O - NET 

18,000 - 18,000   /  

    3.11 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสาร
ภาษาไทย 

12,000 - 12,000   /  

    3.12 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 9,700 - 9,700   /  
    3.13 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา IS 5,580 - 5,580   /  
    3.14 พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยโครงงานภาษาไทย 2,776 - 2,776   /  
    3.15 พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยโครงงานคณิตศาสตร 4,000 - 4,000   /  
    3.16 พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยโครงงานวิทยาศาสตร 5,000 - 5,000   /  
    3.17 พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยโครงงานอาชีพ 3,000 - 3,000   /  
    3.18 พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยโครงงานคอมพิวเตอร 3,900 - 3,900   /  

 
 
 
 



หนาที่ 5 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิแ์ละพัฒนากระบวนการเรียนรูสูมาตรฐานสากล (ตอ)  
     3.19 พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยโครงงานสุขศึกษา

และพลศึกษา 
3,210 - 3,210   /  

     3.20 พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยโครงงานศิลปะ 2,000 - 2,000   /  
     3.21 พัฒนากระบวนการเรียนรูดวยโครงงาน

ภาษาอังกฤษ 
4,000 - 4,000   /  

     3.22 สัปดาหวิทยาศาสตร 6,000 - 6,000   /  
     3.23 วันสนุทรภู  คูภาษาไทย 6,000 - 6,000   /  
     3.24 วันตรษุจีน 12,000 - 12,000   /  
     3.25 วันครสิตมาส 5,515 - 5,515   /  
     3.26 English Camp 12,000 - 12,000   /  
     3.27 a new young anchor 650 - 650   /  

 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 6 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ        
     4.1 สงเสรมิความเปนเลิศระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 74,386 - 74,386   /  
     4.2 สงเสรมิความเปนเลิศระดับปฐมวัย 18,080 - 18,080   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 7 
 

 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
กลุมบริหารวิชาการ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรยีนรูและทกัษะชีวิต  
     5.1 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 
37,030 - 37,030   /  

     5.2 วันสำคญัทางลูกเสือ (วันวชิราวุธ) 3,500 - 3,500   /  
     5.3 เดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้น ป.1 - ป.3 16,000 - 16,000   /  
     5.4 คายพักแรมลกูเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุนใหญ 

และยุวกาชาด 
120,000 - 120,000   /  

     5.5 โลกกวางทางการศึกษา 1,463 - 1,463   /  
     5.6 ปจฉมินิเทศ 2,486 - 2,486   /  
     5.7 สงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ชวงช้ันที่ 1 
 -    /  

     5.8 สงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ชวงช้ันที่ 2 

6,400 - 6,400   /  

     5.9 สงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ชวงช้ันที่ 3 

12,320 - 12,320   /  

     5.10 ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู  ชวงช้ันที่ 1 71,140 - 71,140   /  
 
 
 



หนาที่ 8 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรยีนรูและทกัษะชีวิต (ตอ)  
     5.11 ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู  ชวงช้ันที่ 2 68,125 - 68,125   /  
     5.12 ทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู  ชวงช้ันที่ 3 67,960 - 67,960   /  
     5.13 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย    
5,000 - 5,000   /  

     5.14 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

6,000 - 6,000   /  

     5.15 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5,000 - 5,000   /  

     5.16 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

1,305 - 1,305   /  

     5.17 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูกลุมสาระการเรียนรู                 
การงานอาชีพ 

5,820 - 5,820   /  

     5.18 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  กลุมสาระการเรียนรู             
สุขศึกษาและพลศึกษา 

8,700 - 8,700   /  

     5.19 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 2,000 - 2,000   /  
 
 
 
 



หนาที่ 9 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

5 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรยีนรูและทกัษะชีวิต (ตอ)  
     5.20 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
5,000 - 5,000   /  

      5.21 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) 

5,000 - 5,000   /  

      5.22 เปดบานวิชาการ 80,000 - 80,000   /  
      5.23 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 

120,000 77,298.75 42,701.75  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนาที่ 10 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม  
      6.1 คัดกรองนักเรียน 450 - 450   /  
      6.2 จัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 5,550 - 5,550   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 11 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

7 โครงการหองสมุด ICT สรางนิสัยรักการอาน  
    7.1 ปรับปรุงหองสมุด 5,000 - 5,000   /  
    7.2 สรางเสริมนิสัยรักการอาน 10,000 - 10,000   /  
    7.3 วางทุกงานอานทุกคน 5,000 - 5,000   /  
    7.4 อบรมยุวบรรณารักษ 3,000 - 3,000   /  
    7.5 สัปดาหหองสมุด 5,000 - 5,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนาที่ 12 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

8 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะอาชพีตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     8.1 พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 
75,000 750 74,250  /   

     8.2 พัฒนาทักษะอาชีพชางตัดผมชาย 8,000 - 8,000   /  
     8.3 One School One Product 8,000 - 8,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนาที่ 13 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

9 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานดนตรี  นาฎศลิปสูความเปนเลศิ  
      9.1 สงเสรมิสุนทรียภาพดานดนตรีไทย 44,000 - 44,000   /  
      9.2 สงเสรมิสุนทรียภาพทางดานนาฎศิลป 11,420 - 11,420   /  
      9.3 สงเสรมิสุนทรียภาพวงโยธวาทิต 71,000 - 71,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนาที่ 14 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและสงเสริมกระบวนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
     10.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 1,010 - 1,010  /   
     10.2 พัฒนากระบวนการจัดประสบการณที่เนนเด็ก 

           เปนสำคัญ 
119,400 3,190 116,210  /   

     10.3 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 240 - 240   /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 15 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

11 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสำคญั  
       11.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

5,000 - 5,000  /   

       11.2 วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 6,000 - 6,000   /  
       11.3 แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC 
1,820 - 1,820   /  

       11.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

35,000 - 35,000   /  

       11.5 นิเทศภายใน 8,000 - 8,000  /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 16 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

12 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบยีนและระบบการวัดและประเมินผลเพือ่ยกระดับคณุภาพผูเรียน  
       12.1 พัฒนาระบบงานทะเบียน 40,000 - 40,000   /  
       12.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 30,000 - 30,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 17 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

13 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกลุมบรหิารวิชาการ  
      13.1 สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ   เพ่ือการจัดการเรียนรู 8,000 1,700 6,300  /   
      13.2 จัดทำขอมูลสารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ 10,000 - 10,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 18 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

14 โครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน  
       14.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2,000 - 2,000  /   
       14.2 จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปน

ระบบ 
5,000 - 5,000   /  

       14.3 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 3,000 - 3,000   /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 19 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารวิชาการ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

15 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูสูหองเรยีนคณุภาพ  
  15.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 215,212 280 214,932  /   
  15.2 พัฒนาเว็บไซต 6,600 - 6,600  /   
  15.3 สงเสรมิพัฒนาแหลงเรียนรูสูหองเรียนคุณภาพ 67,000 - 67,000   /  
  15.4 สนับสนุนการเชาครุภัณฑในการจัดการเรียนการสอน                 

(คาเชาเครื่องถายเอกสาร) 
80,000 10,863.50 69,136.50  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 20 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
กลุมบริหารทัว่ไป (งานกิจการนักเรียน) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานยิมอันพึงประสงค  และสงเสริมอัตลักษณสถานศึกษา สูโรงเรียนวิถีพทุธชัน้นำ  
     1.1 วันธรรมสวนะ 50,000 - 50,000   /  
     1.2 วันสำคญัทางศาสนา 500 - 500   /  
     1.3 วันสำคญัชาติ และพระมหากษัตริย      /  
          1.3.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

สุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในรัชกาลที่ 10 
5,810 2,215 3,595 /   สงรายงานแลว 

           1.3.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10  

6,030 - 6,030   /  

           1.3.3 วันแมแหงชาติ 11,090 - 11,090   /  
           1.3.4 วันพอแหงชาติ 3,330 - 3,330   /  
           1.3.5 วันคลายวันสวรรคต ร.9 3,500 - 3,500   /  
           1.3.6 วันปยะมหาราช 3,500 - 3,500   /  
    1.4 วันไหวครู 2,420 - 2,420   /  
    1.5 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,027 - 4,027   /  
    1.6 เขาคายคุณธรรม 6,750 - 6,750   /  
    1.7 พิธีทำขวัญเงาะโรงเรียนนาสาร - - -   / ใชงบรวมกับ

เทศบาลเมืองนาสาร 
 
 

 



หนาที่ 21 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
กลุมบริหารทัว่ไป (งานกิจการนักเรียน) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานยิมอันพึงประสงค  และสงเสริมอัตลักษณสถานศึกษา สูโรงเรียนวิถีพทุธชัน้นำ (ตอ)  
    1.8 วันขึ้นปใหม 10,000 - 10,000   /  
    1.9 วันเด็กแหงชาติ 4,780 - 4,780   /  
    1.10 อนุรักษไทย 60,000 - 60,000   /  
    1.11 สงเสรมิอัตลักษณในสถานศึกษา (ย้ิมงายไหวสวย) 3,830 - 3,830   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หนาที่ 22 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
กลุมบริหารทัว่ไป (งานกิจการนักเรียน) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

2 โครงการโรงเรยีนรอบรู สุขภาพดี  มีความสุข  
     2.1 สงเสรมิสมรรถภาพทางกาย 10,000 - 10,000   /  
     2.2 สงเสรมิการออกกำลังกายหนาเสาธง 4,240 - 4,240   /  
     2.3 ดวยรักและหวงใย จากใจ อ.ย. นอย 8,000 1,808 6,192  /   
     2.4 แขงขันกีฬาเครือขายและกีฬาภายในโรงเรียน 59,086 - 59,086   /  
     2.5 สงเสรมิการแขงขันกฬีาภายนอก 25,000 - 25,000   /  
     2.6 ขับขี่ปลอดภัย  สรางวินัยจราจร 15,200 - 15,200   /  
     2.7 จัดปองกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 8,850 - 8,850   /  
     2.8 ประกวดสถานศึกษาปลอดภัย  สุขภาพอนามัยดี  3,500 1,664 1,836  /   
     2.9 ทันตกรรม 3,000 - 3,000   /  
     2.10 งานอนามัยโรงเรียน 110,000 16,087 93,913   /  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



หนาที่ 23 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
กลุมบริหารทัว่ไป (งานกิจการนักเรียน) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
    3.1 หองเรียนสีขาว 1,000 - 1,000   /  
    3.2 ครูแดร  -    /  
    3.3 อบรมการปองกันยาเสพติด              5,000 - 5,000   /  
    3.4 TO BE Number one 3,900 - 3,900   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 24 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
กลุมบริหารทัว่ไป (งานกิจการนักเรียน) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

4 โครงการสงเสริมสวัสดิการและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
    4.1 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 8,060 5,489 2,571  /   
    4.2 ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 1,000 - 1,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 25 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
กลุมบริหารทัว่ไป (งานกิจการนักเรียน) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

5 โครงการโรงเรยีนสเีขียว  
     5.1 โรงเรียนคารบอนต่ำ 1,500 - 1,500   /  
     5.2 โรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชน 3,000 - 3,000   /  
     5.3 หองเรียนสีเขียว 5,100 - 5,100   /  
     5.4 สถานศึกษาปลอดขยะ 7,040 - 7,040   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 26 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 
กลุมบริหารทัว่ไป (งานกิจการนักเรียน) 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

6 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  
    6.1 สรางเครือขาย ป.ป.ช. สพฐ. นอย 500 - 500   /  
    6.2 สรางเครือขาย ป.ป.ช สพฐ. ชุมชน 1,000 - 1,000   /  
    6.3 บรษิัทสรางการดี 1,500 - 1,500   /  
    6.4 โครงงานคุณธรรม 3,000 - 3,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หนาที่ 27 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารทัว่ไป (บริหารจัดการ) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกลุมบรหิารทั่วไป  
     1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพ 20,000 400 19,600  /   
     2.2 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 1,300 - 1,300   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 28 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารทัว่ไป (บรหิารจัดการ) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

2 โครงการภาคีเครือขายรวมพัฒนาการศึกษา  
     2.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมโรงเรียน 6,100 - 6,100   /  
     2.2 ประชุมผูปกครองนักเรียน                 24,500 25,600 -1,100 /   ยังไมสงรายงาน 
     2.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2,000 - 2,000  /   
     2.4 สานสมัพันธชุมชน                 2,000 - 2,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 29 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารทัว่ไป (บริหารจัดการ) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

3 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมภายในสถานศกึษา  
     3.1 ปรับปรุงภูมิทัศนและซอมแซมอาคารสถานที ่ 765,063 4,000 761,063  /   
     3.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 155,620 447 155,173  /   
     3.3 ติดตั้งและดูแลระบบกลองวงจรปด 11,140 765 10,375  /   
     3.4 5 ส จติอาสา  พัฒนาโรงเรียน 24,000 19,405 4,595  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 30 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารงานบุคคล 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
     1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพครู - - -   /  
     1.2 เสรมิสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
42,000 - 42,000   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 31 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารงานบุคคล 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกลุมบรหิารงานบคุคล  
     2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 2,055 - 2,055  /   
     2.2 สรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 4,000 - 4,000   /  
     2.3 วันวารที่พากเพียร  สูวัยเกษียณที่ภาคภูมิ 5,000 - 5,000   /  
     2.4 จางครอัูตราจางระดับการศึกษาปฐมวัย  40,500 13,500 27,000  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หนาที่ 32 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2563  (ไตรมาสที่ 3)  รอบ 3 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) 

กลุมบริหารงบประมาณ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการดำเนนิการ หมายเหตุ 
จัดสรร ใชไป คงเหลือ ดำเนินเสร็จ

แลว 
อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกลุมบรหิารงานงบประมาณ  
     1.1 พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุและ

สินทรัพย 
22,300 5,600 16,700  /   

     1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 10,680 540 10,140  /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


