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ระยะเวลาดําเนินการ 
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ผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แล้ว 

1 ประชุมวางแผน              ครูวิไลรัตน์    เสียมภักดี 
ครูศิริพร  หวังวนพัฒน์ 

   

2 รวบรวมข้อมูล              ครูวิไลรัตน์    เสียมภักดี 
ครูศิริพร  หวังวนพัฒน์ 

   

3 นําเสนอโครงการ              ครูวิไลรัตน์    เสียมภักดี 
ครูศิริพร  หวังวนพัฒน์ 

   

4 ดําเนินโครงการ              ครูวิไลรัตน์    เสียมภักดี 
ครูศิริพร  หวังวนพัฒน์ 

  
 

5 ประเมินผล              ครูวิไลรัตน์    เสียมภักดี 
ครูศิริพร  หวังวนพัฒน์   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ …..5.3.6........หน้า......459...... 



 บันทึกผลการติดตาม  
ครั้งที่  1 

1.รับคําสั่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
ประถมที่ 37/2554 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
ประจําปีการศึกษา 2554 ให้ปฏิบัติงานในฝ่าย
สํานักผู้อํานวยการ ตําแหน่ง งานวิจัย เมื่อวันที่ 
26 พฤษภาคม 2554 
2.ดําเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดําเนินงานวิจัย
ในปีการศึกษา 2553 เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
วิจัยจํานวน 4 หัวขอ้ 
3.ดําเนินการกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 
จํานวน 9 ข้อ,เป้าหมายเชิงคุณภาพ จํานวน 3 
ข้อ ,ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 9 ข้อ 
4.ดําเนินการจัดทํา แผนและปฏิทินปฏิบัติ
งานวิจัย  ประจําปีการศึกษา 2554 , แบบฟอร์ม
หัวท้ายกระดาษของงานวิจัย, ทะเบียนคุมรหัส
เอกสารงานวิจัย) 
5.ประชุมร่วมกับงานหลักสูตรในการวางกรอบ
การทําวิจัยในชั้นเรียนแก่ครูผู้สอน เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมวิชาการ 
6.ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี   
6.1.ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ 
      6.1.1ดําเนินการทําวิจัยของโรงเรียน 
จํานวน 2 หัวข้อ คือ การศึกษากระบวนการ
คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียน, การศึกษาความจุ
ของนักเรียนต่อห้องเรียน และศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
ขอบเขตการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทบทวนวรรณกรรม จํานวน 2 หัวข้อ และ

ครั้งที่  2 
1.ประชุมคณะกรรมการภายในหน่วยงานวิจัย 
เพื่อวางแผนการทํางานตามกระบวนการ PDCA 
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.54 
2.ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี   
2.1.ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ 
      2.1.1 ดําเนินการทําวิจัยของโรงเรียน 
จํานวน 2 หัวข้อ คือ (1)การมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)การสํารวจสภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
ประถม ปีการศึกษา 2554 และศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
ขอบเขตการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทบทวนวรรณกรรม จํานวน 2 หัวข้อ และ
ดําเนินการจัดทํารปูเล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ จํานวน 2 เล่ม 
  2.1.2 ดําเนินการจัดทําโครงร่างการวิจัย
พฤติกรรมการเรียนพิเศษของนักเรียน MCP , 
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การ
สํารวจสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2554 
2.1.3 ดําเนินการออกแบบเครื่องมือการวิจัย
พฤติกรรมการเรียนพิเศษของนักเรียน MCP, 
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,การ

ครั้งที่  3 
 

ครั้งที่  4 
 



 บันทึกผลการติดตาม  
ดําเนินการจัดทํารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จํานวน 2 เล่ม 
     6.1.2 การทําวิจัยของมูลนิธิฯ - ยังไม่ได้
ดําเนินการ เนื่องจากต้องรอปฏิทินการดําเนิน
งานวิจัยจากมูลนธิิฯ 
6.2.สนับสนุนกระบวนการวิจัยของบุคลากรของ
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
6.2.1 ส่งเสริมการทําวิจัยของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
      6.2.1.1 รับนโยบายของโรงเรียนโดยมุ่งเน้น
การนําผลงานวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงและพฒันา/แก้ไขการ
จัดการเรียนการสอน 
      6.2.1.2 ศึกษาและคันคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ 
R2R และตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับ 
R2R 
      6.2.1.3 ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2554 เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการทําวิจัยในปี
การศึกษา 2554 
     6.2.1.4 จัดทําแนวทาง/กรอบการทําวิจัย
ของบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนประจําปี
การศึกษา 2554   
6.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน 
ดําเนินการประเมินกิจกรรมของโรงเรียน จํานวน 
5 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการเก็บข้อมูล 
จํานวน 1 กิจกรรม 
6.2.3 การให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
สําหรับหน่วยงานภายนอก จํานวน 1 หน่วยงาน 

สํารวจสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2554 
     2.1.2 การทําวิจัยของมูลนิธิฯ - ยังไม่ได้
ดําเนินการ เนื่องจากต้องรอปฏิทินการดําเนิน
งานวิจัยจากมูลนธิิฯ 
2.2.สนับสนุนกระบวนการวิจยัของบุคลากรของ
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก 
2.2.1 ส่งเสริมการทําวิจัยของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
2.2.1.1 ดําเนินการชี้แจงแนวทางการทําวิจัยของ
บุคลากรทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554
ผ่านระบบ E – Office ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 
11/07/2554 เวลา 14:56 ให้แก่บุคลากรทาง
การศึกษารับทราบและศึกษาแนวทาง มีบุคลากร
รับทราบจํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 94.67 
จากจํานวนบคุลากรทางการศึกษาทั้งหมด 75 
คน 
2.2.1.2 ร่วมกับฝ่ายบุคลากร ดําเนินการจัด
ประชุมและอบรมการทําวิจัยของบุคลากรทาง
การศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 เรื่อง การ
พัฒนางานประจาํสู่งานวิจยั (Routine to 
Research :R2R) ในวันพุธ ที่    10   สิงหาคม   
2554  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม
ใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต มีบุคลากรทาง
การศึกษาเข้าร่วมอบรมจํานวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 จากจํานวนบุคลากรทาง
การศึกษาทั้งหมด 75 คน) 
2.2.1.3 อธิบายการทําวิจัยให้แก่คณะผู้ร่วม



 บันทึกผลการติดตาม  
คือ แบบสอบถาม“การดําเนินงานตามนโยบาย
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ 2553 – 2554” ของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกึษาที่ 1 (กลุ่ม
ติดตาม/เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี) 
 

งบประมาณดําเนินการ 43,604  บาท 
ใช้ไป   -   บาท  คิดเป็นร้อยละ 0 

เหลือ  43,604  บาท คิดเป็นร้อยละ  100 
(งบประมาณ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554) 

บริหารภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน วาระสามญัครั้งที่ 2 / 
2554    วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง
ประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต เวลา 11.30 – 
12.00 น. 
2.2.2 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน 
ดําเนินการประเมินกิจกรรมของโรงเรียน 
จํานวน 4 กิจกรรม (กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา และวาระ
ครบ 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2554,
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง “พืชผักพื้นบ้าน 
ทําอาหารง่ายๆ สมุนไพรมากคุณค่า” ป.4,
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง “ตามรอยพ่อ 84 
พรรษา” ป.5,กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง “ปลาทูคู่คน
ไทย” ป.3) อยู่ระหว่างดําเนินการเก็บข้อมูล 
จํานวน 4 กิจกรรม (กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง “All 
about plant” ป.1,กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง 
“Wonderful Things” ป.6,การแข่งขันกรีฑาสี
ภายใน ปีการศึกษา 2554,กิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง 
“ตันไม้มหัศจรรย์” ป.2) 

งบประมาณดําเนินการ 43,604  บาท 
ใช้ไป   -   บาท  คิดเป็นร้อยละ 0 



 บันทึกผลการติดตาม  
เหลือ  43,604  บาท คิดเป็นร้อยละ  100 
(งบประมาณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2554) 

 
 

 
(  ครูศรีกุล  ยอดชุมภู ) 
ผู้ติดตามและประเมิน 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 

 
 

(  ครูศรีกุล  ยอดชุมภู ) 
ผู้ติดตามและประเมิน 
วันที่ 7 กันยายน 2554 

 
 

(  ...........................................  ) 
ผู้ติดตามและประเมิน 
วันที่ ….. / ....... / ....... 

 
 

(  ...........................................  ) 
ผู้ติดตามและประเมิน 
วันที่ ….. / ....... / ....... 

 


