
 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ …โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน 1.การจดัทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

2.การประเมินการใชหลักสูตรสถานการณ 
3.สงเสรมิพัฒนาการ 4 ดานศึกษา 

3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน การบริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 

1  เพ่ือใหมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำไปสูการปฏิบัติ  
2 เพ่ือเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1.จัดซ้ืออุปกรณท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ... 17,130......... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว..................7,520.............................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                                        ผูรายงาน  นางสิรดา  สรอยศรี 
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
         



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ …………เด็กนอยใสใจสุขภาพ……………………................................................................................ 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน …ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาเพ่ือพัฒนา  
                         รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย............................................. 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน ...............งานวิชาการ.............................................................................. 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
         1.  เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
         2.  เพ่ือสรางโอกาสใหกับเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  
 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
   ดำเนินการเรียบรอยแลว 
         /  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
   ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1.เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย   
ของตนเองได  
- ไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด-๑๙ 
- กิจกรรมออกกำลังกายยามเชา 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพตอนเชา 
- กิจกรรมวัดสมรรถนะทางรางกาย 
- กิจกรรมกีฬาสี 

 /  

2.เพ่ือสรางโอกาสใหกับเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
และ สรุปรายงานผลการอบรม/สรุปผลรายงานผลการดำเนินโครงการ คาเขาเลม
เอกสาร  

 / 

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ...........5,000........... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว....................1,320...............บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                         ผูรายงาน นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม  
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ ……โครงการสงเสริมคุณธรรมนำความรู สูเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย............................... 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน 2.1 การรับประทานอาหาร/การเลือกซ้ือ 
        2.2 การดื่มนม/นม 
        2.3 การท้ิงขยะ/การแยกขยะ 
        2.4 การประดิษฐของเลนจากวัสดุเหลือ ใช 
                 2.5 การใชน้ำแปรงฟน 
        2.6 การออม 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน ...ฝายบริหารงานวิชาการ…....................................................................... 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    1. เพ่ือสรางและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. เพ่ือเสริมสรางทักษะการปฏิบัติตนเองท่ีเหมาะสมอยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  รูจักประหยัดเก็บออม    
        อนุรักษสิ่งแวดลอมใกลตัวในเด็กปฐมวัย 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1 การรับประทานอาหาร/การเลือกซ้ือ   
2 การดื่มนม/นม   
3 การท้ิงขยะ/การแยกขยะ   
4 การใชน้ำแปรงฟน   
5 การออม   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ...... 5,000..... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว...............................................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                      ผูรายงาน  นางพัฒนี  นิยมกุล   
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ …โครงการวันสำคัญ (ระดับปฐมวัย)………………………………………...................................... 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน …วันสำคัญตาง ๆ……………………………………………………………………………....................... 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน ......วิชาการ............................................................................. 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กระดับปฐมวัยไดศึกษาและเรียนรูความสำคัญและรวมกิจกรรมในวันสำคัญตางๆ 
    2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดรูจักการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสำคัญท่ีจัดข้ึนในวันสำคัญของไทย  
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
      กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน.มิถุนายน  ถึง เดือนมีนาคม.....พ.ศ......2565........ 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันวางแผน (P) 
  1.1 ประชุมคณะทำงาน 
  1.2 กำหนดงาน / แบงความรับผิดชอบ 
  1.3 ประสานงานคณะทำงาน 
 

 
 
    √ 

 

ข้ันวางแผน (D) 
  2.1 กิจกรรมวันไหวครู 
  2.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
  2.3 กิจกรรมเขาพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
  2.4 กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
  2.5 กิจกรรมวันลอยกระทง 
  2.6 กิจกรรมวันพอแหงชาติ 
  2.7 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
 

 
    √ 
    √ 
    √ 

 

ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
  3.1 ติดตามงานตามระยะเวลา 
  3.2 ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 
 

  

ข้ันรายงานผล (A) 
  4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
- จุดเดน (ทำแลวประสบความสำเร็จ) 
- จุดดอย (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 
 

  

 
 



 

7. งบประมาณท่ีไดรับ.........5,000............ บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว.............-................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
………………………………ไมพบ…………………………………………………………………………………………………………….…....... 
                                             

                    ผูรายงาน นางศรินดา  บุตรแสง  
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ …หนูทำได……………………............................................................................................................. 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน …1.เลานิทาน…2.รองเพลงมารชโรงเรียน…3.เด็กดีมีวันหยุด……4.ศิลปะสรางสรรค............. 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน ....วิชาการ................................................................................................. 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 

1.  เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
 2.  เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 3.  เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม  ปฏิบัติตามขอตกลงได 
 4. เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน....ส.ค.-ก.พ....พ.ศ....2565-2566. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ....10,000... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว......................-.........................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                  ผูรายงาน  นางวันทนา   สงาเนตร 
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ  สรางสรรคคุณคาสูบัณฑิต 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน 1.กิจกรรมมอบวุฒิบัตร 2.จัดทำซุมบัณฑิต 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน  การบริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1.เพ่ือสรางโอกาสใหกับเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี........6-17..........เดือน..............มี.ค.............พ.ศ.......2566............. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ...........4000............... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว...................-........................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                     ผูรายงาน  นางสาวอารีรักษ รักษธัญการ 
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ  บานนักวิทยาศาสตรนอย 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน 1.การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร 20 กิจกรรม  2.การเรียนรูแบบโครงงาน 1
โครงงาน 1 หองเรียน 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน  การบริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1.เพ่ือจัดประสบการณทีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 
 2.เพ่ือสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี......-.............เดือน............ส.ค.-ก.พ............พ.ศ........2565............. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ..........17,500............... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว..................-...................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                       ผูรายงาน นางสาวอารีรักษ รักษธัญการ 
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
  

 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ …การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา........................................................................ 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน …1.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา  2.จัดทำรายงาน
ประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน ....วิชาการ................................................................................................. 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 

 1.  เพ่ือใหโรงเรียน ครู นักเรียนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
           2.  โรงเรียนมีคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน....ส.ค.-มี.ค.....พ.ศ....2565-2566. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ   
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ....8,000... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว......................-.........................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                  ผูรายงาน  นางวันทนา   สงาเนตร 
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 



 

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ …โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมปฐมวัย................................................................. 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน …จัดสรางฐานการเรียนรูโดยยึดหลักตามแนวทางการพัฒนาสนามเด็กเลนตามหลักการเลน     
    ตามรอยพระยุคลบาท ปรับปรุงสนาม BBL …………………………………………………........................................... 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน ...ฝายบริหารท่ัวไป.................................................................................. 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
     1. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
     2. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
     3. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
     4. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได 
     5. เพ่ือจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัย และเพียงพอ สำหรับเด็กปฐมวัย 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1.จัดสรางฐานการเรียนรูโดยยึดหลักตามแนวทางการพัฒนาสนามเด็กเลนตาม
หลักการเลน ตามรอยพระยุคลบาท  

  

2.ปรับปรุงสนาม BBL   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ..... 20,000..... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว...............................................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                 ผูรายงาน นางพัฒนี  นิยมกุล  
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ …โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน 1.กิจกรรมจัดนิทรรศการสื่อปฐมวัยแตละหองเรยีน 

2.กิจกรรมจดัหาอุปกรณท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน การบริหารงานงบประมาณ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 

1. เพ่ือใหครูคัดเลือก จัดหา และผลิตสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กและกระตุนเด็กปฐมวัยใหเกิดความสนใจ                            
 2. เพ่ือใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูและเขาใจในเน้ือหาสาระจากกิจกรรมการเรยีนการสอนไดดีข้ึน 

5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ... 30,000......... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว...............................................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                                       ผูรายงาน  นางสิรดา  สรอยศรี 
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน 1.ปรับปรุงหองศูนยส่ือพัฒนาความพรอมท้ัง 4 ดาน 2.จัดอบรมใหความรูแกครูปฐมวัย
ในเขตพ้ืนท่ีฯ 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน การบริหารงานท่ัวไป 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 

1.เพ่ือพัฒนาศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบใหมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวน
รวม 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี.......-............เดือน..........พ.ย.-ธ.ค....................พ.ศ.....2565........... 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ...........5000............... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว......................-.....................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 1.ปรับปรุงหองศูนยสื่อพัฒนาความพรอมท้ัง (อาคารสถานท่ีอยูในระหวางปรับปรุงรื้อถอน) 
 2.จัดอบรมใหความรูแกครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีฯ (ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ.)                                            

                  
                         ผูรายงาน นางสาวอารีรักษ รักษธัญการ 
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ …โครงการสานสัมพันธบานและโรงเรียน 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน 1.ปฐมนิเทศผูปกครอง  
   2. วันแสดงผลงานนักเรียนปจฉิมนิเทศผูปกครอง 

3. อบรมใหความรูแกพอแมและผูปกครองเด็กปฐมวัย 
4. เยี่ยมบานนักเรียน 

3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน การบริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 

1.  เพ่ือประสานความรวมมือระหวางครู  พอแม  ผูปกครองในการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดใูหกับเด็กปฐมวัย 
 2.  เพ่ือรวมมือกันระหวางครู พอแม  ผูปกครองในการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  และสงเสรมิ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับเดก็ปฐมวัย 

5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......พ.ค.......................พ.ศ..........2565........................ 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1.ปฐมนิเทศผูปกครอง   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ... 3,000 บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว...............................................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                                       ผูรายงาน  นางสิรดา  สรอยศรี 
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ …………พัฒนาบุคลากรปฐมวัย…………………….............................................................................. 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน  บริหารงานบุคคล  
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
          1. เพ่ือจัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 
 2. เพ่ือสงเสริมใหครูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานการจัดประสบการณ 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
   ดำเนินการเรียบรอยแลว 
         /  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
   ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1. จัดครูท่ีจบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยใหเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน    
2. มีการสงเสริมใหครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาดวยการประชุม  อบรม  ศึกษาดูงาน
และสามารถนำความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

/  

3. มีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณท่ีสงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล
ตรงความตองการของครูและสถานศึกษา 

/  

4. จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางเพียงพอและ
หลากหลาย 

  

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

  

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ...........5,000........... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว........................-...................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                       ผูรายงาน นางสาวลัดดา  ชาญธัญกรรม  
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
 



 
แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 

การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

 
1. ช่ือโครงการ …โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู………………………...………………...................................... 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน …ศึกษาแหลงเรียนรู…………………………………………………………………….…....................... 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน ......การบริหารงานท่ัวไป.......................................................... 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    1. เพ่ือสรางโอกาสใหกับเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
    2. เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
      กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน.มิถุนายน  ถึง เดือนมีนาคม.....พ.ศ......2565........ 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

      
     
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ.........50,000............ บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว.............-...............บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
……………………………………………………………………………………………………………........................................................
..................................................................................................................................................….         

                  ผูรายงาน นางศรินดา  บุตรแสง  
       ตำแหนง  คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                                               วันท่ี  2  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 
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