
          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา  
2. ช่ือกิจกรรม/งาน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร   กิจกรรมสะเต็ม กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร    
กิจกรรมนิทรรศการท่ีภาคภูมิใจ   
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน วิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 

1 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ  ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 2เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการเขียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
 3เพ่ือใหผูเรียนมีการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการ 2  กิจกรรม  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  กิจกรรมนิทรรศการท่ีภาคภูมิใจ   
ในชวงวันท่ี.....19.....เดือน.....สิงหาคม...........พ.ศ.......2565....... 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ..10.000…….. บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว.......................-........................บาท 
 

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

                  ผูรายงาน  นางจำลักษณ  คำแผลง 
  ตำแหนง  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

  วันท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565  



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาความสามารถทักษะการอาน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณ 
2. ช่ือกิจกรรม  
 2.1 กิจกรรมพัฒนาการอาน  
 2.2 กิจกรรมพัฒนาการเขียน เพ่ือการสื่อสาร  
 2.3 กิจกรรมพัฒนาการคิดคำนวณ 
3. กลุมบริหาร บริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    4.1 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 
    4.2 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
    4.3 เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ 
    4.4 เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการแกปญหา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และทักษะการเชื่อมโยง 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง วันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันวางแผน (P) 
     1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 
     1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปท่ีผานมา 
     1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการฯ 
     1.4 ประชุมคณะทำงาน/กำหนดงาน/แบงความรับผิดชอบ 
     1.5  จัดทำโครงการฯ นำเสนอตอฝายบริหาร 

  

ข้ันดำเนินการ (D) 

 2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงานและแนว
ทางการดำเนินงาน 
 2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค ซ่ึงมี
รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
      2.2.1 กิจกรรมพัฒนาการอาน ชั้น ป.1- ป.6  ประกอบดวย 
       -การอานคำศัพทพ้ืนฐาน         
       -อานออกเสียงขอความ 
         (ป.4-ป.6) 
  2.2.2 กิจกรรมพัฒนาการเขียน เพ่ือการสื่อสารชั้น (ป.1- ป.6) 
ประกอบดวย 
     -การเขียนตามคำบอก  

  



รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

     (ป.1-ป.3) 
    -การแตงประโยคจากภาพ 
         (ป.1-ป.2) 
    -แตงเรื่องจากภาพ  
         (ป.3-ป.6) 
     2.2.3 กิจกรรมพัฒนาการคิดคำนวณ (คิดเลขเร็ว) ป.1-ป.6  
ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
 3.1 ผูบริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผูเก่ียวของใหเปนไปตามภาระงานท่ีโครงการ
กำหนด 
 3.2 ติดตามเก็บขอมูลกอนการพัฒนา 
 3.3 ติดตามเก็บขอมูลหลังการพัฒนา(ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

  

ข้ันรายงานผล (A ) 
 4.1 สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมยอย 
 4.2 จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมยอย เสนอฝายบริหาร 

  

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ 60,000 บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว 18,894 บาท 
 

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

                        
                     

                      (นางสาววนัวิสา พุมทรัพย)      
               ผูรายงาน 

  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
  วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน ภาษาจีนวันละคำ กิจกรรมวันสำคัญ และสงเสริมการแขงขันภาษาจีน 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน วิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 4.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว มีความสามารถในการอาน เขียน และสื่อสารภาษาจีน
กลางข้ันพ้ืนฐานได 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1. กิจกรรมภาษาจีนวันละคำ   

นักเรียนพูดคำศัพทภาษาจีน ชวงเวลาเคารพธงชาต ิ   
   
2. กิจกรรมวันสำคัญ   

ยังไมถึงชวงเวลาดำเนินการ   
   
3. สงเสริมการแขงขันภาษาจีน   

ยังไมการแขงขัน   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ 5,000 บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว - บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
                                             

                  ผูรายงาน นางสาวเกสรา  สิทธิโอด 
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
  วันท่ี 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  

 
 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ สงเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน  
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน วิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    4.1  เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคมท่ีสมบูรณ 
 4.2  เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกอยางเหมาะสมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 4.3  เพ่ือสงเสริมความรูและทักษะในการใชชุดตรวจคัดกรองเบื้องตนดวยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen test 
KIT) ดวยตนเองใหแกบุคลากรครูกลุมเปาหมายของโรงเรียน  
 4.4 เพ่ือเปนการเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในโรงเรียน โดยการคัดกรอง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เชิงรุกใหนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ดวยชุดตรวจ
แอนติเจน (Antigen test KIT)  
 4.5 เพ่ือเปนการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในโรงเรียนไดอยาง
รวดเร็วทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1.กิจกรรมโฮมรูม       เปนกิจกรรมตอเนื่องทำท้ังปการศึกษา   
2.กิจกรรมรักษสุขภาพ เปนกิจกรรมตอเนื่องทำท้ังปการศึกษา   
3.กิจกรรมรณรงคตานยาเสพติด  เปนกิจกรรมตอเนื่องทำท้ังปการศึกษา   
4.กิจกรรมกีฬาสี    เปนกิจกรรมตอเนื่องทำท้ังปการศึกษา   
5.กิจกรรมดนตร ี   เปนกิจกรรมตอเนื่องทำท้ังปการศึกษา   
6.กิจกรรมนาฏศิลป   เปนกิจกรรมตอเนื่องทำท้ังปการศึกษา   
7.กิจกรรมแผนเผชิญเหต ุ  เปนกิจกรรมตอเนื่องทำท้ังปการศึกษา   
8.อย.นอย    เปนกิจกรรมตอเนื่องทำท้ังปการศึกษา   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ..........120,000.......... บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว...............................................บาท 
8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             

                  ผูรายงาน นางปวีณา    พานิช  
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
  วันท่ี 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ  ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา  
2. ช่ือกิจกรรม ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา  
3. กลุมงาน วิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 

4.1 เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง 
4.2 เพ่ือใหผูเรียนนำความรูจากแหลงเรียนรูมาประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนรูและการแกปญหาใน

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

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1.ข้ันเตรียมดำเนินการ  
 1.1 ประชุมคณะทำงาน 
 1.2 กำหนด/แบงความรับผิดชอบ 
 1.3 สำรวจแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมกับระดับอนุบาลและชั้น ป.1-6 

 
 
 

 
 
 
 

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ 350,000 บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว - บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
เนื่องจากสถานท่ีในการไปศึกษาแหลงเรียนรูในท่ีตางๆ ยังอยูในชวงสถานการณการติดเชื้อโควิด-19ซ่ึง

สงผลกระทบกับนักเรียนในการเดินทางและการอยูรวมกันของนักเรียนเปนจำนวนมาก 
ดังนั้นจึงไดมีเพียงการสำรวจสถานท่ีเหมาะสมในการเดินทางไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูของแตละสายชั้น

เทานั้น                                            

            ผูรายงาน  นางชุติมา เกษสุภะ 
     ตำแหนง   คร ู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
      วันท่ี   5   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน    กิจกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ตลอดปการศึกษา   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     -     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
 
 

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม ตอตานอบายมุข       
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 1   วันท่ี  8-9   เดือนสิงหาคม   พ.ศ. 2565  
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดำเนินงานและงบประมาณ 
2 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 
4 ประสานงานกับพระวิทยากรท่ีจะมาใหความรู 
5 ประสานงานกับสำนกังานเทศบาลตำบลลาดยาวในการของบประมาณอุดหนุน 

 
 
 
 
 
 

 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
2.6 ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการอบรมคายคุณธรรมฯ 

  
 

ข้ันประเมินผล (Check) 
7 ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมผลการประเมินฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
เสนอผูอำนวยการโรงเรียนและเทศบาลตำบลลาดยาว 

  
 

ข้ันปรับปรุง (Act) 
8 วิเคราะหและปรับปรงุแผนการทำงาน เพ่ือพัฒนางานในปการศึกษาถัดไป 

  
 

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     26,400         บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมสอบธรรมศึกษา        
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง                   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1. สงบัญชีรายชื่อผูสมัครเรียนธรรมศึกษา ปการศึกษา 2563 
2. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชุมวางแผนการทำงานรวมกับคณะครูทุกทาน 
4. ออกคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ 

 
 

 
 
 
 
 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
5. ประสานงานกับคณะพระสงฆ วัดศรีสุธรรมาราม 
6. จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของในการจัดสอบธรรมศึกษา 
7. แจงรายชื่อนักเรียนท่ีมีสิทธิสอบธรรมศึกษา 
8. ดำเนินการจัดเตรียมสนามสอบ ไดแก การจัดหองสอบธรรมศึกษา หองกองเลขา 
9. เตรียมความพรอมนักเรียนท่ีจะทำการสอบธรรมศึกษา 
10. ดำเนินการสอบธรรมศึกษา    

 
 
 
 
 
 
 

ข้ันประเมินผล (Check) 
11. ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมผลการประเมินฯ และสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมเสนอผูอำนวยการโรงเรียน  

 
 
 

ข้ันปรับปรุง (Act) 
12. วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทำงาน เพ่ือพัฒนางานในปการศึกษาถัดไป  
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7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             
 

 

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันวิสาขบูชา     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 1   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     500     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           - ไมไดดำเนินการเนื่องจากโรงเรียนยังไมไดเปดภาคเรียนท่ี 1     
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 1   วันท่ี   12   เดือนกรกฎาคม    พ.ศ. 2565  
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดำเนินงานและงบประมาณ 
2 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 

 
 
 
 

 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
4 ดำเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
     1) บูรณาการความรูเก่ียวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาในการจัดการ
เรียนการสอน 
     2) ประชาสัมพันธใหคณะครูและนักเรียนรวมทำบุญ, ถวายผาอาบน้ำฝน และ
เทียนจำนำพรรษา 
     3) คณะครูและนักเรียนรวมกิจกรรมเวียนเทียน   ถวายเทียนจำนำพรรษาและ
ผาอาบน้ำฝน ฟงพระธรรมเทศนา ณ วัดศรีสุธรรมาราม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้ันประเมินผล (Check) 
5 ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมผลการประเมินฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
เสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

 
 

 
 

ข้ันปรับปรุง (Act) 
6 วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทำงาน เพ่ือพัฒนางานในปการศึกษาถัดไป 

 
 

 
 

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     1,000      บาท 
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8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันมาฆบูชา     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 2   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     600     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 1   วันท่ี  27   เดือนกรกฎาคม    พ.ศ. 2565  
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดำเนินงานและงบประมาณ 
2 จดัทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 

 
 
 
 

 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
4 ดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว  
      1) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
      2) พิธีถวายสัตยปฏิญาณการเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
      3) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 
5 บูรณาการความรูเก่ียวกับวันเฉลิมพระ-ชนมพรรษาฯ ในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันประเมินผล (Check) 
6 ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมผลการประเมินฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
เสนอผูอำนวยการโรงเรยีน 

 
 

 
 

ข้ันปรับปรุง (Act) 
7 วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทำงาน เพ่ือพัฒนางานในปการศึกษาถัดไป 
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7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว    1,000      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง หรือ วันแมแหงชาติ        
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 1   วันท่ี   11   เดือนสิงหาคม    พ.ศ. 2565  
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   

 
 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             
 

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันคลายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, วันชาติและวันพอแหงชาติ     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 2   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันไหวครู     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 1   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดำเนินงานและงบประมาณ 
2 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 

 
 
 
 

 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
4 ดำเนินกิจกรรมวันไหวครู 
     1) นักเรียนแตละสายชั้นรวมกันทำพานไหวครู 
     2) ตัวแทนนักเรียนกลาวนำไหวครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนนำพาน
ดอกไมธูปเทียนมาไหวครูอยางพรอมเพรียง และนักเรียนแตละสายชั้นไหวครูท่ีสาย
ชั้นของตนเอง 

 
 
 
 
 

 

ข้ันประเมินผล (Check) 
5 ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมผลการประเมินฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
เสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

 
 

 
 

ข้ันปรับปรุง (Act) 
6 วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทำงาน เพ่ือพัฒนางานในปการศึกษาถัดไป 
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7. งบประมาณท่ีไดรับ     2,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     2,000      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันลอยกระทง     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 2   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     500     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมประเพณีแหเจาพอ-เจาแม อำเภอลาดยาว     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 2   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     5,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
 
 
 
 



17 

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน       กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ       
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 2   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     10,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

                วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมเขาคายลูกเสือ–เนตรนารี        
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 2   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     10,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

            วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน      
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 1   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1 เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติดำเนินงานและงบประมาณ 
2 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม 

 
 
 
 

 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
4 ประกาศรับสมัครประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
5 ใหผูสมัครประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนหาเสียงหนาเสาธง 
6 นักเรียนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
7 สรุปผลการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้ันประเมินผล (Check) 
8 ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมผลการประเมินฯ และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
เสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

 
 

 
 

ข้ันปรับปรุง (Act) 
9 วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทำงาน เพ่ือพัฒนางานในปการศึกษาถัดไป 

 
 

 
 

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     3,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

วันท่ี   3  สิงหาคม  2565 
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน      กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล5       
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ตลอดปการศึกษา   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000         บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

          วันท่ี   3  สิงหาคม  2565  
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แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดี      
2. ช่ือกิจกรรม/งาน       กิจกรรมวัฒนธรรมในสถานศึกษา        
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ตลอดปการศึกษา   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
           -       
        
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
    ตำแหนง    คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  

          วันท่ี   3  สิงหาคม  2565   
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการธนาคารขยะ 
2. ช่ือกิจกรรม รับ-ฝากขยะจากหองเรียน 
3. กลุมบริหารท่ัวไป 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    4.1 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูและแยกขยะไดอยางเหมาะสม 
    4.2 เพ่ือชวยลดปริมาณขยะในหองเรียนและบริเวณตาง ๆ ของโรงเรียนทำใหหองเรียนสะอาดและบริเวณตาง ๆ 
ภายในโรงเรียนสะอาด 
    4.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของนักเรียนโดยผานสภานักเรียน 
    4.4 เพ่ือใหนักเรียนมีจิตสำนึกใสใจและรักษาสิ่งแวดลอม 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี   -  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

- รับ ฝากขยะของแตละหองเรียนโดยธนาคารขยะจะเปดใหบริการรับฝากขยะ
ในชวงพักกลางวัน โดยมีคณะกรรมการนักเรียนเปนเจาหนาท่ีธนาคารขยะ (ยังไมได
ดำเนินการ) 

  

   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ 6,700 บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว    -    บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 การดำเนินโครงการดังกลาวยังไมไดดำเนินการเนื่องจากโรงเรียนกำลังดำเนินการดำเนินกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเลือกตั้งประธานนักเรียนยังไมแลวเสร็จ จึงไมสามารถแตงตั้งเจาหนาท่ีธนาคาร
ขยะได 
                                         

             ผูรายงาน  นายพรชัย  สุภาตา 
       ตำแหนง   คร ูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
      วันท่ี   2   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ   จัดกระบวนการเรียนรูอยางเขมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2. ช่ือกิจกรรม/งาน  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ป.3 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรูระดับหองเรียน (4,000/คน)                       

3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน  กลุมบริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- NT สงูกวาระดับประเทศ 
- O-NET สูงกวาระดับประเทศ 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงข้ึน 
3. เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ตามความถนัดเต็มตามศักยภาพ               
อยางตอเนื่อง 
4. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ     

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

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ป.3 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 ข้ันวางแผน (P) 
     ประชุมวางแผนการดำเนินงาน คัดกรองนักเรียน แบงกลุม  5  กลุม  ( เกง  
กลาง  ออน  )  1-2-3-4-5 จัดทำปฏิทินตาราง การทบทวนการเรียนรู ป.3 และ
จัดหาเครื่องมือ (ขอสอบ) ในการทบทวนการเรียนรู 
1.2 ข้ันดำเนินการ (D) 
   - ทบทวนการเรียนรูตามตาราง 
   - สอบวัดผล 
   - ประกาศผลมอบรางวัล 
1.3 ข้ันกำกับติดตามตรวจสอบ (C) 
   - สอบ  NT  ป.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
1.4 ข้ันรายงานผล (A) 
   - ประกาศผลสอบ NT 
   - รายงานผลการสอบตอทานผูอำนวยการโรงเรียน 
   - มอบรางวลั/เกียรติบัตร 
  - สรุปผลการดำเนินงาน (จุดเดน ,จุดท่ีควรพัฒนา) 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ข้ันวางแผน (P) 
   - ประชุมคณะทำงาน 
   - กำหนด/แบงความรับผิดชอบ 
   - ประสานงานคณะทำงาน 
2.2 ข้ันดำเนินการ (D) 
   - กิจกรรมทบทวนความรูอยางเขมกอนสอบ O-NET  
2.3 ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
   - ติดตามงานตามระยะเวลา 
   - ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 
2.4 ข้ันรายงานผล (A) 
   - สรุปผลการดำเนินงาน 
        จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
        จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 ข้ันวางแผน (P) 
   - ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 
   - จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 
   - แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ   
3.2 ข้ันดำเนินการ (D) 
   - ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงานและแนว
ทางการดำเนินงาน 
   - ดำเนินงานตามโครงการฯ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค                      
ซ่ึงมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
   1. กิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการในระดับกลุม/ระดับเขต/ระดับ
ภาค(ชาติ)  ดังนี้   
          - กิจกรรมกลุมสาระคณิตศาสตร 
          - กิจกรรมกลุมสาระภาษาไทย 

          - กิจกรรมกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          - กิจกรรมกลุมสาระภาษาตางประเทศ 
          - กิจกรรมกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
          - กิจกรรมกลุมสาระศิลปะ/ดนตรี 
          - กิจกรรมกลุมสาระการงานอาชีพ 

          - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

   2. กิจกรรมการทดสอบ ประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร (TEDET)  ชั้น ป.2 - ป.6 
 

   3. กิจกรรมการทดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สสวท.)      
 

   4. กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
       รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ี  
       รอบสอง ระดับประเทศ 
 

   5. กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการอ่ืนๆ   
   - โครงการโรงเรยีนคุณภาพ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. 
 

   6. กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการอ่ืนๆ   
   - โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (การพัฒนา
และสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
 

3.3 ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
   - ผูอำนวยการโรงเรียน ติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก           
ในการดำเนินกิจกรรมของผูเก่ียวของใหเปนไปตามภาระงานท่ีโครงการกำหนด 
   - ปรับปรุงจุดท่ีมีปญหา อุปสรรค 
 

3.4 ข้ันรายงานผล (A) 
   - สรปุผลโครงการ/กิจกรรม 
        (จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา) 
   - จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรม เสนอผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
4.1 ข้ันวางแผน (P) 
   - ประชุมคณะทำงาน 
   - กำหนด/แบงความรับผิดชอบ 
   - ประสานงานคณะทำงาน 
4.2 ข้ันดำเนินการ (D) 
   -  ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงานและแนว
ทางการดำเนินงาน 
   - ดำเนินงานตามโครงการฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
4.3 ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
   - ติดตามงานตามระยะเวลา 
   - ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 
4.4 ข้ันรายงานผล (A) 
   - สรุปผลการดำเนินงาน 
        จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
        จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 
 

 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรูระดับหองเรียน (4,000/คน) 
  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

5.1 ข้ันวางแผน (P) 
   - ประชุมคณะทำงาน 
   - กำหนด/แบงความรับผิดชอบ 
   - ประสานงานคณะทำงาน 
5.2 ข้ันดำเนินการ (D) 
   - จัดซ้ือวัสดุประจำหองเรียน 
5.3 ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
   - ติดตามงานตามระยะเวลา 
   - ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 
5.4 ข้ันรายงานผล (A) 
   - สรุปผลการดำเนินงาน 
        จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
        จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ........... 400,000 ............. บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว........... - ............. บาท  
(การดำเนินงานตามโครงการยังไมเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรม) 
 

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

                  ผูรายงาน นางสาวสาธิยา จันทเภา 
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
  วันท่ี  1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน  การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน  กลุมบริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 4.1 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 4.2 เพ่ือใหผูเก่ียวของมีสวนรวมในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันวางแผน (P) 
  1.1 สำรวจสภาพปญหาความตองการ 

  1.2 ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   1.3 จัดทำโครงการฯเพ่ือขออนุมัติ 

  

ข้ันดำเนินการ (D) 

กิจกรรมท่ี 1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       โรงเรียนไดดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 จัดทำเปน “มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา” ตามกระทรวงประกาศจำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ  มาตรฐาน 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และไดกำหนดคา
เปาหมายมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และประกาศให
สาธารณชนและผูมีสวนเก่ียวของทราบ 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติราชการประจำป 
      การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ป (2563-2565)และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป 

กิจกรรมท่ี 3 จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ 
     โรงเรียนไดดำเนินการจัดทำขอมูลสารสนเทศ ป 2565 ประกอบดวยขอมูลของ
งาน 4 ฝาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันดำเนินการ (D) ตอ 

กิจกรรมท่ี 4 ติดตามประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
     โรงเรียนไดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตางๆท่ีได
ดำเนินการในปการศึกษา 2565 และมีคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ประเมินผล 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยใชวิธีการ
และเครื่องมือท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 5 รายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
     โรงเรียนไดดำเนินการจัดทำรายงานสรุปมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ใหครบ
ทุกมาตรฐานเพ่ือเตรียมขอมูลในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 

กิจกรรมท่ี 6 จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 
     โรงเรียนไดดำเนินการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) ปการศึกษา 
2565 ตามาตรฐานการศึกษา เพ่ือนำเสนอรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูอำนวยการใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานตอ
หนวยงานตนสังกัดทราบ 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
   3.1 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

   3.2 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 

   3.3 สรุปผลการประเมินกิจกรรมตาง ๆ 

   3.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

   3.5 รายงานโครงการ 

  
 

ข้ันรายงานผล (A) 
   4.1 นำขอมูลจากการทำกิจกรรมมาประชุมปรึกษาหาแนวทางในการแกไขพัฒนา

งานตอไป 

  4.2 จัดเตรียมทำโครงการในปการศึกษาตอไป 

  

 

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

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

                  ผูรายงาน นางสาวมยุรา  เรืองฉาย 
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
  วันท่ี  1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน  กลุมบริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 4.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 
 4.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระใหเหมาะสม 
 4.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมใหเหมาะสม และตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน 
 4.4 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักสูตรวัดผลประเมินผล ใหเหมาะสมและ
ตอบสนองกับความตองการ ความสามารถ ความถนัดของผูเรียน 
    

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

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ข้ันวางแผน (P) 
   1.1 ประชุมชี้แจงจัดทำโครงการ  
   1.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
   1.3 ประสานงานคณะทำงาน 

  

ข้ันดำเนินการ (D) 
   2.1 ทบทวนผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และหลักสูตรการวัดผลประเมินผล ในปการศึกษาท่ี
ผานมา 
   2.2 หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
   2.3 รวบรวมขอมูลการวิเคราะหหลักสูตร  
   2.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
   2.5 นำหลักสูตรไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 
 
 

  



รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
   3.1 นิเทศ ติดตาม 
   3.2 ปรับปรุงกรณีท่ีมีปญหา อุปสรรค 

  

ข้ันรายงานผล (A) 
   4.1 สรุปรายงานผล 
     - จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
     - จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 
   4.2 การเผยแพรหลักสูตรลงในเว็ปไซต 

  

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ...........5,000............. บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว...................2,000...................บาท 
 

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

                  ผูรายงาน นางสาวอุมาพร  โสรส 
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
  วันท่ี  1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ ติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
2. ช่ือกิจกรรม  ติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
3. กลุมบริหาร บริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 4.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและขอมูลใหเปนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เพ่ือใหบริการดานการจัดบริการขอมูล สารสนเทศและเอกสารในงานวัดประเมินผลการเรียนรูและรับ
บริการไดรับความพึงพอใจ 
 4.3 เพ่ือคัดกรองนักเรียนท่ีมีความจำเปนพิเศษท่ีเรียนรวมในสถานศึกษา  จัดทำขอมูลสารสนเทศและให
นักเรียนไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันวางแผน (P) 
     1.1 ประชุมคณะทำงาน 
     1.2 กำหนด/แบงความรับผิดชอบ 
     1.3 ประสานคณะทำงาน 

  

ข้ันดำเนินการ (D) 
2.1 จัดสรางแบบทดสอบวัดผลและประเมินผล 
2.2 พัฒนาระบบจัดทำขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 จัดสรางเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล 
2.4 จัดทำ จัดหา จัดซ้ือ เอกสาร และเอกสาร ปพ.ตางๆ 
2.5 จัดทำเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา 
2.6 ดำเนินการคัดกรอง/และใหบริการทางการศึกษาพิเศษ 

  

ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
     3.1 ติดตามงานตามระยะเวลา 
     3.2 ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 

  

ข้ันรายงานผล (A ) 
     4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
          - จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
          - จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 

  

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ 5,000 บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว - บาท 
 



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

                       ผูรายงาน นางสาวกุลยา  พงศภาณุกุล    
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
  วันท่ี 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ        
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
 4 เพ่ือใหสถานศึกษาดาเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของหนวยงานตนสังกัดมีประสิทธิภาพ 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง                   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมวางแผนการทำงานรวมกับคณะครูทุกทาน 
3. ออกคำสั่งแตงตัง้ผูรับผิดชอบ  

 
 
 
 

 
 
 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
4. ดำเนินกิจกรรมตลอดปการศึกษา ไดแก 
    -กิจกรรมสวดมนตไหวพระ แผเมตตา นั่งสมาธิ 
    -กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา 
    -กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและคานิยมไทย 
    -กิจกรรมวันพระ 
    -กิจกรรมพัฒนาจิตกอนรับประทานอาหาร 
    -กิจกรรมนองไหวพ่ี-พ่ีรับไหวนอง 
    -กิจกรรมหองเรียนและโรงเรียนสะอาด 
    -กิจกรรมเดินสำรวมขณะเดินเขาชั้นเรียนในตอนเชาและเดินไปรับประทาน
อาหารตอนพักกลางวัน 
    -กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
5. รายงานผลตามแบบประเมิน 29 ประการ ปการศึกษา 2565 (รอบ 9 เดือน) 
6. รายงานผลตามแบบประเมิน 29 ประการ ปการศึกษา 2565 (รอบ 12 เดือน) 
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ข้ันประเมินผล (Check) 
11. ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมผลการประเมินฯ และสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมเสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

  

ข้ันปรับปรุง (Act) 
12. วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทำงาน เพ่ือพัฒนางานในปการศึกษาถัดไป 

  

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
            
            
             
                                             
 

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.       
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานวิชาการ          
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามหลักสูตร    
 2 เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย      
 3 เพ่ือใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย    
 4 เพ่ือใหสถานศึกษาดาเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของหนวยงานตนสังกัดมีประสิทธิภาพ 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง                   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ข้ันเตรียมการ (Plan) 
1. เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมวางแผนการทำงานรวมกับคณะครูทุกทาน 
3. ออกคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ  

 
 
 
 

 
 

ข้ันดำเนินการ (Do) 
1. ผูบริหาร และคณะครูแตละสายชั้นประชุมหรือ PLC เพ่ือนำคุณธรรมอัตลักษณ
มากำหนดหัวขอในการจัดทำโครงงานคุณธรรมของหองเรียน หองเรียนละ 1 
โครงงาน 
2. จัดคายยุวชนคนคุณธรรม โดยบูรณาการรวมกับกิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือใหความรูแกนักเรียนแกนนำในการดำเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 
3. ดำเนินการโครงงานคุณธรรมของหองเรียนและของโรงเรียนตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไว พรอมท้ังจัดทำรูปเลมโครงงานคุณธรรม จำนวน 2 เลม และแผนชารต
โครงงานนำเสนอ จำนวน  1 อัน 
4. บูรณาการและสอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณและพฤติกรรมบงชี้ของโรงเรียน      
ในการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
5. ประสานงาน ใหความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน หนวยงานและองคกรท่ี
ทำงานดานคุณธรรม เพ่ือใหเกิดภาคีเครือขายโรงเรียนคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
6. จัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรมของแตละหองเรียน และของโรงเรียน เพ่ือนิเทศ
ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ในกิจกรรมผลงานท่ีภาคภูมิ 
ประจำปการศึกษา 2563 
7. รวมถอดบทเรียนการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของแตละสายชั้น เพ่ือ
เสนอผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 

  
 
 
 
 

ข้ันประเมินผล (Check) 
11. ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมผลการประเมินฯ และสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมเสนอผูอำนวยการโรงเรียน 

  
 

ข้ันปรบัปรุง (Act) 
12. วิเคราะหและปรับปรุงแผนการทำงาน เพ่ือพัฒนางานในปการศึกษาถัดไป 

  
 

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     2,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
            
            
             
                                             
 

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา       
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานบุคคล           
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 2. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ี   
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
กำลงัจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 1   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -    

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     113,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -        บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 -           
            
             
                                             
 

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565    
 

 

 
 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมอบรมภายใน และภายนอกสถานศึกษา     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานบุคคล           
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
  1.1 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางคลิป
วีดีโอเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19         
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง                   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* 
ผลการประเมิน 

บรรลุ ไมบรรลุ 
ข้ันวางแผน (P) 
1.1 ประชุมคณะทำงาน 
1.2 กำหนด/แบงความรับผิดชอบ 
1.3 ประสานงานคณะทำงาน 

 
 
 
 

 
 

ข้ันดำเนินการ (D) 
กิจกรรมอบรมภายใน 
 1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางคลิปวีดีโอเพ่ือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สำหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
   3.1 ติดตามงานตามระยะเวลา 
   3.2 ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 

  

ข้ันรายงานผล (A) 
   4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
     - จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
    - จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 

  

 

 

 

 



 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     16,820     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     2,520        บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
  -          
            
             
                                             
 

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานบุคคล           
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเขารวมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
 3. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ี   
5. การดำเนนิงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ตลอดปการศึกษา 2565   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -  
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันวางแผน (P) 
1.1 ประชุมคณะทำงาน 
1.2 กำหนด/แบงความรับผดิชอบ 
1.3 ประสานงานคณะทำงาน 

 
 
 
 

 
 

ข้ันดำเนินการ (D) 
กิจกรรมอบรมภายใน 
 1. ดำเนินกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) ของแตละสายชั้น 

 
 
 

 
 
 

ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
   3.1 ติดตามงานตามระยะเวลา 
   3.2 ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 

  

ข้ันรายงานผล (A) 
   4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
     - จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
    - จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 

  

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     500     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
          -            
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565   



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมวันข้ึนปใหม     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานบุคคล           
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ี   
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 2   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     43,650     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 -           
            
            
             
 
  

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565   
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานบุคคล           
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ี   
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ภาคเรียนท่ี 2   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -   
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     1,000    บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 -           
            
            
             
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565   
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมการเสริมสรางประสิทธิภาพงานบุคคล     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานบุคคล           
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 2. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ี   
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ตลอดปการศึกษา 2565   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -  
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     5,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 -           
            
            
             
                                             

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565   
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ   สรางเสริมประสิทธิภาพงานงบประมาณ(การเงิน/พัสดุ) 
2. ช่ือกิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ     
3. กลุมบริหาร  งานงบประมาณ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    4.1 เพ่ือใหการดำเนินงานการเงินโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีประสิทธิภาพ 
    4.2 เพ่ือใหการดำเนินงานพัสดุโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมีประสิทธิภาพ 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว (เนื่องจากโครงการนี้มีการปฏิบัติงานเปนระยะเวลา   
               ตลอดปงบประมาณ 2565) 
  ยังไมไดดำเนินการ   
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

- ดำเนินงานจัดซ้ือ/จัดจางวัสดุ ครุภัณฑท่ีใชในการดำเนินงานตามโครงการในแผน
ปฎบิัติงาน 

  

- ดำเนินงานเบิกจายคาวัสดุ ครุภัณฑท่ีใชในการดำเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏบิัติงาน 

  

- ดำเนินงานจัดทำบัญช ีทะเบียนคุมการเบิกจายเงินและรายงานเงินคงเหลือตาม
โครงการในแผนปฏิบัติงาน 

  

   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ 50,000 บาท  งบประมาณท่ีใชไปแลว  4,995  บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
-                                              

               ผูรายงาน  นางสาวภารดี  ชัยศิร ิ
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

                               วันท่ี  3  สิงหาคม  2565   
 
 
 
 
 

 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
2. ช่ือกิจกรรม/งาน     กิจกรรมเสริมสรางองคกรคุณธรรม     
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน       บริหารงานบุคคล           
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
 1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม 4 ประการ คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา          
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง           ตลอดปการศึกษา 2565   วันท่ี   -   เดือน   -    พ.ศ.    -  
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ     4,000     บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว     -      บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 -           
            
            
             
                                            

        ผูรายงาน  วาท่ีรอยตรีหญิง อิศรา  อาจบำรุง  
 ตำแหนง    ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   

 วันท่ี         3  สิงหาคม  2565   
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู 
2. ช่ือกิจกรรม 2.1 กิจกรรมโครงงาน 2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะศักยภาพผูเรียน 2.3 ศึกษาแหลงเรียนรูภายใน 
2.4 กิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 2.5 กิจกรรมหองเรียนนาเรียนรู 2.6 กิจกรรมหองสมุด 3 ดี 
(โครงการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายและจุดเนน) 2.7 กิจกรรมแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 2.8 กิจกรรม
หองเรียนคุณภาพ 6 มิติ 
3. กลุมบริหาร บริหารงานวิชาการ 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    4.1 เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูผานกระบวนการคิด ปฏิบตัิจริง และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได                    

4.2 เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรู และสงเสริมศักยภาพของผูเรียน 
4.3 เพ่ือใหนักเรียนไดใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4.4 เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในชั้นเรียน 

5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวง วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันวางแผน (P) 
     1.1 ประชุมคณะทำงาน 
     1.2 กำหนด/แบงความรับผิดชอบ 
     1.3 ประสานคณะทำงาน 

  

ข้ันดำเนินการ (D) 

     2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวางแผนการดำเนินโครงการ 
     2.2 จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 
     2.3 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงานและแนว
ทางการดำเนินงาน 
     2.4 ดำเนินงานตามโครงการฯ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค 
     2.5 ติดตามงานตามระยะเวลา 
     2.6 ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 
     2.7 สรุปผลการดำเนินงาน 
          - จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
          - จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 
 

  



รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (C) 
     3.1 ติดตามงานตามระยะเวลา 
     3.2 ปรับปรุงท่ีมีปญหา อุปสรรค 

  

ข้ันรายงานผล (A ) 
     4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
          - จุดเดน (ทำแลวประสบผลสำเร็จ) 
          - จุดท่ีควรพัฒนา (ทำแลวมีปญหา/อุปสรรค) 

  

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ 100,000 บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว 58,570 บาท 
 

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

       ผูรายงาน นางสาวนภาวรรณ เยแจม      
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

                               วันท่ี  3  สิงหาคม  2565   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
2. ช่ือกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงานท้ัง 4 งาน คือ บริหารวิชาการ, บริหารงานบุคคล, บริหารงบประมาณ     
    และบริหารท่ัวไป 
3. กลุมบริหารท่ัวไป 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
    4.1 เพ่ือจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมงาน 4 งานคือ บริหารวิชาการ บริหารงานบุคล 
บริหารงบประมาณ และบริหารท่ัวไป 
   4.2 เพ่ือนำขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

- เดินสายไฟเบอรออฟติกไปยังอาคารเรียน 8   
- ติดตั้งระบบและอุปกรณเครือขายอินเตอรเน็ต อาคารเรียน 8   
- ติดตั้งทีวีขนาด 55 นิ้ว ภายในหองเรียน จำนวน 2 เครื่อง ท่ีอาคารเรียน 8   
- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายในอาคารเรียน 8 (กำลังดำเนินการ)   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ 100,000 บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว  66,000  บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
อุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการใชงานอยางตอเนื่องและตองไดรับการดูแล และบำรุงรักษาใหใช

งานไดอยางตอเนื่อง จึงจำเปนตองดำเนินการตลอดปการศึกษา และมีความตองการพัฒนาใหหองเรียนเปน
หองเรียนท่ีมีอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยและเพียงพอ แตยังขาดงบประมาณเปนจำนวนมากท่ีตองนำมาซ้ือ
อุปกรณ  
                                             

      ผูรายงาน  นายพรชัย  สภุาตา 
      ตำแหนง   คร ู  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
      วันท่ี   2   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 



 

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
2. ช่ือกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
3. กลุมบริหารท่ัวไป 
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
  4.1 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียน ท้ังอาคารเรียนและอาคารประกอบ ใหเหมาะสมในการใชงาน 
มีความสะอาดสวยงามนาอยูและปลอดภัยตอผูเรียน 
     4.2 เพ่ือสงเสริม พัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ 
5. การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม 
  ดำเนินการเรียบรอยแลว 
  ดำเนินการแลวแตยังไมครบตามแผนท่ีวางไว 
  ยังไมไดดำเนินการ  (ขามไปตอบขอ 7-8) 
           กำลังจะดำเนินการในชวงวันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ.................................. 
 

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

- ยายเวทีไมจากอาคารเรียน 7 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ไปยังอาคารเรียน 8   
- ทำแผงเหล็กตะแกรงลวดตาขาย ปดลอมรอบอาคารเรียน 8 จำนวน 2 ชั้น(ชั้น2,3)   
(กำลังดำเนินการ)   
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ  100,000  บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว  180,677  บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนอนุบาลลาดยาวจำเปนตองดำเนินการปรับปรุงอยูอยางตอเนื่องไม
สามารถกำหนดเวลาในการดำเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จอยางชัดเจนได ตองทำตลอดปการศึกษา  
                                             

      ผูรายงาน  นายพรชัย  สภุาตา 
      ตำแหนง   คร ู  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
      วันท่ี   2   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
 

 
 



         

แบบฟอรมรายงานความกาวหนา 
การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ 2565 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
1. ช่ือโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2. ช่ือกิจกรรม/งาน …………………………-……………………………………………….................................................. 
3. กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/กลุมงาน  กลุมบริหารงานบุคคล  
4. วัตถุประสงคของกิจกรรม 
          4.1  เพ่ือใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีการกระจายอำนาจ

การบริหาร  และการจัดการศึกษา 

4.2  เพ่ือใหสถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ  และใชหลักการมีสวนรวม 

4.3  เพ่ือใหมีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาโรงเรียน 

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

6.  กิจกรรมท่ีดำเนินการ * ขอใหเขียนรายละเอียดการดำเนินงานใหชัดเจน 
 

รายละเอียดผลการดำเนินงาน* ผลการประเมิน 
บรรลุ ไมบรรลุ 

1.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 1 ครั้ง   
2 ประชุมคณะครูอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง    
3 ประชุมหัวหนากลุมงาน ฝายบริหาร    
   
   
   
   
   
   

 

7. งบประมาณท่ีไดรับ...........5,000............. บาท งบประมาณท่ีใชไปแลว...................2,000...................บาท 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 
   ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดปรับการประชุมเวลา 18.00 น. เปนเวลา 13.00 น. 
สวนในการประชุมคณะครู มีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง สวนการประชุมหัวหนากลุมงาน ฝายบริหารมีการ
ประชุมอยางตอเนื่อง 
                                             

                  ผูรายงาน…….…นายสุชาติ …คำพร……. 
  ตำแหนง ครู โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

  วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 
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	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันไหว้ครู

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน      กิจกรรมวันลอยกระทง

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน      กิจกรรมประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ อำเภอลาดยาว

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน       กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน      กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน      กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน      กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล5

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน       กิจกรรมวัฒนธรรมในสถานศึกษา

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	2. ชื่อกิจกรรม รับ-ฝากขยะจากห้องเรียน

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	การดำเนินโครงการดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโรงเรียนกำลังดำเนินการดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเลือกตั้งประธานนักเรียนยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะได้
	1. ชื่อโครงการ   จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ป.3

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................
	1. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน  การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................
	1. ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................
	1. ชื่อโครงการ ติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมอบรมภายใน และภายนอกสถานศึกษา

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	-
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	-
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบุคคล

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	-
	2. ชื่อกิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ
	3. กลุ่มบริหาร  งานงบประมาณ

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ
	1. ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน     กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	-
	1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	2. ชื่อกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศงานทั้ง 4 งาน คือ บริหารวิชาการ, บริหารงานบุคคล, บริหารงบประมาณ
	และบริหารทั่วไป

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
	2. ชื่อกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	1. ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
	2. ชื่อกิจกรรม/งาน …………………………-………………………………………………..................................................

	( ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	( ยังไม่ได้ดำเนินการ  (ข้ามไปตอบข้อ 7-8)
	ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับการประชุมเวลา 18.00 น. เป็นเวลา 13.00 น. ส่วนในการประชุมคณะครู มีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายบริหารมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง

