
แบบประเมินความก้าวหน้าของแผน/โครงการ 

ครั้งที่   1  วันที่   29  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

คร้ังที่  ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/คุณภาพ/ปริมาณ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและ

ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

- ประชุมครูระดับอนุบาล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

- ครูบางท่านยังไม่เข้าใจหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 

หมายเหตุ 
   งบประมาณท้ังหมด 
   5,000      บาท 
- ใช้ไป  0  บาท 
- คงเหลือ 5,000 บาท 
 

 

หมายเหตุ ให้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

 

 

 

ลงชื่อ..............................................หวัหน้าโครงการ     ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน        

                ( นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ )                       ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม )  

     ............../................../.................               ............../..................../................. 
 

 



แบบประเมินความก้าวหน้าของแผน/โครงการ 

ครั้งท่ี   2  วันที่   30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563 

คร้ังที่  ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/คุณภาพ/ปริมาณ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและ

ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

- ปรับปรุง/แก้ไข สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ
ให้ตรงตามหลักสูตรฯ 
- กำหนดหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน       
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
- ออกแบบการประเมินพัฒนาการให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรฯ 

- ครูบางท่านยังมีปัญหาในการ
วิเคราะห์หลักสูตรฯ 

 

หมายเหตุ 
   งบประมาณท้ังหมด 
   5,000      บาท 
- ใช้ไป  0  บาท 
- คงเหลือ 5,000 บาท 
 

 

หมายเหตุ ให้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

 

ลงชื่อ..............................................หวัหน้าโครงการ     ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน        

               ( นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ )                                                  ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม )  

     ............../................../.................                         ............../..................../................. 
 

 

 

 



แบบประเมินความก้าวหน้าของแผน/โครงการ 

ครั้งที่   3  วันที่   31  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2563 

คร้ังที่  ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/คุณภาพ/ปริมาณ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและ

ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

-  ครูสายชั้นอนุบาลทำสมุดเรียกชื่อ (ปฐ.01) แบบ
ประเมินพัฒนาการ สมุดประจำตัวเด็ก (ปฐ.02) ระเบียน
สะสม (ปพ.8) ของห้องตนเอง 
- ครูประจำชั้นดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารประจำชั้น
เรียนต่างๆ  
- ครูประจำชั้นดำเนินการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ตามกำหนดการที่วางไว้ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

- มีปัญหาในส่วนของการจัดพิมพ์ 
เพราะเครื่องคอมฯและเครื่องพิมพ์
แต่ละตัวไม่เหมือนกัน การจัด
หน้าต่างๆ จึงเลื่อนขึ้นลง ทำให้เกิด
ความล่าช้า 

หมายเหตุ 
   งบประมาณท้ังหมด 
       5,000      บาท 
- ใช้ไป  0  บาท 
- คงเหลือ  5,000 บาท 
 

 

หมายเหตุ ให้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

 

 

ลงชื่อ..............................................หวัหน้าโครงการ     ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน        

                ( นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ)                         ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม )  

    ............../................../.................              ............../..................../................. 

 

 



แบบประเมินความก้าวหน้าของแผน/โครงการ 

ครั้งที่   4  วันที่   31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

คร้ังที่  ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/คุณภาพ/ปริมาณ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
3 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและ

ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

- ครูประจำชั้นดำเนินการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ตามกำหนดการที่วางไว้ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- ครูประจำชั้นดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
แผนการจัดประสบการณ์ 

- หมายเหตุ 
   งบประมาณท้ังหมด 
       5,000      บาท 
- ใช้ไป  0  บาท 
- คงเหลือ  5,000 บาท 
 

 

หมายเหตุ ให้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

 

 

 

ลงชื่อ..............................................หวัหน้าโครงการ     ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน        

                 ( นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ )                        ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม )  

    ............../................../.................            ............../..................../................. 

 

 



แบบประเมินความก้าวหน้าของแผน/โครงการ 

ครั้งที่   5  วันที่      เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

คร้ังที่  ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน/คุณภาพ/ปริมาณ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
4 โครงการ พัฒนาหลักสูตรและ

ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

- ครูประจำชั้นดำเนินการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ตามกำหนดการที่วางไว้ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
- ครูประจำชั้นดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
แผนการจัดประสบการณ์  

- หมายเหตุ 
   งบประมาณท้ังหมด 
       5,000      บาท 
- ใช้ไป  0  บาท 
- คงเหลือ 5,00 0 บาท 
 

 

หมายเหตุ ให้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

 

 

 

ลงชื่อ..............................................หวัหน้าโครงการ     ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน        

                ( นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณ)                        ( นายสุเทพ  ไผ่ล้อม )  

     ............../................../.................                       ............../..................../................. 
 

 
 


