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โครงการประจําปการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
พ.ค. 2565 หนูน้อยรักสุขภาพ ด าเนินการช่ังน  าหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือนจดบันทึกการ

ด่ืมนมและแปรงฟันทุกวันอยู่ในระหว่างการด าเนิดการ 
(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

กิจกรรมหนูน้อยปลอดภัย ด าเนินการตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้าและร่วมกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอยู่ในระหว่างการด าเนิดการ (ยัง
ไม่มีการใช้งบประมาณ)

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
          (นางสาววรรณา  ชีพนุรัตน์)

รายงานโครงการ หนูน้อยวัยใสใส่ใจพัฒนาการ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
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พระชนมพรรษาพระราชินี วันไหว้ครู         
วันสุนทรภู่

ห้ิวป่ินโตเข้าวัด ยังไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากนักเรียนอนุบาลยัง
ไม่พร้อมปฏิบัติกิจกรรม เพราะยังร้องไห้ครู
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
พ.ค. 2565 จัดซ้ือใช้วัสดุอุปกรณ์ของครูผู้สอนทุกคน ประชุม วางแผน เพ่ือเตรียมความพร้อม

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
         (นางสาวดวงพร  ทองจ ารัส)

รายงานโครงการ อนุบาลนางสาวปัญญาดีมีคุณภาพ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
มิ.ย. 2565 จัดซ้ือใช้วัสดุอุปกรณ์ของครูผู้สอนทุกคน ด าเนินการเพ่ือส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณ์

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
         (นางสาวดวงพร  ทองจ ารัส)

รายงานโครงการ อนุบาลนางสาวปัญญาดีมีคุณภาพ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
ก.ค. 2565 จัดซ้ือใช้วัสดุอุปกรณ์ของครูผู้สอนทุกคน ส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณ์

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
         (นางสาวดวงพร  ทองจ ารัส)

รายงานโครงการ อนุบาลนางสาวปัญญาดีมีคุณภาพ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
ส.ค. 2565 จัดซ้ือใช้วัสดุอุปกรณ์ของครูผู้สอนทุกคน ด าเนินการส่ังซ้ือเรียบร้อย

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
         (นางสาวดวงพร  ทองจ ารัส)

รายงานโครงการ อนุบาลนางสาวปัญญาดีมีคุณภาพ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
พ.ค. 2565 กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ

 วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยใน
แผนการจัดประสบการณ์

คณะครูได้มีการประชุม วางแผน เพ่ือเตรียม
กิจกรรมตามหน่วยการจัดประสบการณ์ 
หน่วยตัวเรา หน่วยฤดูฝน

กิจกรรมการทดลองวิทย์ 20 

กิจกรรมตามใบความรู้ของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย

คณะครูได้มีการประชุม วางแผน เพ่ือเตรียม
จัดกิจกรรมการทดลองห้องเรียนละ 1 

กิจกรรม ต่อ 1 สัปดาห์

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
                (นางวิภา  ทองทวี)

รายงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
มิ.ย. 2565 กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ

 วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยใน
แผนการจัดประสบการณ์

ด าเนินการสอนบูรณาการตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์ หน่วยตัวเรา หน่วยฤดูฝน

กิจกรรมการทดลองวิทย์ 20 

กิจกรรมตามใบความรู้ของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย

ด าเนินการจัดกิจกรรมการทดลองห้องเรียนละ
 1 กิจกรรม ต่อ 1 สัปดาห์

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
                (นางวิภา  ทองทวี)

รายงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กรกฎคม พ.ศ. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
ก.ค. 2565 กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ

 วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยใน
แผนการจัดประสบการณ์

ด าเนินการสอนบูรณาการตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์ หน่วยตัวเรา หน่วยฤดูฝน

กิจกรรมการทดลองวิทย์ 20 

กิจกรรมตามใบความรู้ของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย

ด าเนินการจัดกิจกรรมการทดลองห้องเรียนละ
 1 กิจกรรม ต่อ 1 สัปดาห์

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
                (นางวิภา  ทองทวี)

รายงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
ส.ค. 2565 กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ

 วิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยใน
แผนการจัดประสบการณ์

ด าเนินการสอนบูรณาการตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์ หน่วยตัวเรา หน่วยฤดูฝน

กิจกรรมการทดลองวิทย์ 20 

กิจกรรมตามใบความรู้ของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย

ด าเนินการจัดกิจกรรมการทดลองห้องเรียนละ
 1 กิจกรรม ต่อ 1 สัปดาห์

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
                (นางวิภา  ทองทวี)

รายงานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ประเทศไทย) แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
พ.ค.2565

- -

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

1. กิจกรรมพัฒนาครูเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้

 -อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เร่ือง การใช้ส่ือ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของครูท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

- -

- -

3. กิจกรรมการนิเทศครูปฐมวัย จะเร่ิมการด าเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 65  

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)
- -

2. กิจกรรม PLC จะเร่ิมการด าเนินกิจกรรมในเดือน มิ.ย. 65  

(ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)

- -

( นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์ )



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

- -

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

มิ.ย.2565 1. กิจกรรมพัฒนาครูเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

- -

2. กิจกรรม PLC อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม   (ยังไม่มีการ
ใช้งบประมาณ) - -

3. กิจกรรมการนิเทศครูปฐมวัย ด าเนินการนิเทศการสอนโดยรองนุชนาฎ
- -

- -

( นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์ )



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนคุ้มครองเด็ก” ผ่านระบบ
ออนไลน์

- -

……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

1. กิจกรรมพัฒนาครูเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้

อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม   (ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

2. กิจกรรม PLC

-

-

-

3. กิจกรรมการนิเทศครูปฐมวัย
-

ก.ค.2565

( นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์ )

-

-

-

-

-



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

- -

*หมายเหตุ งบประมาณโครงการ 267,000 บาท
………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

- -

( นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์ )

- -

3. กิจกรรมการนิเทศครูปฐมวัย
- - -

รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ส.ค.2565 1. กิจกรรมพัฒนาครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การศึกษาดูงานการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จ.ระยอง - -

2. กิจกรรม PLC อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม   (ยังไม่มีการใช้งบประมาณ)



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย

ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยอยู่ในระหว่างการด าเนิดการ (ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

กิจกรรมการวิเคราะห์และท า
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย

ด าเนินการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์(ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

กิจกรรมเย่ียมบ้าน
ด าเนินการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 (ยังไม่มี
การใช้งบประมาณ)

  ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
         (นางสาวดวงพร  ทองจ ารัส)

รายงานโครงการ พัฒนาหลักสูตร แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

พ.ค. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย

ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยอยู่ในระหว่างการด าเนิดการ (ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

กิจกรรมการวิเคราะห์และท า
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย

ด าเนินการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์(ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

กิจกรรมเย่ียมบ้าน
ด าเนินการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 (ยังไม่มี
การใช้งบประมาณ)

  ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
         (นางสาวดวงพร  ทองจ ารัส)

รายงานโครงการ พัฒนาหลักสูตร แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

มิ.ย. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย

ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยอยู่ในระหว่างการด าเนิดการ (ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

กิจกรรมการวิเคราะห์และท า
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย

ด าเนินการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์(ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

กิจกรรมเย่ียมบ้าน
ด าเนินการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 (ยังไม่มี
การใช้งบประมาณ)

  ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
         (นางสาวดวงพร  ทองจ ารัส)

รายงานโครงการ พัฒนาหลักสูตร แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ก.ค. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ

กิจกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย

ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยอยู่ในระหว่างการด าเนิดการ (ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

กิจกรรมการวิเคราะห์และท า
แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย

ด าเนินการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์(ยังไม่มีการใช้
งบประมาณ)

กิจกรรมเย่ียมบ้าน
ด าเนินการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 (ยังไม่มี
การใช้งบประมาณ)

  ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
         (นางสาวดวงพร  ทองจ ารัส)

รายงานโครงการ พัฒนาหลักสูตร แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ส.ค. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
กิจกรรมการผลิตส่ือการสอน ด าเนินการผลิตส่ือและใช้ส่ือการสอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์
ระดับปฐมวัย

ด าเนินการเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนละ 1 ช่ัวโมง
 ต่อ 1 สัปดาห์

กิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาด
บรรยากาศวิชาการ

ครูด าเนินการตกแต่งและท าความสะอาดห้องเรียน

กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารเรียนปฐมวัยและสนามเด็กเล่น

ด าเนินการน าต้นเคราฤาษีและต้นคุณนายต่ืนสาย
มาตกแต่งสนามเด็กเล่น

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

       (นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์)

รายงานโครงการ พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พ.ค. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
กิจกรรมการผลิตส่ือการสอน ด าเนินการผลิตส่ือและใช้ส่ือการสอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์
ระดับปฐมวัย

ด าเนินการเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนละ 1 ช่ัวโมง
 ต่อ 1 สัปดาห์

กิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาด
บรรยากาศวิชาการ

ครูด าเนินการตกแต่งและท าความสะอาดห้องเรียน

กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารเรียนปฐมวัยและสนามเด็กเล่น

ด าเนินการน าต้นเคราฤาษีและต้นคุณนายต่ืนสาย
มาตกแต่งสนามเด็กเล่น

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

       (นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์)

รายงานโครงการ พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

มิ.ย. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
กิจกรรมการผลิตส่ือการสอน ด าเนินการผลิตส่ือและใช้ส่ือการสอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์
ระดับปฐมวัย

ด าเนินการเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนละ 1 ช่ัวโมง
 ต่อ 1 สัปดาห์

กิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาด
บรรยากาศวิชาการ

ครูด าเนินการตกแต่งและท าความสะอาดห้องเรียน

กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารเรียนปฐมวัยและสนามเด็กเล่น

ด าเนินการน าต้นเคราฤาษีและต้นคุณนายต่ืนสาย
มาตกแต่งสนามเด็กเล่น

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
       (นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์)

รายงานโครงการ พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ก.ค. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
กิจกรรมการผลิตส่ือการสอน ด าเนินการผลิตส่ือและใช้ส่ือการสอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอร์
ระดับปฐมวัย

ด าเนินการเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนละ 1 ช่ัวโมง
 ต่อ 1 สัปดาห์

กิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาด
บรรยากาศวิชาการ

ครูด าเนินการตกแต่งและท าความสะอาดห้องเรียน

กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารเรียนปฐมวัยและสนามเด็กเล่น

ด าเนินการน าต้นเคราฤาษีและต้นคุณนายต่ืนสาย
มาตกแต่งสนามเด็กเล่น

   ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ
       (นางสาวเสาวลักษณ์  จิตต์อารีย์)

รายงานโครงการ พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ส.ค. 2565



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
กิจกรรมสวนครัวอนุบาล ครูประชุม วางแผนงาน (ยังไม่ได้ด าเนินการ)

กิจกรรมรีไซเคิลสร้างสรรค์ ครูประชุม วางแผนงาน (ยังไม่ได้ด าเนินการ)

  ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการ หนูน้อยพอเพียงตามแนวพระราชด าริ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

พ.ค. 2565

       (นางวิภา  ทองทวี)



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
กิจกรรมสวนครัวอนุบาล ยังไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากก าลังปรับพ้ืนท่ีท่ี

ปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมรีไซเคิลสร้างสรรค์ ยังไม่ได้ด าเนินการ

  ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการ หนูน้อยพอเพียงตามแนวพระราชด าริ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พ.ค. 2565

       (นางวิภา  ทองทวี)



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
กิจกรรมสวนครัวอนุบาล ยังไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากก าลังปรับพ้ืนท่ีท่ี

ปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมรีไซเคิลสร้างสรรค์ ยังไม่ได้ด าเนินการ

  ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการ หนูน้อยพอเพียงตามแนวพระราชด าริ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

พ.ค. 2565

       (นางวิภา  ทองทวี)



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ บันทึกการนิเทศ
กิจกรรมสวนครัวอนุบาล ยังไม่ได้ด าเนินการเน่ืองจากก าลังปรับพ้ืนท่ีท่ี

ปลูกผักสวนครัว
กิจกรรมรีไซเคิลสร้างสรรค์ ยังไม่ได้ด าเนินการ

  ……………………………………………………….  ผู้รายงานโครงการ

รายงานโครงการ หนูน้อยพอเพียงตามแนวพระราชด าริ แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

พ.ค. 2565

       (นางวิภา  ทองทวี)


