
สรุปรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

******************************* 
 
โครงการ  โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี 
กิจกรรม   - 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 1) ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิศรา อาจบำรุง 2) นางสาวจิราภรณ์ บุญยัง 3) นางสุภมาส ทวีผล 
4) นางอารีย์ สีมาขจร 5) นางปราณี สังข์ทอง 6) นางอนงค์ ประไพวัลย์ 7) นางจินดา ชาญธัญกรณ์ 8) นาง
เพ็ญศรี เกษรพรม 9) นายพรชัย สุภาตา 10) นายสมกิจ น้อยคำมูล 11) นางคนึง ประกอบเพชร 12) นาง
โศรดา ศรีเดช 13) นายเจษฎา เอ่ียมสงคราม 14) นางสาววันวิสา พุ่มทรัพย์ 15) นางสาววาสนา บุญแสงทอง 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
1. การดำเนินงานสอดคล้องกับ 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 มาตรฐานของโรงเรียน 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โครงการหลักท่ี  - 
 
2. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

กิจกรรม 

ตามที่
ระบุ 
ไว้ใน
แผน 

เร็วกว่าที่
ระบุ 

ไว้ในแผน 

ช้ากว่าที่
ระบุ 

ไว้ในแผน 

ไม่ได้
ดำเนินการ
ตามแผน 

1. การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 

   
 

2. ค่ายคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านอบายมุข     
3. วันวิสาขบูชา     
4. วันไหว้ครู     
5. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา     
6. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ- 
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

    

7. วันภาษาไทยและวันสุนทรภู่     
8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
หรือวันแม่แห่งชาติ 
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กิจกรรม 

ตามที่
ระบุ 
ไว้ใน
แผน 

เร็วกว่าที่
ระบุ 

ไว้ในแผน 

ช้ากว่าที่
ระบุ 

ไว้ในแผน 

ไม่ได้
ดำเนินการ
ตามแผน 

9. วันลอยกระทง     
10. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

   
 

11. ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่อำเภอลาดยาว     
12. วันเด็กแห่งชาติ     
13. วันมาฆบูชา     
14. สอบธรรมศึกษา     
15. เข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี     
16. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     

 
3. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิตหรือผลลัพธ์การดำเนินงาน 
3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีตามหลักสูตร 

นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามหลักสูตร 

3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3.3 เพ่ือให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

 
4.เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

4.1 ด้านปริมาณ   
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดีตามหลักสูตร 

90 
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่
ดีตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 90 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

90 
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย คิดเป็นร้อยละ 90 

3. นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

90 
นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
4.2 ด้านคุณภาพ   
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามหลักสูตร อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ระดับยอดเยี่ยม นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่านิยมที่ดีตามหลักสูตร อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

2. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ระดับยอดเยี่ยม นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

ระดับยอดเยี่ยม นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
5.ด้านงบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 83,580  บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้ไป  -  บาท 
 5.3 งบประมาณคงเหลือ  83,580  บาท 
 
6. การดำเนินงาน 
 การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 16 
กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
ของกิจกรรม คือ 
 - การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
โดยครูประจำชั้นและครูประจำวิชา 
 - การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
โดยครูประจำชั้นและครูประจำวิชา 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ 
 
2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านอบายมุข  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - การเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนจำนวน 2 วัน 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ     เทศบาลตำบลลาดยาว     
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3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - การให้ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริม และพัฒนา ความเป็นประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เป็นต้น 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ.........................................................................................  
 
4. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ – เนตรนารี โดยให้นักเรียนเดินทางไกล ฝึกตามฐานการเรียนรู้ฝึก
ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ ความอดทน มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ฝึกการเป็น
ผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจต่อผู้อื่น ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ  คณะตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอลาดยาว   
 
5. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - จัดตารางสอนและการจัดการเรียนการสอนโดยพระสงฆ์มาช่วยสอนวิชาธรรมศึกษาตามหลักสูตรธรรม
ศึกษาตรี โท เอก และวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5 
 - จัดส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 เข้าร่วมการสอบธรรมสนามหลวง 
 - จัดเตรียมสถานที่เพ่ือเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ พระอาจารย์จากวัดศรีสุธรรมาราม มาสอนศาสนาในโรงเรียน  
 
6. กิจกรรมวันวิสาขบูชา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชาหน้าเสาธงตอนเช้า 
 - ตัวแทนคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเวียนเทียน ณ วัดศรีสุธรรมาราม 
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 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ  วัดศรีสุธรรมาราม      
 
7. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหน้าเสา
ธงตอนเช้า 
 - ตัวแทนคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียน ณ ต่างๆ 
ในอำเภอลาดยาว 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ  วัดศรีสุธรรมาราม, วัดลาดยาว, วัดป่าหัวตลุกวนาราม,      
วัดป่ารัง เป็นต้น            
 
8. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - ให้ความรู้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ หน้าเสาธงตอนเช้า 
 - ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ................................................................................  
 
9. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ
ของกิจกรรม คือ 
 - ให้ความรู้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระ-
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หน้าเสาธงตอนเช้า 
 - ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร 
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 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ................................................................................  
 
10. กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - ให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับประวัต ิความเป็นมาและความสำคัญของวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ หน้าเสาธงตอนเช้า 
 - คณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ..........................................................................................  
 
11. กิจกรรมวันมาฆบูชา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชาหน้าเสาธงตอนเช้า 
 - ตัวแทนคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเวียนเทียน ณ วัดศรีสุธรรมาราม 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ  วัดศรีสุธรรมาราม      
 
12. กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และเป็นการแสดง
ตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 - การเจิมหนังสือ ตำราเรียน 
 - ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่าง
พร้อมเพรียง และนักเรียนแต่ละสายชั้นไหว้ครูที่สายชั้นของตนเอง 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ...............................................................................................  
 
13. กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - กิจกรรมการประกวดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น วาดภาพระบายสี, การคัดลายมือ,      
การเขียนเรียงความ, การจัดนิทรรศการเก่ียวกับวันภาษาไทย, การแสดงละครเกี่ยวกับวรรณคดีไทย เป็นต้น 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ...............................................................................................  
 
14. กิจกรรมงานส้มโอและของดีอำเภอลาดยาว  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอลาดยาว เช่น การร่วมแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียน 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ  อำเภอลาดยาว       
 
15. กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - คณะครูร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยและนำกระทงมาร่วมกิจกรรมลอยกระทง 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ........................................................................................................ 
 
16. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - การจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กพร้อมกัน มีการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การแลกเปลี่ยน
ของขวัญของแต่ละสายชั้น 
 * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
 
 



-8- 
 

 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ.............................................................................................  
 
7. การประเมินผลการดำเนินงาน 
โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องตารางและ  ตามรายการที่มีการปฏิบัติ หรือมีความสอดคล้อง/เพียงพอ 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ/ใช่ ปฏิบัติ/ไม่ 

ด้านการวางแผน(Plan) 
1. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน    บันทึกการประชุมครั้งที่....../..... 
2. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ    
3. ความเพียงพอของงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ 

  

 งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากบางกิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการตามแผนฯ จึงนำ
งบประมาณมาถัวจ่ายทั้งโครงการ 

ด้านการดำเนนิงาน (Do) 
4. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน    ภาพถ่าย 
5. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้    
ด้านการจรวจสอบ (Check) หรือศึกษาเรียนรู้ (Study) 
6. มีการเรียนรู้หรือรวบรวมองค์ความรู้ 

  
 แบบบันทึก 
 บล็อก/เว็บ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 
  

 เป็นไปตามแผนฯ 3 โครงการ 
 ไม่เป็นไปตามแผนฯ13 โครงการ 

8. การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์    
ด้านการพัฒนาปรับปรุง ((Action) 
9. มีการวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน    ระบุ จุดเด่น/จุดด้อย 
10. มีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา    

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ 
  ดีมาก หมายถึง มีการปฏิบัติครบทุกด้าน ทุกรายการ (10 ข้อ) 
  ดี หมายถึง มีการปฏิบัติครบทุกด้าน ปฏิบัติ 6 รายการขึ้นไป 
  พอใช้ หมายถึง มีการปฏิบัติไม่ครบทุกด้าน ปฏิบัติ 5 รายการขึ้นไป 

  ปรับปรุง หมายถึง มีการปฏิบัติไม่ครบทุกด้าน ปฏิบัติต่ำกว่า 4 รายการ 
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8. องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน 
 - การดำเนินงานต้องมีการวางแผนจากกลุ่มคณะทำงาน มีลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบ  
 - การดำเนินกิจกรรมสำหรับนักเรียนต้องมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในตัวนักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
9. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 9.1 ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ 
  - บริบทของโรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
  - ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
  - คณะครูและบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
  - ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
 9.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้ดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ 
 

ปัญหา/ความเสี่ยง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
- สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

- งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ
ผู้คนจำนวนมากๆ หรืออาจ
ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
- บูรณาการและสอดแทรกการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 
10. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ควรประมาณการให้เพียงพอในการดำเนิน
กิจกรรม 
 - ปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียนและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
       ลงชื่อ     อิศรา  อาจบำรุง  
             (ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา  อาจบำรุง) 
                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
การพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 

 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
วันลอยกระทง 

 

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาต ิและวันพ่อแห่งชาติ 
 

 
 

 
 
 



สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

******************************* 
 
โครงการ  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
กิจกรรม   - 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 1) ว่าที่ร้อยตรีหญิง อิศรา อาจบำรุง 2) นางสาวปวีณา พานิช 3) นางสาวนัฐนันท์ 
อยู่สุข 4)นางสาวรัชนก สิงห์ทุม 5) นางวัลย์วิสา ยิ้มเครือทอง 6) นายสุชาติ คำพร 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
1. การดำเนินงานสอดคล้องกับ 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มาตรฐานของโรงเรียน 2 ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 โครงการหลักท่ี  - 
 
2. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

กิจกรรม 

ตามที่
ระบุ 
ไว้ใน
แผน 

เร็วกว่าที่
ระบุ 

ไว้ในแผน 

ช้ากว่าที่
ระบุ 

ไว้ในแผน 

ไม่ได้
ดำเนินการ
ตามแผน 

2.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา     
2.2 กิจกรรมอบรมภายใน และภายนอกสถานศึกษา     
2.3 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)     
2.4 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่     
2.5 กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์     
2.6 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบุคคล     

 
3. วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิตหรือผลลัพธ์การดำเนินงาน 
3.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

3.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้เข้ารว่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
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4.เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของผลสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
4.1 ด้านปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้เข้าร่วมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

100 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าร่วมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

100 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 
100 

4.2 ด้านคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด คือระดับยอดเยี่ยม 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด คือระดับยอดเยี่ยม 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ระดับยอด
เยี่ยม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด คือระดับยอด
เยี่ยม 

 
5. ด้านงบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 128,970 บาท 
 5.2 งบประมาณท่ีใช้ไป   24,283  บาท 
      กิจกรรมอบรมภายในฯ           9,283 บาท 
      กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่   15,000  บาท  
 5.3 งบประมาณคงเหลือ  104,687 บาท 
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6. การดำเนินงาน 
 การดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรม
จำนวน 6 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
  - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาภายในจังหวัด
นครสวรรค์ และ/หรือ 
  - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาต่างจังหวัด  
และ/หรือ 
  - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานศึกษาตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย 
  * หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2564 ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ  หน่วยงานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองของ     
ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา         
 
 2. กิจกรรมอบรมภายใน และภายนอกสถานศึกษา  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามหน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น 
และโรงเรียนจัดขึ้น 
  - การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมนอกสถานศึกษาตาม
สาขาวิชา/ตามกลุ่มสาระ และตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
  - การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ 
  - การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรมออนไลน์ เช่น หลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด -19 เป็นต้น 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ  หน่วยงานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองของ     
ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา         
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 3. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับโรงเรียน 
  - 2. กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับโรงเรียน/ หัวหน้ากลุ่มงาน-หัวหน้า
สายชั้น/ ระดับสายชั้น/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  -  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียน/ หัวหน้ากลุ่มงาน-หัวหน้าสายชั้น/ ระดับ
สายชั้น/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์/เดือน 
  - กำกับ ติดตามนิเทศและประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ภายในโรงเรียน 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ.........................................................................................  
   
 4. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
 - การจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเล่นเกม 
การจับรางวัลของขวัญปีใหม่ เป็นต้น  
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ.........................................................................................  
 
 5. กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
 - การจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวัน
สงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวและอวยพรปีใหม่ไทยจากคณะผู้บริหารโรงเรียนและครูอาวุโส
ภายในโรงเรียน เป็นต้น 
 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ.........................................................................................  

 
 6. กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบุคคล  เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ 
  - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ, การบำรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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 การมีส่วนร่วมของกิจกรรม 
  ภายในองค์กร 
  ชุมชน/หน่วยงานภายนอก ระบุ.........................................................................................  
 
7. การประเมินผลการดำเนินงาน 
โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องตารางและ  ตามรายการที่มีการปฏิบัติ หรือมีความสอดคล้อง/เพียงพอ 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ 

ผลการปฏิบัติ 
ปฏิบัติ/ใช่ ปฏิบัติ/ไม่ 

ด้านการวางแผน(Plan) 
1. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน    บันทึกการประชุมครั้งที่....../..... 
2. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ    คำสั่งที ่49/2564 
3. ความเพียงพอของงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ 

  

 งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม 
เนื่องจากบางกิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการตามแผนฯ จึงนำ
งบประมาณมาถัวจ่ายทั้งโครงการ 

ด้านการดำเนนิงาน (Do) 
4. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน    ภาพถ่าย 
5. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้    ภาพถ่าย 
ด้านการจรวจสอบ (Check) หรือศึกษาเรียนรู้ (Study) 
6. มีการเรียนรู้หรือรวบรวมองค์ความรู้ 

  
 แบบบันทึก 
 บล็อก/เว็บ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน 
  

 เป็นไปตามแผนฯ 5 โครงการ 
 ไม่เป็นไปตามแผนฯ 1 โครงการ 

8. การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์    
ด้านการพัฒนาปรับปรุง ((Action) 
9. มีการวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน    ระบุ จุดเด่น/จุดด้อย 
10. มีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนา    

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ 
  ดีมาก หมายถึง มีการปฏิบัติครบทุกด้าน ทุกรายการ (10 ข้อ) 
  ดี หมายถึง มีการปฏิบัติครบทุกด้าน ปฏิบัติ 6 รายการขึ้นไป 
  พอใช้ หมายถึง มีการปฏิบัติไม่ครบทุกด้าน ปฏิบัติ 5 รายการขึ้นไป 

  ปรับปรุง หมายถึง มีการปฏิบัติไม่ครบทุกด้าน ปฏิบัติต่ำกว่า 4 รายการ 
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8. องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน 
 - การดำเนินงานต้องมีการวางแผนจากกลุ่มคณะทำงาน มีลำดับขั้นตอนที่เป็นระบบ  
 - การดำเนินกิจกรรมสำหรับข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความต่อเนื่อง ทันสมัย
โดยเฉพาะการพัฒนาตนเอง การอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการสอนต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และ
ส่งผลทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
9. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 9.1 ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ 
  - บริบทของโรงเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
  - ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
  - คณะครูและบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
 9.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้ดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ 

ปัญหา/ความเสี่ยง สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
- สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ
ผู้คนจำนวนมากๆ ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
10. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ควรประมาณการให้เพียงพอในการดำเนิน
กิจกรรม 
 - ปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียนและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
       ลงชื่อ     อิศรา  อาจบำรุง  
             (ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา  อาจบำรุง) 
                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



ประมวลภาพ 
กิจกรรมอบรมภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพ 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

 

    
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพ 
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม ่

 

   
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพ 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ 

 

 
 

 


