
งาน/โครงการ: โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน รักษาสุขภาพมีภาวะผู้น าและไม่
       เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและนันทนาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางแจ่มจันทร์  เถระ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
      1.เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
 2.เพ่ือท าการตรวจคัดกรองโรคและเฝ้าระวังควบคุม การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
 3.เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรในการป้องกัน รักษา ปฐมพยาลเบื้องต้น  
 4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรมีความใส่ใจในสุขภาพและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขนิสัยใน                
การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต อย่างสม่ าเสมอ 
 5.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
 6.  เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
 7. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน ได้รับการดูแลสุขภาพ
อนามัย ร้อยละ 100 
 
    เชิงคุณภาพ 
           โรงเรียนเกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ปลอดภัย
ส่งเสริมให้นักเรียนเก่ง ดีและ มีความสุข 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

 1. เตรียมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบริการนักเรียน ครู และบุคลากร 
 2. จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุที่ควบคุมเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 2019) 
 3. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพวัดความดัน ชั่งน้ าหนักส่วนสูง การดูแล
รักษาเบื้องต้น 
 4. ด าเนินการรณรงค์การดูแลรักษาตนเองและให้ความรู้จากโรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 5. จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ 



 ส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์โรค จัดสภาพ แวดล้อม ความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
     ขั้นด าเนินการ (DO) 
 3. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพวัดความดัน ชั่งน้ าหนักส่วนสูง การดูแล
รักษาเบื้องต้น 
 4. ด าเนินการรณรงค์การดูแลรักษาตนเองและให้ความรู้จากโรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 5. จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์โรค จัดสภาพ แวดล้อม ความสะอาดบริเวณ
โรงเรียน 
 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 6. รวบรวมผลการด าเนินการ แต่ละกิจกรรม 
 7. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

 8. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. เตรียมยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือ
บริการนักเรียน ครู และ
บุคลากร 

61,545 พ.ค. 
2564 – 

เม.ย. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มียาและเวชภัณฑ์ เพ่ือบริการ
นักเรียน ครู และบุคลากร
พอเพียง 

2. จัดซื้อยาเวชภัณฑ์และวัสดุที่
ควบคุมเชิ้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid 2019) 

- พ.ค. 
2564 – 

เม.ย. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มียาและเวชภัณฑ์ เพ่ือบริการ
นักเรียน ครู และบุคลากร
พอเพียง 

3. ด าเนินการรณรงค์การดูแล
รักษาตนเองและให้ความรู้
จากโรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 

- พ.ค. 
2564 – 

เม.ย. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

บุคลากรได้รับการพัฒนา 
สามารถน าความรู้จากการอบรม
มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

4. จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ - พ.ค. 
2564 – 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่การ
ท างานได้อย่างชัดเจน 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

เม.ย. 
2565 

5. ส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์โรค 
จัดสภาพ แวดล้อม ความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน 

- พ.ค. 
2564 – 

เม.ย. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

6. รวบรวมผลการด าเนินการ 
แต่ละกิจกรรม 

- พ.ค. 
2564 – 

เม.ย. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

บุคลากร  และนักเรียนได้รับการ
บริการด้านสุขภาพอนามัย เช่น 
การตรวจสุขภาพ ชั่งน้ าหนัก
ส่วนสูง การดูแลรักษาเบื้องต้น 

7. ประเมินผลและสรุปโครงการ - เม.ย. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

บุคลากรและนักเรียนสามารถ
ดูแลรักษาตนเองและให้ความรู้
จากโรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ  

8. รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

- เม.ย. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

บุคลากร และนักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ 

รวม 61,545 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ไมเ่ป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 

 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคมทุกคน ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย 
ร้อยละ 100 

. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน ได้รับ
การดูแลสุขภาพอนามัย ร้อยละ 100 

บรรลุ 

 
 5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ปลอดภัย
ส่งเสริมให้นักเรียนเก่ง ดีและ มีความสุข 

โรงเรียนเกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่
ปลอดภัยส่งเสริมให้นักเรียนเก่ง ดีและมี
ความสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
เพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศสืบไป 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 

  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


