
งาน/โครงการ:   โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการจัดหาอินเทอร์เน็ตชิมส าหรับนักเรียน      
   เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ               
                      ไวรัสโคโรนา 2021 (COVID - 19) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานใน ระดับสากล เพื่อความ
      เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์  
                     และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิน้สุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาววัลยา  นาสาร    
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2021 (COVID - 19) 
     1.2 เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน  
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1) ครูร้อยละ 80 จดัท าหรือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2021 (COVID - 19) ได้ 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้ด้วยสื่อการจัดการเรียนการสอน 
  
     เชิงคุณภาพ 
          1) ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยสื่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
    ขั้นด าเนนิการ (DO) 

 2. จัดหาทรัพยากร สื่อ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับผลิตสื่อการสอน 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประกอบ 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
 4.นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
    - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
    - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการและก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

0 สิงหาคม
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูที่รับผิดชอบโครงการ ประชุม
ชี้แจงโครงการต่อฝ่ายบริการ 
และปรึกษาหารือ  

2. จัดหาทรัพยากร สื่อ 
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับผลิตสื่อการสอน 

0 สิงหาคม-
กันยายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อประกอบ 

0 กันยายน 
2564- 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ได้วัสดุ  อุปกรณ์  ที่จะใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Stem ตามท่ีก าหนด 

4. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 มีนาคม  
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้เรียนรู้การท ากิจกรรม
ในรูปแบบ Stem ทั้งในคาบเรียน
ปกติ  คาบชุมนุม  และคาบลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

0 เมษายน 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
คอมพิวเตอร์ทุกคน ผ่านการ
อบรมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรูปแบบ Stem ทั้งใน
เครือข่ายระดับจังหวัด  และการ
อบรมแบบออนไลน์  

รวม 0 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา 

บรรลุ 

ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเรียนรู้ด้วยสื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

  

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ครูใช้สื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนให้ควสามสนใจต่อสื่อ กิจกรรม
การเรียนการสอน  

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
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 

 


