
งาน/โครงการ:  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลานามัย 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล  
                       เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง  
                       สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ :   เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิน้สุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นายวาสิงหน  วิไลรัตน์ 
   นายจักรพงษ์  แก้วตา 
   นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ ์
 
1. วัตถุประสงค์ 
        1.1 กลุ่มสาระมีสื่อท่ีเหมาะสมพอเพียงในด้านการจัดการเรียนการสอน 
             1.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ร้อยละ 5  
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1)  ครูทุกคนในกลุ่มสาระมีสื่อที่เหมาะสมพอเพียงในด้านการจัดการเรียนการสอน 
           2)  นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างน้อยร้อย  
ละ  5            
     เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน้า
ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1.  ประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนของกลุ่มสาระ 

2   จัดท้าโครงการ 
3.  เสนอโครงการ 

     ขั้นด าเนินการ (DO) 
 4. ด้าเนินการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ สื่อท่ีใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนานักเรียน 

5. ด้าเนินการจัดการเรียนการสอนตามตารางที่วางแผน6. กิจกรรมที่ท้าเพ่ือเป็นการยกผลสัมฤทธิ์  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
- กิจกรรมซ่อมเสริมความร 

     ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 6. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู 



 7. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 8. รายงานโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มสาระ  

- เมษายน  
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูในกลุ่มสาระเข้าร่วมการ
ประชุมปรึกษาหารือ 
  

2. จัดท้าโครงการ - เมษายน  
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท้า
โครงการ 

3. เสนอโครงการ  - เมษายน  
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

4. ด้าเนินการจัดซื้อจัดหา
อุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เพ่ือใช้ใน
การพัฒนานักเรียน  

15,520 พฤษภาคม 
2564 – 
มีนาคม  
2565  

ด้าเนินการ
แล้ว 

มีวัสดุ  อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม
และจัดการเรียนการสอน
เพียงพอ 

5. ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามตารางที่วางแผน
6. กิจกรรมที่ท าเพ่ือเป็น
การยกผลสัมฤทธิ์  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 
- กิจกรรมซ่อมเสริมความรู้ 

- พฤษภาคม 
2564 – 
มีนาคม  
2565  

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูจัดการเรียนการสอน และมี
การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ท้า
ให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  

6. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของ
คร ู

- มีนาคม  
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูในกลุ่มสาระทุกคนได้รับการ
นิเทศติดตาม  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

7. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

- มีนาคม  
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1.ครูทุกคนในกลุ่มสาระมีสื่อ 
ที่เหมาะสมพอเพียงในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น  
3. นักเรียนมีมีสุขภาพ 
พลานามัยที่แข็งแรง และมีน้้าใจ
นักกีฬา 

8. รายงานโครงการ  - มีนาคม  
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1.ครูทุกคนในกลุ่มสาระมีสื่อ 
ที่เหมาะสมพอเพียงในด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น  
3. นักเรียนมีมีสุขภาพ 
พลานามัยที่แข็งแรง และมีน้้าใจ
นักกีฬา 

รวม 15,520 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก้าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระมีสื่อที่เหมาะสมพอเพียงใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระมีสื่อที่เหมาะสม
พอเพียงในด้านการจัดการเรียนการสอน 

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ใช้อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนประเภท ICT 
ประกอบบทเรียนให้มากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
เรียนการสอนบางจุดประสงค์ที่นักเรียนไม่เข้าใจ  

ใช้อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
ประเภท ICT ประกอบบทเรียนให้มากขึ้น 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนบาง
จุดประสงค์ที่นักเรียนไม่เข้าใจ 

บรรลุ 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  3            

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม  ร้อยละ 97.74  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ  3            

เกิน
เป้าหมาย 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้รับความรู้
และประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน้า
ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐาน 
สากล และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- -  - 

 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


