
 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
ปีการศึกษา 2558 

 
ชื่อแผนงาน  งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายวิรัช  หมวดประโคน / นางสาววันทนา  แผ้วพลสง 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับดับฝ่าย : พันธกิจที่  1 , 5 , 10  กลยุทธ์ข้อ. 1 ,  5 , 10   
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่ 1 , 5 , 10   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ (หลัก)  1.1 ,  1.2.1  , 1.2.2 , 1.6   

5.1 , 5.4.6 , 10.3.2  (ร่วม)  15.11 ประเด็นพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ (หลัก) 1.1 (1-3) , 1.2.1 , 1.2.2 , 1.6 (1-4) , 5.1 

(1)  5.4.6 , 10. (ร่วม)  
 
1. วัตถุประสงค์แผนงาน 

1. เพ่ือให้มีการจัดท าแผนการสอนรายปี รายหน่วย รายคาบ 
2. เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา 
3. เพื่อให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู ้ร่วมกัน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ (1.1) 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (1.2.1) 
6. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีรูปร่างไม่สมส่วนมีพฒันาการด้านสุขภาพดีขึน้ (1.2.2) 
7. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนนัทนาการ (1.6) 
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1) 
9. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมส่งเสริมทักษะด้านการขับขี่จักรยาน (10.3.2) 
 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้รายปี รายหน่วย รายคาบ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดบั ป.1 -ม.3
จ านวน 9  ชุด 
  2. ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษาจ านวน 1 แฟ้ม 
  3. การจัดประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
  4. ครูจัดท าวิจัยในชัน้เรียนปีการศึกษาละ 1 เล่ม 
  5. นิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  6. ผู้เรียนระดับ ป.1 – ม.3  ทุกคน 



  7. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต 1 กิจกรรม (จักรยาน) 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  1. การจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหน่วย รายคาบจัดท าอยา่งครบถ้วนและมีคุณภาพ 
  2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระสุขศึกษาฯจัดเก็บอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
  3. การจัดประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกันด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ผู้เรียนมีสุขนสิัยในการดูแลสขุภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
  5. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  6. ผู้เรียนที่มีรูปร่างไมส่มส่วนมพีัฒนาการด้านสุขภาพดีขึน้ 
  7. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
  8. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ 
  9. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะดา้นการขับขี่จักรยานอย่างมีคุณภาพ 
   
3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. การจัดท าแผนการสอน รายปี  รายหน่วย รายคาบจัดท าอยา่งครบถ้วนและมีคุณภาพร้อยละ 90 
  2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระสุขศึกษาฯจัดเก็บอย่างครบถ้วนถูกต้องร้อยละ 90 
  3. การจัดประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกันด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 90 
  4. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลงักายสม่ าเสมอ 
  5. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีน้ าหนัก ส่วนสงูและสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  6. ผู้เรียนมีรูปร่างไม่สมส่วนร้อยละ 88 มีพัฒนาการด้านสุขภาพดีขึ้น 
  7. ผู้เรียนร้อยละ 95 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกฬีาและนันทนาการ 
  8. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ เป็นไปตามเกณฑ์ 
  9. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะดา้นการขับขี่จักรยานอย่างมีคุณภาพร้อยละ 90 

  



4. งบประมาณ 

ที ่
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุปรายจ่าย 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 

1. จัดท าเอกสารด าเนนิงาน 1 5000 - 5000 5000 
2. จัดหาและจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 1 31,300 - 31,300 31,300 
3. จัดประชุมกลุ่มสาระทุกวันเสาร์ 1 1,000 - 1,000 1,000 
4. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ 1 5,000 - 5,000 5,000 

5. กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเด็ก 1 16,300 - 16,300 16,300 
6. กิจกรรมประกวดป้ายนิเทศสุขบญัญัติ 

10 ประการ 

1 4,000 - 4,000 4,000 

7. กิจกรรมมารีย์สดใสไร้พุง 1 9,400 - 9,400 9,400 
8. การแข่งงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 1 10,500 - 10,500 10,500 
9. การแข่งขันงานวนัวชิาการสงัฆมณฑล

นคร 

1 9,600 - 9,600 9,600 

10. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียน 

1 17,000 - 17,000 17,000 

รวม 109,100 - 109,100 109,100 

 
5. เครื่องมือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบประเมินการจัดท าแผนการสอนรายปี รายหน่วย รายคาบ 
2. แบบตรวจสอบรายการการจดัท าสารสนเทศกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
3. แบบประเมินการจัดประชุมกลุ่มสาระ 
4. แบบประเมินสุขนิสัยในการดูและสุขภาพ 
5. แบบบันทึกน้ าหนักสว่นสงูและสมรรถภาพทางกาย 
6. แบบบันทึกพฒันาการทางกายของผู้เรียนที่ไม่สมส่วน 
7. แบบประเมินนักเรียนดา้นการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
8. แบบประเมินกิจกรรมขับขี่จักรยาน 
9. แบบทดสอบกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  



6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้มีการจัดท าแผนการสอนรายปี รายหน่วย รายคาบ √  1.ออกแบบและจัดท าแผนจดัการเรียนรู้ รายหน่วย รายปี รายคาบ ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพัฒนาการทาง สติปัญญา 

1.1 วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศกึษาและ
พลศึกษา 
1.2 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้ แบบ
ประเมินตามสภาพจริงส่งทุกสปัดาห์ 
   สรุปครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
และแบบบันทึกหลักการสอนจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2 เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

√  2. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
2.1 ศึกษาข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 
2.2 วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2.3 น าข้อมูลผู้เรียนไปวางแผนจัดการเรียนรู้ 
2.4 ส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 
  สรุปผลกลุ่มสาระมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 90 

3 เพื่อให้มีการจัดประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อ
ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกัน 

√  3. จัดประชุมกลุ่มสารทุกวันเสาร์ 
3.1 แต่งตั้งคณะท างานกลุ่มสาระ 



ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

3.2 ประชุมคณะท างาน 
3.3 จัดท าค าสั่งเพ่ือมอบหมายงาน 
3.4 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มสาระ 
   สรุปครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีการประชุมวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 90 

4 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ (1.1) 

√  - ให้คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาสอนให้ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง สุข
บัญญัติ 10 ประการ 
- คณะครูสอนวิชาพลศึกษาให้นักเรียนออกก าลังกายเวลาว่างด้วย
การกระโดดเชือกเก็บจ านวนครั้ง 
  สรุปผล ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

5 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสงูและสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน (1.2.1) 

√  - จัดท าโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายประจ าปีการศึกษา
ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
- น าผลที่ได้จากการจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มาวิเคราะห์
และสรุปผล หาผู้ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
   สรุปผลผู้เรียบร้อยละ 88 มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถทางกาย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

6 เพื่อให้ผู้เรียนที่มีรูปร่างไม่สมส่วนมีพัฒนาการดา้นสุขภาพดีขึ้น 
(1.2.2) 

√  1. นักเรียนมีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 
เทอมละ 2 ครั้ง โดยแยกเป็น 3 เกณฑ์ คือ ต่ ากว่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์



ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

และเกินเกณฑ์ 
2. ส าหรับนักเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ทางโรงเรียนมีอาหารเสริมให้ 
ส่วนนักเรียนที่เกินเกณฑ์ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
แนะน าให้ไปออกก าลังกายและควบคุมเรื่องอาหาร 
   สรุปผลผู้เรียนมีรูปร่างไม่สมส่วนร้อยละ 88 มีพัฒนาการด้าน
สุขภาพดีขึ้น 

7 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและ
นันทนาการ (1.6) 

√  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ 
1. ก าหนดทักษะด้านกีฬาแต่ละประเภทในกิจกรรมชม 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านศึกษาและนันทนาการ  
- จัดฟุตบอลวันเด็ก 
- ส่งทีมฟุตบอลแข่งขันไทมิเตอร์ 
   สรุปผลผู้เรียนร้อยละ 95 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

8 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ (5.1) 

√  1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการท่ีสังฆมณฑล
นครราชสีมา 
2. นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดตั้งแต่ระดับชั้น  
ป.1-ม.3  
   สรุปผลผู้เรียนร้อยละ 95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

 



 

7. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ แผนงานหลักสูตร 
โครงการ / 

กิจกรรม / งาน 
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง

มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

งานจัดท า
เอกสาร
ด าเนินงาน 
 
 
งานจัดหาและ
จัดซื้อคือการ
เรียนการสอน 
 
งานกิจกรรม
แข่งขัน
ฟุตบอลวันเด็ก 
 
 
 
งานการ
แข่งขันวัน
วิชาการสังฆ
มณฑล 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

พ.ค.- มิ.ย. 
 
 
 

ภาคเรยีนที่ 2 
 
 
 
 
 

ภาคเรยีนที่ 1 
 
 
 
 

ครูร้อยละ 90 
จัดท าแผนการ
สอนอย่าง
ครบถ้วน 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
ผู้เรยีนร้อยละ 
95 มีผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ในกิจกรรม 
 
 
ผู้เรยีนร้อยละ 
95 มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

1. ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษาจัดท า
แผนการสอนรายปี รายคาบ อย่างครบถ้วน 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 
 
1. ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษาใช้สื่อใน
การจัดการเรยีนการสอน คิดเป็นรอ้ยละ 90 
 
 
1. นักเรียนมีผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95 
 
 
 
 
1. นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแขง่ขันวัน
วิชาการโดยใช้ความสามารถและทักษะ คิด
เป็นร้อยละ 95 
 
 

- แบบบันทึกการส่งแผนการ
สอนของครูในกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 
 
- แบบบันทึกการใช้สื่อของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษาในการสอน 
 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
- แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

 - ครูบางท่านส่งแผนไม่ตรงตามเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
- อุปกรณ์ช ารุดและไม่เพียงพอต่อผู้เรยีน 
 
 
 
- ก าหนดการแข่งขันจะตรงกับช่วงสอบของ
เด็ก 
- สถานท่ีท าการฝึกซ้อมไมเ่พียงพอ 
- อุปกรณ์การฝึกซ้อมไม่เพียงพอตอ่จ านวน
เด็ก 
 
- เวลาในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ 
 
 
 
 



โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

 
 
 
โครงการ
ทดสอบ
สมรรถภาพ 
 
 
 

 
 
 

ภาคเรยีนที่ 1 

ศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ ์
 
ผู้เรยีนร้อยละ 
88 ม ี

 
 
 
1. นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 มีน้ าหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 88  

 
 
 
- โปรแกรมการประเมิน
แบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียน 

 
 
 
- เด็กไมต่ระหนักในความส าคัญของการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- บุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนนิงาน
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
        

           
           ลงช่ือ..........................................................ผูร้ายงาน (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา) 

                   (นายวิรัช หมวดประโคน) 
              วันที่......................เดือน.................................พ.ศ.................. 
 
 



 
  

 
 
 

 


