
ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลยุทธ์ของโรงเรียน     ข้อที่ 1,4,6      
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่  1 ประเด็นท่ี 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 
                                   1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 
                                        มาตรฐานท่ี  3 ประเด็นท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางบุบผา  บุญเพ็ง         
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ            1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565   

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
ปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพกายหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคน
ควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้เกิดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มี เจตคติ คุณธรรมและค่านิยมท่ี
เหมาะสม รวมท้ังทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ และเพือการ
จัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพ
ปลอดยาเสพติด 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเล่นกีฬาให้ก้าวหน้าขึ้น 
      2.2 เพื่อจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาไทย 
      2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 

3. เป้าหมาย   
    เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนร้อยละ 100  เป็นผู้ชมและผู้เล่นกีฬาได้อย่างมีมารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
        2. นักเรียนร้อยละ 80  ได้แสดงออกในความสามารถด้านกีฬา 
        3. นักเรียนร้อยละ 80  มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  
 

    เชิงคุณภาพ 
        1. การเรียนการสอนสนองความต้องการของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
        2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านความสามารถทางกีฬา  
        3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
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4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 1 พ.ค. 64 นางบุบผา  บุญเพ็ง 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 1- 31 พ.ค. 64 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
3. ดำเนินการเรียนการสอน 1 พ.ค. 2564 – 31 มี.ค. 65 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
4. สรุปและรายงานผล 31 มี.ค. 65 นางบุบผา  บุญเพ็ง 
 
5.งบประมาณ 
 

   ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  96,600  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอน 65,320   65,320 เรียนฟรี 15 ปี 

2. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนวัน
แข่งขันกีฬาภายใน 

31,280  30,080.- 1,200.- 
เรียนฟรี 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 96,600  30,080.- 66,520  

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนเป็นผู้ชมและผู้เล่นกีฬาได้อย่างมี 
    มารยาท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร้อยละ 100   

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ร้อยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 
3. การเรียนการสอนสนองความต้องการของ 
   นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 

สัมภาษณ์ /สอบถาม แบบสัมภาษณ์/ แบบสอบถาม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 
…………………………………… 

(นางบุบผา บุญเพ็ง) 

 
 
 
       ……………….……………………………… 
 

           (นายชวิศ จิตปุณยพงศ)์ 

 
 
 
    ……………….…………………… 
 

      (นายสุนทร พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  พัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา 

 

รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 

กา 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. ลูกฟุตบอล เบอร์ 5 10  ลูก 300.- 3,000.-  
2. ลูกวอลเล่ย์บอล หนัง PU  10  ลูก 1,000.- 10,000.-  
3 ลูกบาสเกตบอล เบอร์ 7 10  ลูก 770.- 7,700.-  
4 ลูกฟุตซอล เบอร์ 4 10  ลูก 450.- 4,500.-  
5 ลูกแชร์บอล 10  ลูก 300.- 3,000.-  
6 เสาสนามกีฬา(เหล็กแป๊บ) 6  เสา  8,000.-  
7 ธงโรงเรียน (80x120) 50  ผืน 40.- 2,000.-  
8 ธงสี (ชมพู เขียว ฟ้า เหลือง) 8  ผืน 40.- 320.-  
9 คันธง 30  คัน 60.- 1,800.-  
10 ขาต้ังธง    20  อัน 250.- 5,000.-  
11 สีทาพื้นสนาม   20,000.-  
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,320.-  
 
 
   

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1. น้ำมันนวด 8  ขวด 150 1,200  
2. อาหารนักเรียนทกุคน วนักีฬาภายใน   30,080  

      
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,280.-  
 
 


