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โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
แบบเขียนโครงการ / กิจกรรม  

ประจำปีการศึกษา 2565  
 
1. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
2. กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4,7  
3. มาตรฐานการประกนัคุณภาพ  มาตรฐานที่  1 ประเด็นที่ 1.2.4 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
5. ผู้รับผิดชอบ   นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
6. ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเน่ือง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ            1 เมษายน  2565  -  31 มีนาคม  2566 
8. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1. มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
 2. มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                   และแกป้ัญหา  
 3. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม  
 4. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6. มคีวามรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 2. ความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา  
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได ้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

9. สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

 กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

10. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  

 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 ใชร้ะบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคณุธรรม มีทักษะชวีิตและใช้ชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

               ทรงเป็นประมุข 
 สรา้งภาคีเครอืข่ายพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน 
 จดัระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

11. สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชวีิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ส่งเสริมการสืบสานวฒันธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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               อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 รว่มมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

12. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพชวีิต 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม มทีักษะชีวิตและดำรงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 เรียนรว่มสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

                อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมรีะบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

13. ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  

 กิจกรรมหลัก  
 กิจกรรมรอง  
 กิจกรรมสนับสนุน 

14. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นสถาบันที่นักเรียนมาศึกษาหาความรู้  หาประสบการณ์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์
นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน  หากนักเรียนได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ได้รับ
ความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ หรือจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้เพราะร่างกายและจิตใจไม่มี
ความพร้อมและไม่สมบูรณ์ ดังนั้นนักเรียนจะต้องได้รับการดูแล การเฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัยอย่างดีและ
ทันต่อเวลา อันจะทำให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีสุขนิสัยที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่าง
สมบูรณ์ 

การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที ่จะต้องดำเนินการควบคู่กัน ไป การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสาน
ประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม  มีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและ
ศักยภาพที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้ว  การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยในโรงเรียน   เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
วันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  การให้ความรู้ด้าน
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สุขภาพ  ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ตระหนัก
และให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย      
นักเรียนขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้องรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน
การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้  นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัวต่างๆที่อาจเกิด
ขึ้นกับนักเรียนได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมารักษาโรค และ
สนุกสนานกับการออกกำลังด้วยกีฬาประเภทต่างๆที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ  ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

15. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในทันที 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จกัปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีนรู้จักปฏิบัติตนเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ด ี

16. เป้าหมาย   

      เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพรา่งกายที่ด ีและทันต่อเหตุการณ ์ร้อยละ 100 
      เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนที่มีอาการเจบ็ป่วยได้รับการรกัษาเบ้ืองต้น 
  2. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจติที่ดี 

17. กิจกรรมและการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 2 เม.ย. 65 นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางด้านอนามัย 2 เม.ย. 65 – 30 มี.ค.66 นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
3. แนะนำ ดูแลรักษานักเรยีนที่เจ็บป่วยหรือมี

ผลกระทบทางดา้นสุขภาพร่างกาย 

15 พ.ค.65– 30 มี.ค.66 นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 

4. จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ 19  พ.ค.65 นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
5. ปรับปรุงห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ 15  พ.ค. 65 – 30  มี.ค. 66 นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
6. สรุปและรายงานผล 30 มี.ค.66 นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
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18. งบประมาณ 
 

ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  40,000  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด 30,000   30,000 เรียนฟรี 15 ปี 

2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 10,000   10,000 อุดหนุนรายหัว 

รวมทั้งสิ้น 40,000   40,000  
 

19. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนสุขภาพรา่งกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

แบบบันทึก  ติดตามประเมินผล แบบบันทึกสถิติการเข้าใช้

บริการห้องพยาบาล 

2. นักเรียนที่เจ็บป่วยได้รบัการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

สังเกต สัมภาษณ ์ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ 

 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 

…………………….…………… 
 

(นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ) 

 
 

……………….……………………………… 
 

(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
 

…………………….……….……………… 
 

(นายสุนทร  พริกจำรูญ) 
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โครงการ  :  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
      ปีการศึกษา 2565 

 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ

1. วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโควดิ   30,000  
2 ยาและเวชภัณฑ ์ 1 เทอม  7,000  
3. ยาและเวชภัณฑ ์ 1 เทอม 3,000 3,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000  
 
 


