
 

 

                                                                   
 
26.โครงการ  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.38: นโยบายข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

รายละเอียดท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตัวชี้วัด 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายวีรวิชญ์  รักประชา  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2540 ระบุว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การ
เรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีหน้าท่ีหลักในการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นักเรียนในโรงเรียนอาจมีโอกาสสัมผัสโรคหรือแพร่เช้ือได้สูง เป้าหมายการ
พัฒนาด าเนินงานอนามัยโรงเรียนยังให้ความส าคัญกับเด็กท่ีมาอยู่รวมกันในสถานศึกษา ให้สามารถพัฒนาตนเองใน
ทุก ๆ ด้านท้ังด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และการปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ และส่ิงแวดล้อมใหม่ มีสิทธิใน
การได้รับการบริการด้านสุขภาพเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพสามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
เป็นแบบอย่างท่ีดีกับครอบครัว บุคคลใกล้เคียงตลอดจนป้องกันไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และดูแลตนเองได้เมื่อ
เกิดอาการเจ็บป่วย  

ทางงานอนามัยโรงเรียนซึ่งมีหน้าท่ีเฝ้าระวังการเกิดปัญหาสุขภาพ และดูแลปฐมพยาบาลผู้เรียนในเบื้องต้น

จึงได้ก าหนดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ และภาวะสุขภาพของตนเอง 



 

ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การดูแลภาวะโภชนาการ การประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขได้ 
          2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรมพลศึกษา กระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา 
          2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี ตามแบบประเมินแต่ละระดับช้ันท่ีโรงเรียนจัดท าได้ 
          2.4 เพื่อให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารเล่นกีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่าง
น้อย 1 ชนิด 
 
3.  เป้าหมาย     

3.1 เชิงปริมาณ 
              3.1.1 ร้อยละ ของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
             3.1.2 ร้อยละ ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรมพล
ศึกษา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
   3.1.3 ร้อยละ ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดีตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน ท่ีโรงเรียน
จัดท า 
   3.1.4 ร้อยละ ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นกีฬา/เครื่องดนตรี
ได้อย่างน้อย 1 ชนิด 

  
3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
             3.2.2 ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรม
พลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
   3.2.3 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดีตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน ท่ี
โรงเรียนจัดท า 
   3.2.4 ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นกีฬา/เครื่อง
ดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
 
 
 



 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 
 

 กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 1.ขั้นตอนเตรียมการ  (P) 

   1.1 ประชุมจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   1.2 ประสานแผน/น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏิบัติการ 
   1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
   1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอผู้บริหารบริหาร 

เม.ย.2563 ครูพละ 

2. 2.  ข้ันด าเนินการ  (D)  
   2.1ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง 
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
   2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ โดยมีกิจกรรม
ดังนี ้
  1) กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 

  2) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 

  3) กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
  4) กิจกรรมกีฬาสี 

มิ.ย.2563–ก.พ.2564 
มิ.ย.2563–ก.พ.2564 
มิ.ย.2563–ก.พ.2564 
พ.ย.2563–ม.ค.2564 

 
 

 
 
 

 
 
ครูพละ 
ครูพละ 
ครูพละ 
ครูพละ 

3. 3.  ขั้นนิเทศติดตามผล  (C) 
- รายงานกิจกรรม 
- ประเมินความส าเร็จของกิจกรรม 

มี.ค.2564 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

4. 4.  ขั้นสรุปและประเมินผล  (A) 
     4.1 สรุปประเมินโครงการ 
     4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ น าเสนอผู้บริหาร 

 
 

มี.ค.2564 ครูพละ 

5.  งบประมาณที่ใช้   
  งบประมาณ  56,000  บาท  (อุดหนุน 6,000 บาท  เรียนฟรีฯ 50,000 บาท) 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.กิจกรรมอนามัยโรงเรียน อุดหนุนรายหัว - - 3,000 
2.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค อุดหนุนรายหัว - - 2,000 
3.กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อุดหนุนรายหัว - - 1,000 



 

กิจกรรม/และค าชี้แจงการใช้ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4.กิจกรรมกีฬาสี เรียนฟรี - 10,000 40,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  - 10,000 46,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ (เป็นปีการศึกษา) 

งบประมาณ ปีงบประมาณ 1/2563  จ านวนเงิน     6,000 บาท 

4าคเรียนที่ 1/2563 

เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 รวม หมายเหตุ 
- - - 2,000 2,000 2,000 6,000  

 

 

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2/2563  จ านวนเงิน    50,000        บาท 

ภาคเรียนที่ 2/2563 

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 รวม หมายเหตุ 
- - 50,000 - - - 50,000  

 

8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต   
1. ผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ระดับ “ผ่าน”ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2. ผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- การสังเกต  
- การประเมิน 
 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
 



 

ในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรมพลศึกษา กระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดีตามแบบ
ประเมิน แต่ละระดับช้ัน ท่ีโรงเรียนจัดท า 
4. ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นกีฬา/เครื่องดนตรีได้
อย่างน้อย 1 ชนิด 
ผลลัพธ ์   
1. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรมพลศึกษา 
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคมท่ีดีตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน ท่ีโรงเรียน
จัดท า 
4 .ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นกีฬา/เครื่องดนตรีได้
อย่างน้อย 1 ชนิด 
 

- ภาคทฤษฎี 
-ภาคปฏิบัติ 
 

-แบบทดสอบ 
-แบบฝึก 
 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมดีขึ้น 
 

 
(ลงช่ือ)                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ            
    (นายวีรวิชญ์  รักประชา ) 
 
(ลงช่ือ)                                            หัวหน้าโครงการ 
             (นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส) 
 
(ลงช่ือ)                                            หัวหน้าแผนงาน 
 



 

             (นางประยูร  ก๋าเครืค า) 
 

 
       (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายจิระพงษ์  สุริยา ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป         กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่ือโครงการ 26. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ช่ือกิจกรรม 26.1 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
สนองการประกันคุณภาพการศึกษา/มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
  มาตรฐานท่ี 1 ( 1.2)   ตัวบ่งช้ีท่ี  3 
ลักษณะโครงการ     (     )  ใหม่       (     )  ต่อเนื่อง 
หัวหน้าโครงการ  นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวีรวิชญ์  รักประชา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 
งบประมาณ  3,000 บาท 
 



 

1. หลักการและเหตุผล การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นส่ิงท่ีจะต้องด าเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน จึงอยู่ท่ีกระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
นับต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมกีารประสานความร่วมมอื ประสาน
ประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าท่ีให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพท่ีดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนท่ีจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตระหนักและให้ความส าคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน จึง
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรยีนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้
ถูกต้องรู้จักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกนัโรคและภัย
อันตรายใกล้ตัวต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถ
น ามารักษาโรค และสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภทต่างๆท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพตลอดจนนักเรียน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขได้ 
          2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรมพลศึกษา กระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา 
          2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี ตามแบบประเมินแต่ละระดับช้ันท่ีโรงเรียนจัดท าได้ 
          2.4 เพื่อให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารเล่นกีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่าง
น้อย 1 ชนิด 
 
  
 
3. เป้าหมาย  (น ามาจากวัตถุประสงค์และตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน) 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน 257 คน 
  บุคลากรทางการศึกษา  20 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
             3.2.2 ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรม
พลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 



 

   3.2.3 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดีตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน ท่ี
โรงเรียนจัดท า 
               3.2.4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นกีฬา/เครื่อง
ดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
4. รายละเอียดการจัดกิจกรรม (ท าอะไรบ้าง เช่น จัดประกวดทักษะ แสดงนิทรรศการ จัดการแสดง  
           เชิญวิทยากร ฯลฯ) 
 4.1. จัดท าแผนงานอนามัยโรงเรียน 
          4.2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานอนามัยโรงเรียน 
          4.3. ให้บริการทางด้านงานอนามัยโรงเรียน  
 
5. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรม  26.1 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.ประชุม วางแผนงาน 
2.เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 

2563 
ถึง 

มีนาคม 2564 

- นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

2 ขั้นด าเนินการ 
1.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ ด้านสุขภาพ
อนามัยและยาเสพติด 
2.ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล 
3.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลดงเจน เป็นต้น 

3,000 นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

3 ขั้นประเมินผล 
-ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาขวัญ
และก าลังใจ ในระดับ ดีมาก ข้ึนไป 
3.1 ความสะอาดของห้องพยาบาล 
3.2 เตียงนอนเป็นระเบียบ 
3.3 ยาท่ีใช้รักษาอาการป่วย 
3.4 ตู้อุปกรณ์/ช้ันวางเป็นระเบียบ 
3.5 น้ าด่ืมในห้องพยาบาล 
3.6 ครูที่ให้บริการงานห้องพยาบาล 
3.7 จ านวนเตียงนอนในห้องพยาบาล 

 นายวีรวิชญ์  
รักประชา 



 

3.8 ข้อมูลข่าวสารจากห้องพยาบาล 
3.9 บรรยากาศห้องพยาบาล 
3.10 ความสะดวกในการใช้ห้องพยาบาล 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
4.1 น าข้อมูลผลสัมฤทธิ์มาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

 นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

 
 
6. งบประมาณ        จ านวน 3,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 
 6.1 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์   เป็นเงิน              3,000            บาท 
 6.2 ค่าใช้สอย (ค่าจัดจ้าง)  เป็นเงิน                   -              บาท 
 6.3 ค่าตอบแทน (ค่าวิทยากร) เป็นเงิน                   -              บาท 
 

รายการจัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ 
 ช่ือโครงการ        26. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ช่ือกิจกรรม 26.1 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 ชุด   3,000 3,000 

 รวมท้ังส้ิน 3,000 

 
7. หน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.1 คณะครู นักเรียน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
          7.2 หน่วยงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. การประเมินผลกิจกรรม (ให้ประเมินตามเป้าหมายของกิจกรรม) 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมี
สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของ
กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา 
3. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี
ตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน 
ท่ีโรงเรียนจัดท า 
4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่น
กีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 
ชนิด 

-จากการสังเกต 
- แบบประเมิน 
 
 
 
-จากการวัด 2 ภาคเรียน 

- แบบประเมิน 

    
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมดีขึ้น  

 
 
                                                 ลงช่ือ    ผู้เสนอกิจกรรมในโครงการ 
                        ( นายวีรวิชญ์  รักประชา )                                       
    
                                                 ลงช่ือ                                      หัวหน้าโครงการ 
                                                              ( นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส 
                 
 
           ลงช่ือ                                       หัวหน้างานแผนงาน 
 



 

 
 
 
 
 
   
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
  (  √   )  อนุมัติ    (     ) น าไปปรับปรุง     (     ) ไม่อนุมัติ 
 
 
    ลงช่ือ             
                                            (นายจิระพงษ์   สุริยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  
 
 
 
  

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
ฝ่าย  ท่ัวไป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่ือโครงการ 26. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ช่ือกิจกรรม 26.2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 
สนองการประกันคุณภาพการศึกษา/มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
  มาตรฐานท่ี 1 ( 1.2)   ตัวบ่งช้ีท่ี  4 
ลักษณะโครงการ     (     )  ใหม่       (     )  ต่อเนื่อง 
หัวหน้าโครงการ  นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวีรวิชญ์  รักประชา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
งบประมาณ  2,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นส่ิงท่ีจะต้องด าเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน จึงอยู่ท่ีกระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
นับต้ังแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมกีารประสานความร่วมมอื ประสาน
ประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าท่ีให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพท่ีดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนท่ีจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตระหนักและให้ความส าคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน จึง
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรยีนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้
ถูกต้องรู้จักการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกนัโรคและภัย
อันตรายใกล้ตัวต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนได้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถ



 

น ามารักษาโรค และสนุกสนานกับการออกก าลังด้วยกีฬาประเภทต่างๆท่ีส่งเสริมด้านสุขภาพตลอดจนนักเรียน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์  
          2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขได้ 
          2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรมพลศึกษา กระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา 
          2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี ตามแบบประเมินแต่ละระดับช้ันท่ีโรงเรียนจัดท าได้ 
          2.4 เพื่อให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารเล่นกีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่าง
น้อย 1 ชนิด 
 
 
 
 
3. เป้าหมาย  (น ามาจากวัตถุประสงค์และตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน) 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน 257 คน 
  บุคลากรทางการศึกษา  20 คน 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 
     3.2.1 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
             3.2.2 ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรม
พลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
   3.2.3 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดีตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน ท่ี
โรงเรียนจัดท า  
               3.2.4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นกีฬา/เครื่อง
ดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
4. รายละเอียดการจัดกิจกรรม (ท าอะไรบ้าง เช่น จัดประกวดทักษะ แสดงนิทรรศการ จัดการแสดง  
           เชิญวิทยากร ฯลฯ) 
 4.1. จัดท าแผนงานอนามัยโรงเรียน 
              4.2. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ 
              4.3. ให้บริการทางด้านการป้องกันโรค  



 

 
5. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรม  26.2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 
 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.ประชุม วางแผนงาน 
2.เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 

2563 
ถึง 

มีนาคม 2564 

2,000 นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

2 ขั้นด าเนินการ 
1.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ ด้านการป้องกัน
รณรงค์ป้องกันโรค 
2.ให้บริการด้านการปฐมพยาบาล 
3.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์
ป้องกันโรคร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 

 นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

3 ขั้นประเมินผล 
-จากสถิติ ข้อมูล ประวัติ การเกิดโรคปีท่ี
ผ่านมา 
 

 นายวีรวิชญ์  
รักประชา 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
4.1 น าข้อมูล สถิติ มาปรับปรุงและพัฒนา
ให้ดีขึ้น 

 นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

 
6. งบประมาณ        จ านวน 2,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 6.1 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์   เป็นเงิน              2,000            บาท 
 6.2 ค่าใช้สอย (ค่าจัดจ้าง)  เป็นเงิน                   -                  บาท 
 6.3 ค่าตอบแทน (ค่าวิทยากร) เป็นเงิน                   -                  บาท 
 

รายการจัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ 
 ช่ือโครงการ        26. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ช่ือกิจกรรม 26.2 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 

 

ท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อ

หน่วย 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 

ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 



 

1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์     2,000 500 

 รวมท้ังส้ิน 2,000 

 
 
7. หน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.1 คณะครู นักเรียน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
          7.2 หน่วยงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การประเมินผลกิจกรรม (ให้ประเมินตามเป้าหมายของกิจกรรม) 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมี
สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์

-จากการสังเกต 
-จากข้อมูล สถิติ 

- แบบประเมิน 



 

มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของ
กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา 
3 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี
ตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน 
ท่ีโรงเรียนจัดท า 
4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่น
กีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 
ชนิด 
 
 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
             1.ลดอัตราการป่วยของโรคท่ีเกิดในโรงเรียนและชุมชน 

        2.โรงเรียนและประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค
ท่ีเกิดขึ้น 

 

    ลงช่ือ    ผู้เสนอกิจกรรมในโครงการ 
            ( นายวีรวิชญ์  รักประชา )                                             
 
    ลงช่ือ    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน 
           ( นายวีรวิชญ์  รักประชา )                
 
    ลงช่ือ                                 หัวหน้าโครงการ 
           ( นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส ) 
 
 
    ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
          (    นางประยูร  ก๋าเครือค า     )  
 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  



 

  (  √   )  อนุมัติ    (     ) น าไปปรับปรุง     (     ) ไม่อนุมัติ 
 
 
    ลงช่ือ             
                                            (นายจิระพงษ์   สุริยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                             
 
ฝ่าย  ท่ัวไป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ชื่อโครงการ 26. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ชื่อกิจกรรม 26.3 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองการประกันคุณภาพการศึกษา/มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
  มาตรฐานท่ี 1  
ลักษณะโครงการ     (     )  ใหม่       (     )  ต่อเนื่อง 
หัวหน้าโครงการ  นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวีรวิชญ์  รักประชา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
งบประมาณ  1,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล นักเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศ ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวัย จะช่วย
เสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพที่ดีท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขได้ 
          2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรมพลศึกษา กระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา 
          2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี ตามแบบประเมินแต่ละระดับช้ันท่ีโรงเรียนจัดท าได้ 
          2.4 เพื่อให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารเล่นกีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่าง
น้อย 1 ชนิด  
3. เป้าหมาย  (น ามาจากวัตถุประสงค์และตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน) 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน 257 คน 
                     2. บุคลากร จ านวน 20 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 



 

             3.2.2 ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรม
พลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
   3.2.3 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดีตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน ท่ี
โรงเรียนจัดท า  
               3.2.4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นกีฬา/เครื่อง
ดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
 
4. รายละเอียดการจัดกิจกรรม (ท าอะไรบ้าง เช่น จัดประกวดทักษะ แสดงนิทรรศการ จัดการแสดง  
           เชิญวิทยากร ฯลฯ) 
 4.1. จัดท าแผนงานส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน 
          4.2. ส ารวจน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียนท่ีต่ ากว่ามาตรฐานและเกินมาตรฐาน 
          4.3. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
 
5. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 กิจกรรม  26.3 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ 

1.ประชุม วางแผนงาน 
2.เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 

 
พฤษภาคม 

2563 
ถึง 

มีนาคม 2564 

 นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

2 ขั้นด าเนินการ 
1.ส ารวจน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียนท่ีต่ า
กว่ามาตรฐานและเกินมาตรฐาน 
 2.ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม   

1,000 นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

3 ขั้นประเมินผล 
-การช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

 นายวีรวิชญ์  
รักประชา 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
4.1 น าข้อมูล สถิติ มาปรับปรุงและพัฒนา
ให้ดีขึ้น 

 นายวีรวิชญ์  
 รักประชา 

 
 
 
6. งบประมาณ        จ านวน 3,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 6.1 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์   เป็นเงิน              1,000               บาท 



 

 6.2 ค่าใช้สอย (ค่าจัดจ้าง)  เป็นเงิน                   -                  บาท 
 6.3 ค่าตอบแทน (ค่าวิทยากร) เป็นเงิน                   -                  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการจัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ 
 ช่ือโครงการ        26. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ช่ือกิจกรรม 26.3 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

ท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อ

หน่วย 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 

ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์     1,000 1,000 

 รวมท้ังส้ิน 1,000 

 
7. หน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.1 คณะครู นักเรียน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 
              7.2 หน่วยงานสาธารณสุข 
8. การประเมินผลกิจกรรม (ให้ประเมินตามเป้าหมายของกิจกรรม) 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมี

-จากการทอสอบ สังเกต 
 
 
 
-จากข้อมูล สถิติ 

- ไม้วัดส่วนสูง 
- เครื่องช่ังน้ าหนัก 
- สายวัดรอบเอว 
- แบบประเมิน 



 

สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของ
กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา 
3. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี
ตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน 
ท่ีโรงเรียนจัดท า  
4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่น
กีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 
ชนิด 
 
    
 
 
 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
             เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมดีขึ้น 

 
 

    ลงช่ือ    ผู้เสนอกิจกรรมในโครงการ 
            ( นายวีรวิชญ์  รักประชา )                                             
                   
 
    ลงช่ือ    หัวหน้าโครงการ 
           ( นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส ) 
 
 
    ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
          (    นางประยูร  ก๋าเครือค า     )  
 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 



 

  
  (  √   )  อนุมัติ    (     ) น าไปปรับปรุง     (     ) ไม่อนุมัติ 
 
 
    ลงช่ือ             
                                            (นายจิระพงษ์   สุริยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                         
ฝ่าย  กลุ่มงานบริหารวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
ช่ือโครงการ 26. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ช่ือกิจกรรม 26.4 กีฬาสี กีฬามัธยมตาก กีฬาเครือข่าย กิจกรรมกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน   
กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพติด  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะมวยไทย+สากล มาตรฐานท่ี 1  
ลักษณะโครงการ     (     )  ใหม่       (     )  ต่อเนื่อง 
หัวหน้าโครงการ  นายวีรวิชญ์  รักประชา 



 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายวีรวิชญ์  รักประชา 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
งบประมาณ  56,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล การจัดกีฬาการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียน นอกจากการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ 
ซึ่งให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว โรงเรียนยังต้องจัดประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขของนักเรียน
ด้วย ฉะนั้นการจัดโครงการกีฬาสีภายใน จึงเป็นการให้ประสบการณ์เสริมให้นักเรียนได้ฝึกการท างานเป็นทีม เปิด
โอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ฝึกระเบียบวินัย และฝึกให้มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน” ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขได้ 
          2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรมพลศึกษา กระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา 
          2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี ตามแบบประเมินแต่ละระดับช้ันท่ีโรงเรียนจัดท าได้ 
          2.4 เพื่อให้ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารเล่นกีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่าง
น้อย 1 ชนิด  
3. เป้าหมาย  (น ามาจากวัตถุประสงค์และตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน) 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  จ านวน 257 คน 
  หน่วยงานต่างๆ                         จ านวน 1,000 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
             3.2.2 ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของกรม
พลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา 
   3.2.3 ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดีตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน ท่ี
โรงเรียนจัดท า  
               3.2.4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่นกีฬา/เครื่อง
ดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชนิด 
 
 
4. รายละเอียดการจัดกิจกรรม (ท าอะไรบ้าง เช่น จัดประกวดทักษะ แสดงนิทรรศการ จัดการแสดง  
           เชิญวิทยากร ฯลฯ) 
 4.1. จัดท าแผนงานการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน               
 



 

5. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรม  10.4 กิจกรรมกีฬาสี กีฬามัธยมตาก กีฬาเครือข่าย 
ท่ี การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ 

1.ประชุมครู วางแผนงาน/มอบหมายงาน 

2.เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 

2563 

ถึง 

มีนาคม 2564 

50,000 นายวีรวิชญ์  

 รักประชา 

2 ขั้นด าเนินการ 

1.ประชุมนักเรียนช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การแข่งขัน 

 2.ด าเนินการแข่งขันตามวันเวลาท่ีก าหนด   

 นายวีรวิชญ์  

 รักประชา 

3 ขั้นประเมินผล 

-จากการสอบถาม 

-จากการสังเกต 

 นายวีรวิชญ์  

รักประชา 

4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 

4.1 น าข้อมูล สถิติ มาปรับปรุงและพัฒนา

ให้ดีขึ้น 

 นายวีรวิชญ์  

 รักประชา 

 
6. งบประมาณ        จ านวน 56,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 6.1 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์   เป็นเงิน              56,000            บาท 
 6.2 ค่าใช้สอย (ค่าจัดจ้าง)  เป็นเงิน                   -                  บาท 
 6.3 ค่าตอบแทน (ค่าวิทยากร) เป็นเงิน                   -                  บาท 

รายการจัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

 ช่ือโครงการ        26. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 



 

 ช่ือกิจกรรม 26.4 กิจกรรมกีฬาสี กีฬามัธยมตาก กีฬาเครือข่าย  
 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อ

หน่วย 
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน 

ค่า

ครุภัณฑ์ 
รวม 

1. 

ค่าจัดกิจกรรมกีฬามัธยมตากเกมส์

ครั้งท่ี 3 

ค่าชุดนักกีฬา 5,000 บาท 

ค่าเบ้ียเล้ียง    3,000 บาท 

ค่าอุปกรณ์การฝึก 2,000 บาท 

  10,000   10,000 

2. 

ค่ากิจกรรมกีฬาสีภายในประจ าปี

2563 

-ค่าอาหารหลัก+อาหารรอง+

เครื่องด่ืม= 10,000 บาท 

-ค่าปูนขาว 20x150=3,000 บาท 

 -ค่าอุปกรณ์แข่งขัน=2,000 บาท 

  15,000   15,000 

3. 

-ค่ากิจกรรมกีฬาเครือข่าย กีฬา 

กรีฑานักเรียนกลุ่มพะวอ-ด่านแม่-- 

ค่าอาหารหลัก+อาหารรอง+

เครื่องด่ืม= 10,000 บาท 

-ค่าจัดเตรียมสถานท่ี+สแตน+เชียร์ 

+ลีดเดอร์ 4,000 บาท 

ค่าชุดแข่งขัน 6,000 บาท 

  25,000   25,000 

4. 

-ค่ากิจกรรมกีฬาเช่ือมวามสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงาน 3,000 บาท 

 -กีฬาส่งเสริมสุขภาพต้านยาเสพ

ติด  2,000 บาท 

-ค่ากิจกรรมส่งเสริมศิลปะมวย

ไทย+สากล 1,000 บาท 

 

  6,000   6,000 

 รวมท้ังส้ิน 56,000 



 

 
 
 
 
7. หน่วยงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.1 คณะครู นักเรียน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  
              7.2โรงเรียนกลุ่มพะวอ-ด่านแม่ละเมา 
              7.3 หน่วยงานสาธารณสุขประจ าอ าเภอ 
              7.4 รพ.สต.พะวอ 
              7.5 รพ.สต.ป้างส้าน 
              7.6 รพ.สต.ห้วยยะอุ 
              7.7 อบต.พะวอ 
              7.8 อบต.ด่านแม่ละเมา 
              7.9 สถานีต ารวจพะวอ 
 
8. การประเมินผลกิจกรรม (ให้ประเมินตามเป้าหมายของกิจกรรม) 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 

1. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนท่ีมี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานในระดับ “ผ่าน”ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียนท่ีมี
สมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในระดับ “ดี” ขึ้นไปของ
กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเท่ียว
และกีฬา 
3. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมี
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมท่ีดี
ตามแบบประเมิน แต่ละระดับช้ัน 
ท่ีโรงเรียนจัดท า  
4. ร้อยละ 96 ของผู้เรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเล่น

-จากการ สังเกต 

 

 

 

-จากสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 



 

กีฬา/เครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 
ชนิด 
 

    
 
 
 
 
 
 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
               เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมดีขึ้น 

 
 
    ลงช่ือ    ผู้เสนอกิจกรรมในโครงการ 
            ( นายวีรวิชญ์  รักประชา )                                             
 
                       
 
    ลงช่ือ    หัวหน้าโครงการ 
           ( นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส ) 
 
 
    ลงช่ือ    หัวหน้างานแผนงาน 
          (    นางประยูร  ก๋าเครือค า     )  
 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
  (  √   )  อนุมัติ    (     ) น าไปปรับปรุง     (     ) ไม่อนุมัติ 
 
 
    ลงช่ือ             
                                            (นายจิระพงษ์   สุริยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


