
งาน/โครงการ:  โครงการพัฒนาด้านสุขภาวะสุขศึกษาของนักเรียน (กีฬาภายใน+ภายนอก+อ่ืน ๆ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รักษาสุขภาพ มีภาวะผู้น าและไม่
      เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน  2564   สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายจักรพงษ์  แก้วตา,   นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ ์

 

1. วัตถุประสงค์ 
        1.1  ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

  1.2  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

               1.3  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

               1.4  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

               1.5  ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

               1.6  ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 

  1.7 เพ่ือให้นักกีฬามีความพร้อมในเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชนแห่งชาติ 

 

2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 

           2.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
  2.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
               2.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
               2.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
               2.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
               2.1.6  ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  
  2.1.7  มีจ านวนนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อม 40 คน      
 
 
 



เชิงคุณภาพ 
 2.2.1 นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 2.2.2 นักกีฬามีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชนแห่งชาติ 

3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. วางแผนด าเนินการ 
    - ขออนุมัติโครงการ 
    - แต่งตั้งคณะท างาน 
    - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
    - ประชุมชี้แจง 
 
    ขั้นด ำเนนิกำร (DO) 

 2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 3. กิจกรรมออกก าลังกาย 
 4.  กิจกรรมซาแลนซ์เดย์ 
 5.  กิจกรรมกีฬาภายใน / ภายนอก 
 6. เก็บตัวนักกีฬาส าหรับฝึกซ้อม 
 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 7. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
  
    ขั้นสรุป รำยงำนผล และปรับปรุง (Act) 

 8. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. วางแผนด าเนินการ 
   - ขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะท างาน 
   - จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
   - ประชุมชี้แจง  

- เมษายน  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการวางแผน 
ด าเนินการ มีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดต่างๆ ให้แก่คณะครู
ได้รับทราบและปฏิบัติ 
  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

2. กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
กรมพลศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
  

50,000 มิถุนายน – 
สิงหาคม 
2564 
ตลอดปี

การศึกษา 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย
ของกรมพลศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นไปตามเกณฑ์ 

3. กิจกรรมออกก าลังกาย  มิถุนายน – 
สิงหาคม 
2564 
ตลอดปี

การศึกษา 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  สมบูรณ์ 

4. กิจกรรมซาแลนซ์เดย์ มิถุนายน – 
สิงหาคม 
2564 
ตลอดปี

การศึกษา 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครู  และนักเรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการออกก าลังกายร่วมกับ
ชุมชน 

5. กิจกรรมกีฬาภายใน / 
ภายนอก 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 
2564 
ตลอดปี

การศึกษา 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
2. นักเรียนมีผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน กีฬา/นันทนาการ  

6. เก็บตัวนักกีฬาส าหรับ
ฝึกซ้อม 

 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 
2564 
ตลอดปี

การศึกษา 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มท่ี 

7. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

2. นักเรียนสามารถหาวิธีการใน
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  

8. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
2. นักเรียนสามารถหาวิธีการใน
การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  

รวม 50,000 
   

 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

บรรลุ 

ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 

บรรลุ 

ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

บรรลุ 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 

บรรลุ 

ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

บรรลุ 

 

   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมี
คุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐาน 
สากล และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

บรรลุ 

 

  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)   
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- -  - 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


