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โครงการที่ 3  พัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 3. สร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
ข้อ  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   1 ประเด็นพิจารณา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายชลชรัส  นุกอง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
พัฒนาความสามารถของตนเอง เต็มตามศักยภาพ  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพ่ือสังคม 
สามารถจัดการตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย  กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระ ให้มีความกว้างขวางลึกซึ้งยิ ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนอย่างเต็มที่ เลือก 
ตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการ
เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิ ต กิจกรรมสร้าง
เสริมประสิทธิภาพทางการเรียน โรงเรียนจึงได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย  มีรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  และรู้จักนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นาองค์ความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตสานึกสาธารณะที่ดีงาม 
เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมี
ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังเป็น
กิจกรรมที่ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น
การให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการดาเนินชีวิตที่ดีงาม ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ  

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น       
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเองหรือจากภายนอกโรงเรียน 
 
 

2.  วัตถุประสงค ์
 

2.1 นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ระดับดี  ร้อยละ  70 
 

๓ รหัสโครงการ 
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3.  เป้าหมาย 
 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ร้อยละ  70 
   
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ระดับคุณภาพ  ระดับ ดี 
  
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P)  
   4.1.1 ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
   4.1.2 ศึกษาผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
   4.1.3 ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
   4.1.4 จัดทำโครงการ เสนอต่อฝ่ายบริหาร   

4.2 ขั้นดำเนินการ (D) 
   4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
         4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังนี้ 

 

 

 
 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กีฬาสี   กันยายน 12,000 อนงค์นาถ 
2 ทัศนศึกษา ธันวาคม 80,000   ชลชรัส 
3 อินเทอร์เน็ต ต.ค.-มี.ค 11,556 เม.ย.-ก.ย. 11,556 จินตนา 
4 ปรับปรุงห้องพยาบาล      5,000    อนงค์นาถ 
5 เวชภัณฑ์ยา      5,000    อนงค์นาถ 
6 เยี่ยมบ้าน   พฤษภาคม  ประสาร 
7 สภานักเรียน กุมภาพันธ ์    ประสาร 

รวมเป็นงบประมาณ  ๑๐๑,๕๕๐  23,556  
รวมท้ังสิ้น 1๒๕,๑๖๐ 
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4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  ผู้บริหารและผู้บริหารโครงการ นิเทศการติดตามการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
  4.4.1 สรุปและประเมินโครงการ 
  4.4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ นำเสนอฝ่ายบริหาร เพ่ือจัดทำรายงานประจำปี 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
6.  งบประมาณ 
 

6.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน              1๒๕,๑๖๐        บาท 
 กิจกรรมทางวิชาการ 
 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   

6.2 เงินอุดหนุนรายหัว                       บาท 
 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 

-  เงินระดมทรัพยากร                         บาท 
-  เงินอ่ืนๆ  (ระบุ                                       )                     บาท 

รวมทั้งสิ้น           1๔๕,๑๖๐   บาท  
หมายเหตุ  แต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กีฬาสี   กันยายน 12,000 อนงค์นาถ 
2 ทัศนศึกษา ธันวาคม 80,000   ชลชรัส 
3 อินเทอร์เน็ต ต.ค.-มี.ค 11,556 เม.ย.-ก.ย. 11,556 จินตนา 
4 ปรับปรุงห้องพยาบาล      5,000    อนงค์นาถ 
5 เวชภัณฑ์ยา      5,000    อนงค์นาถ 
7 เยี่ยมบ้าน   พฤษภาคม  ประสาร 
8 สภานักเรียน กุมภาพันธ ์    ประสาร 

รวมเป็นงบประมาณ  ๑๐๑,๕๕๐  23,556  
รวมท้ังสิ้น 1๒๕,๑๖๐ 
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7.  ปฏิทินการดำเนินงาน   
 
ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กีฬาสี            ✓ 

2 ทัศนศึกษา   ✓          

3 อินเทอร์เน็ต ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 ปรับปรุงห้องพยาบาล        ✓     

5 เวชภัณฑ์ยา     ✓        

6 เยี่ยมบ้าน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 สภานักเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และ
พัฒนาการทางร่างกายเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  ระดับดี  ร้อย
ละ  70 
 

1. วัดน้ำหนัก  ส่วนสูง  
ทดสอบสมรรถภาพตาม
เกณฑ์พัฒนาการผู้เรียน 

1. แบบวัด
และทดสอบ 

คะแนน 100   คือ  ระดับ  ดีมากที่สุด 
คะแนน  80 คือ  ระดับ ดีมาก 
คะแนน  70 คือ  ระดับ ด ี
คะแนน  60 คือ  ระดับ พอใช้ 
คะแนน  50  คือ ระดับ ต้องปรับปรุง 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
     9.1 นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และพัฒนาการทางร่างกายเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย   
           กระทรวงสาธารณสุข  ระดับดี  ร้อยละ  70 
 

 
…………………………………….. 

(    นายชลชรัส  นุกอง    ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ผู้เสนอโครงการ 
 

…………………………………….. 
(    นางสาวอนงค์นาถ  สิงห์เจดีย์    ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
 
 

(นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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