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1. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ พ.ค. 61 – มี.ค. 62  

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาติชาย   ไตรพิริยะ/กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. หลักการและเหตุผล 

สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา  การออกก าลังกายเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ส าหรับผู้ท่ีต้องการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  และไม่ต่างกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หากต้องการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมกับได้มีการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมการเรียนการจะต้องน่าสนใจและท่ีส าคัญจะต้องมีอุปกรณ์การเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ เหมาะสม    ในด้านความรู้กลุ่มสาระได้ส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง การท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างจริงจัง  

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 6.1  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอเหมาะกับจ านวนของนักเรียน 
      6.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ 
                ทางกายของนักเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
 6.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
7. เป้าหมาย 
 7.1 เชิงปริมาณ 
             7.1.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอร้อยละ 92 ขึ้นไป 
             7.1.2 นักเรียนร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา นันทนาการร้อยละ 94 ขึ้นไป 
             7.1.3 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายในระดับพอใช้ขึ้นไปร้อยละ 90 
  7.1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติ ร้อยละ 3 
  7.1.5 นักเรียนอ่านหนงัสือเกี่ยวกับสุขภาพไม่น้อยกว่า 5 เล่มต่อภาคเรียน 
 7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 ครูและนักเรียนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างท่ัวถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  7.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
   7.2.3  ชุมชนได้ใช้บริการของโรงเรียนในด้านอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา 
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8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

  
 

9. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  9.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา2561 
  9.2 สถานท่ีด าเนินการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

10. งบประมาณ 
  10.1 งบประมาณจ านวน 60,000 บาท   จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
   ( / ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน    จ านวน   60,000  บาท    
 
 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ

โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
10-15 พ.ค.2561 นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  16-20 พ.ค.2561 นายธวัชชัย อุ่นกาศ 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ ตลอดปีการศึกษา2561  
 กิจกรรมท่ี 1 ..จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ส ารวจความต้องการ 
1.2 เสนอซื้อ 
1.3 ลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ใหม่ 
1.4 เบิกจ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 

16-20 พ.ค.2561 นายธวัชชัย อุ่นกาศ 

 กิจกรรมท่ี 2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 
2.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
2.3 ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

ทุกคน 

21-30 พ.ค.2561 นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน 1-10มิถุนายน2561 นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 
5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 11 มีนาคม 2562 นายชาติชาย  ไตรพิริยะ 
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 10.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1  
        1.อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอเหมาะกับจ านวนของนักเรียน 
        2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น.... 

60,000 บาท 
 
 

กิจกรรมท่ี 2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและ 
                 พลศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนตามเกณฑ์ 
                 ของโรงเรียน 

-ใช้ร่วมกับกิจกรรมท่ี 1 
 

 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ด้านคุณภาพ 
1.  ของครูและนักเรียนได้ใช้
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างท่ัวถึงและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
2. ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
3.  ชุมชนได้ใช้บริการของ
โรงเรียนในด้านอุปกรณ์กีฬา
และสนามกีฬา 

 
 
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน 
 
.  ร้อยละ 80 มีผลการ
เรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
 
ร้อยละ 100 ชุมชน
ท่ีมาขอใช้บริการ 
 

 
 
-สอบถามความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียน 
 
-สรุปผลการเรียนรายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
สอบถามความพึงพอใจ
ของชุมชนท่ีมาใช้บริการ 
 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียนในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์กีฬา 
 
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียนในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์กีฬา 

ด้านปริมาณ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ  
 
2. นักเรียนร่วมกิจกรรมและมี
ผลงานด้านกีฬา นันทนาการ 
 
3. นักเรียนมีสมรรถภาพทาง

กายในระดับพอใช้ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 100  
 
 
 
ร้อยละ 100 ข้ึนไป 
 
 
ร้อยละ 95 ระดับพอใช้
ขึ้นไป 

 
-สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
ท่ีมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ  
-ส ารวจจ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
-ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนท่ีมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ   
-แบบส ารวจจ านวนนักเรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ  
-แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของ JASA 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  ด้านคุณภาพ 
  12.1.1 ครูและนักเรียนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างท่ัวถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

    12.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น 
     12.1.3  ชุมชนได้ใช้บริการของโรงเรียนในด้านอปุกรณ์กีฬาและสนามกีฬา  
       12.2  ด้านปริมาณ   
                 12.2.1 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอร้อยละ 100 ข้ึนไป 
                12.2.2 นักเรียนร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬา นันทนาการร้อยละ 100 ข้ึนไป 
                12.2.3 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายในระดับพอใช้ขึ้นไปร้อยละ 95 
 
 

            ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายชาติชาย  ไตรพิริยะ) 

                                                               ครู 
 

       ลงช่ือ ............................................... ผู้อนุมติัโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บ
าท
) 

1 บาสเกตบอลมอลเทน BGR7 ชนิดยาง 10 ลูก 475 บาท 4,750 

2 ฟุตบอลมอลเท่นหนังเย็บPU 
รุ่น F5 V2700 เบอร์ 5 

10 ลูก 1,050 บาท 10,500 

3 ฟุตซอลมอลเท่นหนังPU แข่งขัน 10 ลูก 675 บาท 6,750 
4 วอลเลย์บอลมอลเท่น  หนังนิ่มสลับ 3 สี(ฝึกซ้อม) 10 ลูก 870 บาท 8,720 
5 ตาข่ายวอลเล่ย์บอล แข่งขันขอบหุ้มหนัง  มีลวดสลิง 2 ผืน 950 บาท 1,900 
6 เทปพันสายไฟขนาดใหญ่สีแดง 2 โหล 360 บาท 720 
7 ลูกเป้า(เปตอง) 20 ลูก 10 บาท 200 
8 ตะกร้อมาราธอน แข่งขันชาย 201 10 318 บาท 3,180 
9 ตาข่ายเซปัก-ตะกร้อ ไนลอน มีลวดสลิง 2 410 บาท 820 
10 ลูกเทเบิลเทนนิส NITAKU 3 ดาว(แข่งขัน) 4 กล่อง 1,030 บาท 4,120 
11 ตาข่ายฟุตซอล 2 คู่ 1,550 บาท 3,100 
12 ตาข่ายฟุตบอล 2 คู่ 1,800 บาท 3,600 

13 ลูกเปตองโลหะชุปฮาร์ดโครม ลาฟรองซ์ (ลูกน้ าหนัก 
6800 กรัม) 

1ชุด 7,400 บาท 7,400 

14 ลูกทุ่มน้ าหนัก ขนาด 3.00 กก. 3 ลูก 345 บาท 1,035 
15 กระดาษA4 Double A 11 รีม 145 บาท 1,595 
16 กระดาษA4 (ธรรมดา) 10 รีม 85 850 
17 ลูกทุ่มน้ าหนัก ขนาด 3.65 กก. 2 ลูก 380 บาท 760 

รวมเป็นเงิน  (หกหม่ืนบาทถ้วน) 60,000 
 
 
 
 
 


