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ชื่อโครงการ พัฒนาความสามารถ ทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

สาระสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 5.6 นักเรียนร้อยละ  ๙๒.๙๘  มีระดับผลการ

เรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ  ๒  ขึ้นไป 
 ข้อ 6 ข้อย่อยที่ 6.4 นักเรียนมีความรู้และความสามารถพิเศษ

ในด้านกีฬา 
  ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ 4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ข้อย่อยที่ 4.1 นักเรียนร้อยละ 67 มีน้้าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย  
ข้อย่อยที่ 4.2  นักเรียนร้อยละ ๘๘ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
ข้อย่อยที่ 4.3 นักเรียน ร้อยละ ๙๖ ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ในระดับดี 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่1จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคศตวรรษที่ 21 

 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสง์ 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมณเธียร มณีมาศ นายสมพงศ์ จงจิตรและคณะ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน  
มีความส้าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง ตระหนักถึงความส้าคัญของการจัด
การศึกษาดังกล่าวจึงได้จัดท้าพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

โครงการล าดับที่ 34 รหัสโครงการ วช1.6.1 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
 2.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก้าหนด 

3. เป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังจ้านวน 1,000 คน 
  
4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษากับค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
น้ามาวางแผนจัดท้าโครงการ 

3. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ต.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมการกลุ่มสาระฯ ขั้น DO 
1. ประชุมครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและตามระบบประกัน
คุณภาพภายในเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะของผู้เรียน 
2. ครูทุกคนวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ค้าอธิบายรายวิชา/
หน่วยการเรียนรู้ จัดท้าสื่อ จัดทา้/ปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู ้
3. ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดกลุ่มผู้ กลุ่มเก่ง 
ปานกลาง และอน และกลุ่มนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
น้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้

พ.ย.64 
และ 

พ.ค.65 

 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ (ต่อ) 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ครูออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ แผนการวัดประเมินผล
และน้าแผนที่ออกแบบไว้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ด้าเนินการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์เพ่ือใช้จัดการ
เรียนการสอน ในรายวิชาต่าง ๆ 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและ 
ทักษะทางการกีฬา 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอล 
 6.2 กิจกรรมกีฬาภายใน 
 6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ครูผู้สอนทุกคน 

ขั้น Check 
1. นิเทศติดตามการด้าเนินงานตามโครงการ 

พ.ย.64 
และ  

พ.ค.65 

 

2. ครูทดสอบระหว่างภาคและปลายภาคเรียนตามปฏิทิน 
พ.ย.64 
และ  

มี.ค.65 
ขั้น Action 
1. ครูประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนตามระยะเวลาที่
ก้าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ มี.ค.65 
2. น้าผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
3. รายงานผลการด้าเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาและ 
น้าผลที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท้าโครงการในปี
การศึกษาต่อไป 

ก.ย.65 

 
5. งบประมาณด าเนินการใช้งบประมาณด้าเนินการทั้งสิ้น 109,737.28  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ 
จ้านวนเงิน

(บาท) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

1. ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาวิชาสุขศึกษา พ 21103 9,000 

เงินอุดหนุน 

2. ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาพลศึกษา พ 32102 1,260 
3. ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาตะกร้อ พ 23104 380.28 
4. ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาวอลเล่ย์บอล พ 23102 5,822 
5. ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาพลศึกษา ม.1 พ 22101 13,200 
6. ค่าใช่จ่ายในกีฬาฟุตซอลชาย 2 ทีม  30,000 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. ค่าใช่จ่ายในกีฬาฟุตซอลหญิง 1 ทีม 20,000 
8. แข่งขันทักษะวิชาการ 20,000 
9. ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาภายใน  10,000 

รวม  
(หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

109,737.28 
 

 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 :ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาวิชาสุขศึกษา ม.1 พ21103 

ที ่ รายการ 
จ้านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์ 5 ตลับ  2,000 
2 หุ่นฝึกปฐมพยาบาล CPR 1 ตัว 7,000 7,000 

รวม 9,000 
 
กิจกรรมที่ 2 :ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาพลศึกษา ม.5 พ32102 

ที ่ รายการ 
จ้านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ลูกแบดมินตัน 3 กล่อง 120 360 
2. กระดาษกาวย่นหนังไก่ขนาด 2 นิ้ว 20 ม้วน 45 900 

รวม 1,260 
 
กิจกรรมที่ 3:ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาตะกร้อ พ23104 

ที ่ รายการ 
จ้านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ตาข่ายตะกร้อหุ้มหนัง 2ผืน 190 380 
รวม 380 

 
กิจกรรมที่ 4 :ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาวอลเล่ย์บอล พ23102 

ที ่ รายการ 
จ้านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ลูกวอลเล่ย์บอลมิกคาซ่า 6ลูก 830 4980 
2 ตาข่ายวอลเล่ย์บอลหุ้มหนัง 1ชุด 842 842 

รวม 5,822 

กิจกรรมที่ 5 :ค่าวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาวิชาพลศึกษา ม.1พ22101 

ที ่ รายการ 
จ้านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 เบาะยืดหยุ่น 4 ผืน 3,000 12,000 
2 ตาข่ายเทเบิ้ลเทนนิส 4 ผืน 300 1,200 

รวม 13,200 
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กิจกรรมที่ 6-9 : ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาและแข่งขันทักษะวิชาการ 

ที ่ รายการ 
จ้านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในกีฬาฟุตซอลชาย 2 ทีม 20 คน  30,000.- 
2 ค่าใช้จ่ายในกีฬาฟุตซอลหญิง 1 ทีม 15 คน  20,000.- 
3 แข่งขันทักษะวิชาการ 40 คน  20,000.- 
4 ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาภายใน 300 คน  10,000.- 

รวม 80,000.- 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส้าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาระดับ 2 ขึ้นไป 
(มาตรฐานที่ 1ข้อ 1.1) 

 
บันทึกสถิติผลการสอบ 

 

 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในระดับดี (มาตรฐานที่ 1ข้อ 1.2) 

บันทึกสถิติผลการสอบ แบบบันทึก 

3. ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในระดับดี 
(มาตรฐานที่ 1ข้อ 1.2) 

บันทึกสถิติผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

แบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังจะมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ก้าหนด  ครูกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพละศึกษาที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญมีจ้านวนไม่ต่้ากว่า
เป้าหมายที่ก้าหนด 

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายมณเธียร มณีมาศ)                                       (นายอ้านาจ สุขห่อ) 
          ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง                              รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
               1 ตุลาคม2564                1 ตุลาคม 2564 

 
 

   ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นางจิราพร    รัตนกุล) 

       ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
       1 ตุลาคม 2564 


