
   
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา 
 
 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

ส านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
ค าน า 

 

        แผนปฏิบัติงานโครงการกจิกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาพลศึกษา  
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เป็นคู่มือ แนวทางในการพฒันาโรงเรียน  
และด าเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ และแผนพัฒนา สูม่าตรฐานสากล เพื่อใหเ้ป็นแนวทางกรอบการ
ด าเนินงาน ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ได้วางแผนไว้และจัดงบประมาณในการเนิน
งานไว้เพื่อการพัฒนานักเรียนเข้าสูม่าตรฐานสากล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันากลุ่มสาระการ
เรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  
 
 
             (นายณรงค์  หนูนารี) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ 
            ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มีความรูสุ้ขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ ในการเข้าร่วมกจิกรรมกีฬาและนันทนาการ 

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์และค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 

3. บรหิารจัดการแหลง่เรียนรู้และอปุกรณ์ให้มีมาตรฐาน 

4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
เป้าหมาย 

1. มีแหลง่เรียนรู้ สนาม อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยพร้อมให้บริการแก่นักเรียน 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้ าใจนกักีฬาและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามทีักษะในการใช้สื่อ ICT ใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร

และทักษะที่เหมาะสมในศตวรรษที่21 

4. นิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 



สารบัญโครงการ 

 
๑.ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ๗ 
๒.การแข่งขันกีฬาภายใน ๑๑ 
๓.กีฬาหลังเลิกเรียน ๑๕ 
๔.กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ๑๙ 
๕.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา ๒๔ 
๖.จัดซ้ือ - จัดซ่อมสร้างวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ๒๘ 
๗.กีฬาภายนอก ๓๓ 
๘. The  Sound  Mind  In  the  Sound  body 
๙.ลานกีฬาต้านยาเสพติด                                                                                                  ๔๑ 

๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่      วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศึกษา ได้จัดท าแผนกจิกรรมในโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามโครงการที่วางแผนไว้และเกิดประโยชน์สงูสุดต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียน บัดน้ี โครงการที่ขออนุมัติ ประกอบด้วย ๕ โครงการ ๙ กิจกรรม ได้รบัจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเป็นเงิน
จ านวน ๑๙๘,๑๔๘ บาท 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนมุัติโครงการ 
 
 
 
 

                          (นายณรงค์  หนูนารี) 
        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาพลศึกษา 
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Budget ประจ าปีงบประมาณ 2560 
โครงการ/กิจกรรมกลุ่ม/สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม อุดหนุน 
รายได ้

สถาน 

ศึกษา 

เรียน อ่ืนๆ
(ระบุ) 

ระยะ 

เวลา 

หมาย 

เหต ุฟร1ี5ปี 

แผนงานท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       

 โครงการเสริมสรา้งบุคคลแห่งการเรียนรู้       

1 แข่งขันกีฬาภายใน 14,800   10,000  เงินสี200 

 โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      

2 The sound mind in the sound body       

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ       

3 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ       

4 กีฬาภายนอก 55,930      

 โครงการลูกว.ธ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด       

5 กีฬาหลังเลิกเรียน 40,000      

6 ลานกีฬาต้านยาเสพติด     70,000   

7 กีฬาเชียร์ลีดด้ิง        

 รวม       
แผนงานท่ี 2 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ       

 โครงการพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการ 

      

5 จัดซื้ออปุกรณ์กีฬา 79,480      

6 ปรับปรงุพฒันางานพสัด ุ 7,938      

 รวม 198,148      
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.     1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                              ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                              ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                        ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.1,1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 1 (1.1,1.6) 
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ) 
แผนงาน    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ ( /  )ต่อเนื่อง (   )ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                       นายณรงค์  หนูนารี 
ระยะเวลาด าเนินการ      ต.ค.59-ก.ย.60  
สถานที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
1.  หลักการและเหตุผล     
 ทักษะกีฬาต่างๆเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเล่นกีฬาชนิดน้ันๆเป็นอย่างมาก เม่ือบุคคลมีทักษะของ  กีฬา  ชนิดน้ันดีก็จะท า
ให้การเล่นกีฬาได้ดีสนุกสนาน  ซ่ึงการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทมีความจ าเป็นในการพัฒนาทางด้านจิตใจ ร่างกายอารมณ์ และสังคม
ของบุคคล ถ้าบุคคลในชาติมีการพัฒนาด้านดังกล่าวก็จะเป็นการพัฒนาชาติได้ส่วนหน่ึงคุณธรรมในด้านต่างๆ  รวมทั้งไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี    
จากผลการด าเนินกิจกรรมใน   ปีการศึกษา  2559 พบว่านักเรียนได้พัฒนาด้านทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล  ฟุตบอล   เทควันโด 
สูงขึ้น และสามารถเข้าเป็นตัวแทน ของโรงเรียนเพื่อแข่งขันกับโรงเรียนอ่ืนได้ส่วนกีฬาวอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ และกีฬาชนิดอ่ืน  
จะต้องพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นอีก 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  และพัฒนาทักษะของกีฬาที่ชอบในระดับสูง 
2.2 เพื่อนักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา และพัฒนาตนเองเป็นนักกีฬาให้กับโรงเรียนในโอกาสต่อไป  
2.3 เพื่อนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นผู้มีวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
2.4 เพื่อเป็นประโยชน์ แก่ชีวิตในอนาคตปฏิบัติในการด ารงชีวิตในอนาคต  

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 
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 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ผู้เรียนมีผลงานจากการ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมปรึกษาอาจารย์ในกลุ่มสาระฯ เพื่อมอบ          
หมายหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการฝึกซ้อม            

ต.ค.59 นายณรงค์  หนูนารี 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                        ต.ค..59 นายณรงค์  หนูนารี 
รับสมัครนักเรียน                           ต.ค..59 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
แข่งขันขันทักษะภายใน ธ.ค.59-ม.ค.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
-ควบคุมการฝึกซ้อม   ส่งแข่งขันภายนอก                       พ.ย.59-ก.ย.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 

 -ควบคุมนักกีฬาแข่งขันเพื่อหาประสบการณ์        พ.ย.59-ก.ย.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
-ดูแลความปลอดภัยในการซ้อมและแข่งขัน 
ตลอดจนคอย ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 
ในเรื่องการเรียน      

พ.ย.59-ก.ย.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1 ประชุมปรึกษาอาจารย์ใน
กลุ่มสาระฯ เพื่อ
มอบหมายหน้าที่ 

             

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ              

3 รับสมัครนักเรียน                                        
4 แข่งขันขันทักษะภายใน                                      

5. ควบคุมการฝึกซ้อม ส่ง
แข่งขันภายนอก   

             

6. ควบคุมนักกีฬาแข่งขันเพื่อ
หาประสบการณ์        

             

7. ดูแลความปลอดภัยในการ
ซ้อมและแข่งขัน 
ตลอดจนคอย ให้
ค าแนะน าและค าปรึกษา 
ในเรื่องการเรียน        

             

7. รวบรวมข้อมูลและปัญหา              
8. ประเมินผล              

 

6. งบประมาณ       ☐เงินอุดหนุน     ☐เงิน บ.ก.ศ.     ☐เงินนโยบายเรียนฟรีฯ (SP2)     ☐เงินอ่ืนๆ (ระบุ)..................... 
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. 

 

กิจกรรมที่ 1 

ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บบันทึก,รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม   

2. จ านวนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนโรงเรียน เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ   

3.การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ส ารวจความพึงพอใจ 
ส ารวจพฤติกรรม 

แบบส ารวจพฤติกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ 
    -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาในระดับสูงขึ้นไปได้ 
    -นักเรียนสามารถเป็นคนดีของสังคมได้ 
10. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1.     
2.     
3.     
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        ลงช่ือ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
 

      ลงช่ือ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
                             หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                 (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        

 ลงช่ือ 
           (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
         หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
       

 ลงช่ือ      
         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

โครงการ               เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม     การแข่งขันกีฬาภายใน  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.     1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                              ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                              ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                              ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ดา้น คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.6,2.1,2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6,2.1,2.2  
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่,2.2 
แผนงาน                    พฒันาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ ( / )ต่อเนื่อง (   )ใหม่    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                      นายณรงค์  หนูนารี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค.59-ก.ย.60 
สถานที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     
 ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน  ส่งเสริมด้าน
กีฬา  ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี และ
เพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสได้แสดงออกทางความสามารถด้านการกีฬา และมีการท างานการร่วมมือเป็นหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อเป็น
การสนับสนุนให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนและกีฬาภายนอกโรงเรียนต่อไป 
จากการด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา  2559 พบว่านักเรียนพึงพอใจในกิจกรรมน้ีมาก  เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนได้แสดงออก
ในส่วนที่ตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ   
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  และพัฒนาทักษะของกีฬาที่ชอบในระดับสูง 
2.2 เพื่อนักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา และพัฒนาตนเองเป็นนักกีฬาให้กับโรงเรียนในโอกาสต่อไป  
2.3 เพื่อนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   ส่งเสริมความเป็นผู้มีวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย     
     เพื่อเป็นประโยชน์ แก่ชีวิตในอนาคต 
2.4 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี  แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ    ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ผู้เรียนร้อยละ100 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมปรึกษาอาจารย์ในกลุ่มสาระฯ เพื่อมอบ          
หมายหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการฝึกซ้อม            

ต.ค.59 นายณรงค์  หนูนารี 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                        ต.ค.59 นายณรงค์  หนูนารี 
ด าเนินโครงการ                            ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
-ดูแลความปลอดภัยในการซ้อมตลอดจนคอย ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาในเรื่องการเรียน      
 

ส.ค.59-ธ.ค.59 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1 ประชุมปรึกษาอาจารย์ใน
กลุ่มสาระฯ เพื่อ
มอบหมายหน้าที 

            นายณรงค์  
หนูนารี 

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ             นายณรงค์  
หนูนารี 

3 - จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            นายณรงค์  
หนูนารี 

4 - ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ                    

            นายณรงค์  
หนูนารี 

5   ด าเนินการ ก าหนด
ประเภทของกีฬาและ      
การแข่งขัน                                               

            นายณรงค์  
หนูนารี 

6 -จัดท าเอกสาร แผ่นพับ 
โปสเตอร์              

            นายณรงค์  
หนูนารี 

 -จัดท าเสื้อคณะสี
ประสานงานคณะสี 

             

 -ติดต่อหน่วยราชการที่
เก่ียวข้อง 

             

 -ด าเนินการแข่งขัน              
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 -รวบรวมข้อมูลและปัญหา              
7 -ประเมินผล             นายณรงค์  

หนูนารี 
 

6. งบประมาณ  14,800 บาท 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. 

กิจกรรมที่ 1 

 การแข่งขันกีฬาภายใน 

 

3,000 

 

- 

 

11,800 

 

14,800 

 

10,000 

 

24,800 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ 

2. จ านวนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนโรงเรียน เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ 

3.การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ส ารวจความพึงพอใจ,ส ารวจพฤติกรรม แบบส ารวจพฤติกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
    -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี 
    -นักเรียนและครูใช้กิจกรรมน้ีเป็นสื่อสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 
 
10. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. ค่าเหรียญรางวัล   27 400 10,800 
2. ค่ารักษาความปลอดภัย 300บาท/คน จ านวน 5 คน 2วัน 600 5 3,000 
3. ค่าไวนิลตกแต่งเวที  1,000 1 1,000 
4. ค่าสีทาสนามและและอุปกรณ์ทาสี   - 
                                             รวม   14,800 
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       ลงช่ือ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
 

      ลงช่ือ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
                             หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                 (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        

 ลงช่ือ 
             (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
           หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
       

 ลงช่ือ      
         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการ              ลูกว.ธ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรม               กีฬาหลังเลิกเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                            ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                            ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                      ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.    ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.1,1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.6  
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ) 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ ( /  )ต่อเน่ือง     (   )ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายณรงค์  หนูนารี 
ระยะเวลาด าเนินการ     ต.ค.59-ก.ย.60 
สถานที่                             กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     
 ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน  ส่งเสริมด้าน
กีฬา  ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี และ
เพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสได้แสดงออกทางความสามารถด้านการกีฬา และมีการท างานการร่วมมือเป็นหมู่คณะ อีกทั้งเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เด็กจะได้ใช้เวลาช่วงที่เล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมออกก าลังกายตามที่ตนสนใจยังเป็นโอกาสให้เด็กได้ผ่อนคลาย
ความเครียดหลังจากการเรียนมาตลอดวันเกิดความสนุกสนานและตอบสนองการใช้พลังงานตามธรรมชาติของเด็กวัยน้ีได้เป็นอย่างดี  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางการกีฬากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง 
2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา และนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์           
3. เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเพื่อน าไปปฏิบัติในการ        
   ด ารงชีวิตในอนาคต  

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ผู้เรียนร้อยละ100 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมปรึกษาอาจารย์ในกลุ่มสาระฯ เพื่อมอบ          
หมายหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการฝึกซ้อม            

ต.ค.59 นายณรงค์  หนูนารี 

-เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                        ต.ค.59 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
-จัดหาอุปกรณ์                           ธ.ค.59-ส.ค.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
-ควบคุมการฝึกซ้อม    
-ดูแลความปลอดภัยในการซ้อมตลอดจนคอย ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษา 
ในเรื่องการเรียน      
 

ส.ค.59-ก.ย.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม    
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผูร้ับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1 ประชุมปรึกษาอาจารย์ใน
กลุ่มสาระฯ เพื่อ
มอบหมายหน้าที 

             

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ              

3 - จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

4 - ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ                    

             

5   ด าเนินการ ก าหนด
ประเภทของกีฬาและ      
การแข่งขัน                                      
รับผิดชอบ                      

             

6. ด าเนินการตามโครงการ
โดยมีการฝึกซ้อมผู้เรียน 
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลา 15.00 – 17.00 น. 

             

 -รวบรวมข้อมูลและปัญหา              
7 -ประเมินผล              

 
6. งบประมาณ  40,000  บาท  
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. 

กิจกรรมที่ 1 

กีฬาหลังเลิกเรียน 

 

40,000 

 

 

 

 

 

 

40,000 

  

40,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ 

2. จ านวนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนโรงเรียน เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ 

3.การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ส ารวจความพึงพอใจ 
ส ารวจพฤติกรรม 

แบบส ารวจพฤติกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้เฉพาะทางมาสอนท าให้นักเรียนมีความสามารถมากขึ้น 
    -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาในระดับสูงขึ้นไปได้ 
    -นักเรียนสามารถเป็นคนดีของสังคมได้ 
 
10. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. เหมาจ่ายค่าฝึกฟุตซอล/ชั่วโมง(ภาคเรียนที่1) 200 100 20,000 
2. เหมาจ่ายค่าฝึกฟุตซอล/ชั่วโมง(ภาคเรียนที่2) 200 100 20,000 
                                                 รวมเป็นเงิน 40,000 
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        ลงช่ือ                                ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
 

      ลงช่ือ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
                             หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                 (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        

 ลงช่ือ 
           (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
       

 ลงช่ือ      
         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 19 
 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการ               ลูกว.ธ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรม                กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                             ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                             ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                      ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.    ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.1,1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.6  
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ) 
แผนงาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ ( /  )ต่อเนื่อง     (   )ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  หนูนารี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.59-ก.ย.60 
สถานที่                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     
 ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน  ส่งเสริมด้าน
กีฬา  ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี และ
เพื่อให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสได้แสดงออกทางความสามารถด้านการกีฬา และมีการท างานการร่วมมือเป็นหมู่คณะ อีกทั้งเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เด็กจะได้ใช้เวลาช่วงที่เล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมออกก าลังกายตามที่ตนสนใจยังเป็นโอกาสให้เด็กได้ผ่อนคลาย
ความเครียดหลังจากการเรียนมาตลอดวันเกิดความสนุกสนานและตอบสนองการใช้พลังงานตามธรรมชาติของเด็กวัยน้ีได้เป็นอย่างดี  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางการกีฬากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง 
2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา และนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์           
3. เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเพื่อน าไปปฏิบัติในการ        
   ด ารงชีวิตในอนาคต  

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ผู้เรียนร้อยละ100 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมปรึกษาอาจารย์ในกลุ่มสาระฯ เพื่อมอบ          
หมายหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการฝึกซ้อม            

ต.ค.59 นายณรงค์  หนูนารี 
ต.ค.59 นายณรงค์  หนูนารี 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                        ต.ค.59 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
จัดหาอุปกรณ์                           ธ.ค.59-ส.ค.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
-ควบคุมการฝึกซ้อม    
-ดูแลความปลอดภัยในการซ้อมตลอดจนคอย ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษา 
ในเรื่องการเรียน      
 

ส.ค.59-ก.ย.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1 ประชุมปรึกษาอาจารย์ใน
กลุ่มสาระฯ เพื่อ
มอบหมายหน้าที 

             

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ              

3 - จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

4 - ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ                    

             

5   ด าเนินการ ก าหนด
ประเภทของกีฬาและ      
การแข่งขัน                                      
รับผิดชอบ                      

             

6. ด าเนินการตามโครงการ
โดยมีการฝึกซ้อมผู้เรียน 
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลา 15.00 – 17.00 น. 

             

 -รวบรวมข้อมูลและปัญหา              
7 -ประเมินผล              

 
6. งบประมาณ  -  บาท  
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงิน

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. 

กิจกรรมที่ 1 

 เชียร์ลีดดิ้ง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ   

2. จ านวนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนโรงเรียน เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ   

3.การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ส ารวจความพึงพอใจ 
ส ารวจพฤติกรรม 

แบบส ารวจพฤติกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้เฉพาะทางมาสอนท าให้นักเรียนมีความสามารถมากขึ้น 
    -นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาในระดับสูงขึ้นไปได้ 
    -นักเรียนสามารถเป็นคนดีของสังคมได้ 
 
10. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1.     
2.     
3.     
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       ลงช่ือ                                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
 

      ลงช่ือ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
                             หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                 (นางสาวภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        

 ลงช่ือ 
           (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
       

 ลงช่ือ      
         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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รายละเอียดงบประมาณ  
 
- 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการ             พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม              จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                           ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                      ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ) 
แผนงาน  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ ( /  )ต่อเน่ือง     (   )ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.59-ก.ย.60   
สถานที่                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
1.  หลักการและเหตุผล     
 เพื่อให้การด าเนินงานและการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ  จากการด าเนินกิจกรรมปีการศึกษา  2559 พบว่ากลุ่มสาระฯ  
ได้จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์กีฬาได้ เพียงพอ กับผู้เรียน  ท าให้การพัฒนาด้านการเรียนการสอนประสบผลดียิ่งขึ้น               
 
2.  วัตถุประสงค์ 

-เพื่อส่งเสริมให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          
         -เพื่อเสริมให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           
 
3.  เป้าหมาย 
 1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ 100  ส่งผลดีในการจัดการเรียนการสอนต่อนักเรียน 
            2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ร้อยละ100 ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 -เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                      ต.ค. 59 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
-ประชุมในหมวดวิชาเพื่อส ารวจความต้องการของครู ต.ค. 59 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
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อาจารย์แต่ละท่าน พ.ย..59 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
 -ด าเนินการตามที่ขออนุมัติ  ธ.ค.59 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
-รายงานการขอซ้ือและรับมอบของที่สั่งซ้ือ ตลอดปีงบประมาณ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
-รวบรวมข้อมูลและปัญหา ตลอดปีงบประมาณ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ              

3 -ประชุมในหมวดวิชาเพื่อ
ส ารวจความต้องการของ
ครู อาจารย์แต่ละท่าน 

             

4 -ด าเนินการตามที่ขอ
อนุมัติ     

             

5   -รายงานการขอซ้ือและ
รับมอบของที่สั่งซ้ือ              

             

6. -รวบรวมข้อมูลและปัญหา              
7 -ประเมินผล              

 
6. งบประมาณ   99,930 บาท 

7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. 

กิจกรรมที่ 1 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 

 

- 

 

 

 

79,480 

 

79,480 

 

- 

 

 

79,480 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ความส าเร็จในการท างาน ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการ แบบสังเกต 
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ท างาน 

2. ความส าเร็จของการเรียนการสอน ความสมบูรณ์ในการเรียนการสอน แบบสังเกต 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้อุปกรณ์กีฬาในการด าเนินกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีอุปกรณ์ทางด้านการกีฬาไว้เรียนรู้อย่างพอเพียง 
    -ครู-อาจารย์มีวัสดุไว้ท างานเพียงพอ 
 
10. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. ลูกวอลเลย์บอล มิกาซ่า MVA 310 1,150 10 11,500 
2. วอลเลย์บอลฝึกตบ มิกาซ่า หนัง PU พร้อมสาย 2,000 1 2,000 
3. ลูกฟุตซอล มอลเทน หนัง PVC ฝึกซ้อม 500 20 10,000 
4. ห่วงบาสเกตบอล  ขนาด 6 หุน มีสปริงยืดหยุ่นได้ 6,900 1คู่ 6,900 
5. ลูกเทนนิส DUNLOP FORT (กระป๋องละ 3 ลูก) 250 12 3,000 
6. ตะกร้าใส่ลูกวอลเลย์บอล MOLTEN พับได้มีล้อเลื่อน 4,000 2 8,000 
7. ตะกร้าใส่อุปกรณ์กีฬา MIKASA พับได้มีล้อเลื่อน 6,600 2 13,200 
8. กระบี่หวาย  อย่างดี 255 20 5,100 
9. เครื่องชั่งน้ าหนักแบบคานเลื่อน พร้อมที่วัดส่วนสูง จีน 9,500 1 9,500 
10. เครื่องชั่งน้ าหนัก คัมรี่ แบบตั้งพื้น หน้าปัทม์                                                             

ใหญ่ ระบบเข็ม จีน 
 

1,450 
 
2 

 
2,900 

11. ตะกร้อพลาสติก  มาราธอน 908 แข่งขันสากล(ชาย) 418 10 4,180 
12. รั้วกระโดดสูง 9 น้ิว 320 10 3,200 
     

รวม 79,480 
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                  ลงช่ือ                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               (นายสุมังครัตน์  โคตรมณี) 
      

      ลงช่ือ 
       (นายณรงค์  หนูนารี) 
                             หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                 (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        

 ลงช่ือ 
             (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
          หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
       

 ลงช่ือ      
         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการ                พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
กิจกรรม                 ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                           ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2  ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                      ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.    ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ) 
แผนงาน    พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ ( /  )ต่อเนื่อง     (   )ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.59-ก.ย.60   
สถานที่                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
1.  หลักการและเหตุผล     
 เพื่อให้การด าเนินงานและการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ  จากการด าเนินกิจกรรมปีการศึกษา  2559 พบว่ากลุ่มสาระฯ  
ได้จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์กีฬาได้ เพียงพอ กับผู้เรียน  ท าให้การพัฒนาด้านการเรียนการสอนประสบผลดียิ่งขึ้น               
 
2.  วัตถุประสงค์ 

-เพื่อส่งเสริมให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          
         -เพื่อเสริมให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           
 
3.  เป้าหมาย 
 1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ 100  ส่งผลดีในการจัดการเรียนการสอนต่อนักเรียน 
            2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ร้อยละ100 ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 -เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                      ต.ค. 59 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
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-ประชุมในหมวดวิชาเพื่อส ารวจความต้องการของครู 
อาจารย์แต่ละท่าน 

ต.ค. 59 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
พ.ย..59 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 

 -ด าเนินการตามที่ขออนุมัติ  ธ.ค.59 นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
-รายงานการขอซ้ือและรับมอบของที่สั่งซ้ือ ตลอดปีงบประมาณ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
-รวบรวมข้อมูลและปัญหา ตลอดปีงบประมาณ นายสุมังครัตน์  โคตรมณี 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ              

3 -ประชุมในหมวดวิชาเพื่อ
ส ารวจความต้องการของ
ครู อาจารย์แต่ละท่าน 

             

4 -ด าเนินการตามที่ขอ
อนุมัติ     

             

5   -รายงานการขอซ้ือและ
รับมอบของที่สั่งซ้ือ              

             

6. -รวบรวมข้อมูลและปัญหา              
7 -ประเมินผล              

 
6. งบประมาณ   14,087.50 บาท 

 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. 

กิจกรรมที่ 1 

จัดซ้ือ-จัดซ่อมสร้างวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 

 

 

 

2,898 

 

 

5,040 

 

7,938 

 

- 

 

7,938 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ความส าเร็จในการท างาน ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการ
ท างาน 

แบบสังเกต   

2. ความส าเร็จของการเรียนการสอน ความสมบูรณ์ในการเรียนการสอน แบบสังเกต   

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้อุปกรณ์กีฬาในการด าเนินกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีอุปกรณ์ทางด้านการกีฬาไว้เรียนรู้อย่างพอเพียง 
    -คร-ูอาจารย์มีวัสดุไว้ท างานเพียงพอ 
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10. รายละเอียดงบประมาณ  

ที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม 
1 กระดาษการ์ดสี  A4-120g (250แผ่น/ห่อ) 10 ห่อ 108.00 1,080.00 
2 คลิปหูช้าง  เบอร์ 108  (กล่องเล็ก/12ตัว) 1 กล่อง 57.00 57.00 
3 คลิปหูช้าง  เบอร์ 109  (กล่องเล็ก/12ตัว) 1 กล่อง 42.00 42.00 
4 คลิปหูช้าง  เบอร์ 110  (กล่องเล็ก/12ตัว) 1 กล่อง 26.00 26.00 
5 คลิปหูช้าง  เบอร์ 111  (กล่องเล็ก/12ตัว) 1 กล่อง 19.00 19.00 
6 เครื่องยิงบอร์ด TG-A 1 อัน 1,250.00 1,250.00 
7 เครื่องเย็บกระดาษแม็กซ์ เบอร์ HD-10N(เบอร์10) 1 ตัว 60.00 60.00 
8 เทปใส แกน 3 นิ้ว ขนาด 24 มม.x36 หลา 6 ม้วน 37.00 222.00 
9 แทน่ตัดเทปใส 1 อัน 79.00 79.00 
10 ลวดยิงบอร์ด เบอร์ T3-10MB 9 กล่อง 7.00 63.00 
11 หมึกเครื่องพิมพ์ Canon MP 287(4 สี) 8  150 1200 
12 หมึกน้ าเติม Epson L110 แท้ สีชมพู 2  230 460 
13 หมึกน้ าเติม Epson L110 แท้ สีด า 2  230 460 
14 หมึกน้ าเติม Epson L110 แท้ สีฟ้า 2  230 460 
15 หมึกน้ าเติม Epson L110 แท้ สีเหลือง 2  230 460 
16 ซ่อมเครื่อง Printer Cannon MP280 Series 1  1000 1000 
17 ซ่อมเครื่อง Printer EPSON L110 1  1000 1000 
18 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม(500แผ่น/รีม) 70 รีม 68.48     4,793.60  
19 กระดาษโรเนียนปรุ๊ฟ A4 (500แผ่น/รีม) 60 รีม 51.50     3,090.00  
      
      
      
      
      
      

รวม  15,821.6 
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       ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         (สุมังครัตน์  โคตรมณี) 
      

      ลงช่ือ 
             (นายณรงค์  หนูนารี) 
                             หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                 (นางสาวภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
        

 ลงช่ือ 
                 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
               หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   

 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
       

 ลงช่ือ      
         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการ             ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรม              กีฬาภายนอก 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                           ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2    ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                        ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.6,2.1,2.2 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6,2.1,2.2 
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ) 
แผนงาน    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ ( /  ) ต่อเนื่อง (    )ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                      นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ     ต.ค.59-ก.ย.60  
สถานที่                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  หลักการและเหตุผล     
 การแข่งขันกีฬาเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพตนเองและส่วนรวม ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และ
น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน การส่งนักกีฬาประเภทต่างๆน้ันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ให้
ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน ทั้งยังเป็นที่ต้องการของสถาบันต่างๆอีกด้วย   จากการด าเนินกิจกรรม   ปีการศึกษา  2559 พบว่า
นักเรียนได้พัฒนาด้านทักษะการเล่นกีฬาและน าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน  โดยเฉพาะทีมนักกีฬาฟุตซอล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รายการมหานครเกมส์ เทควันโด้ ได้แชมป์ประเทศไทยหลายรุ่น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา  
        2.2 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสก้าวหน้าด้านการกีฬาในอนาคต  
        2.3 เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเพื่อเป็นประโยชน์  
             แก่ชีวิตในอนาคต  
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้เรียนร้อยละ100 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
-ประชุมปรึกษาอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา เพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการ
ฝึกซ้อม            
-เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  
-รับสมัครนักกีฬาเข้าท าการคัดเลือก  
-ควบคุมการฝึกซ้อมนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก        
-ติดต่อร้านตัดชุดนักกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขัน        

ต.ค. 59 นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย 
  
  

ต.ค.59 นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย 
ต.ค.59-ก.ย.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 

ตลอดปี ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
ต.ค.59 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 

  
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1 ประชุมปรึกษาอาจารย์ใน
กลุ่มสาระฯ เพื่อ
มอบหมายหน้าที 

            นายนิพนธ์ 

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ             นายนิพนธ์ 

3 -รับสมัครนักกีฬาเข้าท า
การคัดเลือก 

            นายนิพนธ์ 

4 -ควบคุมการฝึกซ้อม
นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก        

            นายนิพนธ์ 

5 -ติดต่อร้านตัดชุดนักกีฬา
เพื่อใช้ในการแข่งขัน        

            นายนิพนธ์ 

 -รวบรวมข้อมูลและปัญหา             นายนิพนธ์ 
7 -ประเมินผล             นายนิพนธ์ 

 
6. งบประมาณ   108,330บาท 
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
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1. 

กิจกรรมที่ 1 

 ส่งนักกีฬาแข่งขันภายนอก
โรงเรียน 

 

 

 

30,000 

 

25,930 

 

55,930 

  

55,930 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 
 
 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ 100  ของ
ผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 

เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ   

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ผู้เรียนร้อยละ100 
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
กีฬา 

ส ารวจความพึงพอใจ 
ส ารวจพฤติกรรม 

แบบส ารวจพฤติกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพ   -นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
               - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาในระดับสูงขึ้นไปได้ 
               - นักเรียนสามารถเป็นคนดีของสังคมได้ 
 
10. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุกีฬาฟุตซอล /ฟุตบอล 13,750  13,750 
2. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุกีฬาวอลเลย์บอล      14,680  14,680 
3. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุกีฬาเทควันโด     13,750  13,750 
4. ค่าใช้สอยและค่าวัสดุกีฬาเซปัคตะกร้อ     13,750  13,750 
     

รวม 55,930 
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       ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     (นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย) 
      

      ลงช่ือ 
               (นายณรงค์  หนูนารี) 
                                     หวัหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                   (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์) 
                                                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        

 ลงช่ือ 
                   (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
                 หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
       

  ลงช่ือ      
            (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการ                 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม                 The  Sound  Mind  In  the  Sound  body    
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                           ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                       ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.6,3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6,3.1  
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ) 
แผนงาน    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ ( /  )ต่อเน่ือง (   ) ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                 นายประจักษ์  จอมทอง           
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.59-ก.ย.60   
สถานที่                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
1.  หลักการและเหตุผล     
 ในสภาพสังคมปัจจุบัน ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาในแต่ละวันก็ต้องประกอบภารกิจ
ประจ าวันอย่างเร่งรีบ  ทั้งเพื่อการยังชีพของตนเองและครอบครัว  ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ชีวิตมีค่ายิ่งขึ้น ประกอบกับที่
สภาพแวดล้อมเป็นพิษมากยิ่งขึ้น  การจราจรก็ติดขัดและปัญหาอ่ืนๆอีกมากมาย  ท าให้สุขภาพกายและจิตใจอ่อนล้าลง    จนในที่สุด
หากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่บ้างก็อาจล้มป่วยลงได้  ซ่ึงก็ยังความเดือดร้อนมาให้สิ้นเปลืองทั้งเงินทองและเวลาในการเยียวยารักษา  
ฉะน้ันจึงเห็นว่าการได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง    จากการด าเนิน
กิจกรรมในปีการศึกษา  2559 พบว่านักเรียนสนใจข่าวสารและใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยมากขึ้น 
ข่าวสารในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย  มีสุขอนามัยที่ถูกต้อง   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพื่อให้ครู – อาจารย์ นักเรียน และลูกจ้างประจ า มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ถูกสุขอนามัย  
        2.2 เพื่อให้ คร ู– อาจารย์ นักเรียน และลูกจ้างประจ า มีสุขภาพจิตใจ สดใส ร่าเริง  
        2.3 เพื่อส่งเสริม ครู – อาจารย์ นักเรียน และลูกจ้างประจ ามีความรู้ทางด้านสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ  
 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 
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 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้เรียนร้อยละ100 สร้าง ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 1.ประชุมปรึกษาหารือภายในกลุ่มสาระฯ        ต.ค.59 นายประจักษ์  จอมทอง 
 2.ปรึกษาทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและเขียนโครงการ      ต.ค.59 นายประจักษ์  จอมทอง 
 3.จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของงานในโครงการ  ต.ค. 59 นายประจักษ์  จอมทอง 
 4.จัดเตรียมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่                  ตลอดปี นายประจักษ์  จอมทอง 
5.นักเรียนและผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนงานที่แบ่งไว้     

ตลอดปี 
 

นักเรียน 6.ส ารวจและสังเกตพฤติกรรมของผู้รับข้อมูลข่าวสาร    

 7.จัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับการด าเนินโครงการและ
ผลสัมฤทธ์ิ                                

ตลอดปี นายประจักษ์  จอมทอง 
 

8.ด าเนินโครงการ                        ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ส.ค.60 

 
ก.ย.60 

 
 

นายประจักษ์  จอมทอง 
9.แจกแบบสอบถามกับ นักเรียนระดับชั้น ม.ต้นแล้วสรุป 

10.แจก  แบบสอบถามกับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลายและ 
สรุป                                    
11.สรุปผลการด าเนินโครงการ                                                         

 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1 ประชุมปรึกษาหารือ
ภายในกลุ่มสาระฯ        

             

2 ปรึกษาทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
และเขียนโครงการ      

             

3 จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ในส่วนของงานในโครงการ 

             

4 -จัดเตรียมข้อมูลไว้เป็น
หมวดหมู่                  

             

5 -นักเรียนและผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผนงานที่แบ่ง
ไว้   

             

6. -ส ารวจและสังเกต              
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พฤติกรรมของผู้รับข้อมูล
ข่าวสาร    

7 -จัดท าแบบสอบถาม
เก่ียวกับการด าเนิน
โครงการและผลสัมฤทธ์ิ                                

             

8. ด าเนินโครงการ                                     
9. แจกแบบสอบถามกับ 

นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
แล้วสรุป 

             

10 แจก  แบบสอบถามกับ
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
และ สรุป                                    

             

11 สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

             

 
6. งบประมาณ   -  บาท 
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 

1. 

กิจกรรมที่ 1 

The  Sound  Mind  In  the  Sound  body    

 

 

     

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง เก็บสถิติจากการสังเกตุ แบบสังเกตุ   

2. บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพจิตที่สดใส เก็บสถิติจากการสังเกตุ แบบสังเกตุ   

3.บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ทางด้านการ
รักษาสุขภาพกาย-จิต 

ส ารวจพฤติกรรม แบบส ารวจพฤติกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2  เชิงคุณภาพ   -บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
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    -บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ทางด้านสุขภาพกายและจิตใจ 
 
10. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1.     
2.     
3.     
 
 
 
 
       ลงช่ือ……………………………………………………….ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                         (นายประจักษ์  จอมทอง) 
 

      ลงช่ือ 
               (นายณรงค์  หนูนารี) 
                                        หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                   (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์) 
                                                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        

 ลงช่ือ 
                 (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
              หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 

 ลงช่ือ      
            (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2560 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการ                ลูกว.ธ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรม                 ลานกีฬาต้านยาเสพติด 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           ข้อ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
                           ข้อ 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับหลักสูตรและส่งเริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                       ในการเรียนรู้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ.  ด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1.1,1.6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.6  
ตัวบ่งชี้ สมศ. () พื้นฐาน   (   )  อัตลักษณ์  (  ) มาตรการส่งเสริม  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ) 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  ( /  ) ต่อเนื่อง  (   ) ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายณรงค์  หนูนารี 
ระยะเวลาด าเนินการ    ต.ค.59-ก.ย.60 
สถานที่                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

   
1.  หลักการและเหตุผล     
 ด้วยนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์ ทางส านักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตพระโขนงได้ร่วมกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดตั้งลานกีฬาขึ้นในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรอบบริเวณโรงเรียน ได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด และจากการ
ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีประชาชนใช้บริการลานกีฬาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นจ านวนมาก ยังผลให้คุณภาพชีวิตของ
เขาเหล่าน้ันดีขึ้น และปกป้องเยาวชนไม่ให้ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดหันมาเล่นกีฬาแทน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1. เพื่อส่งเสริมประชาชนและเยาวชนรอบบริเวณโรงเรียนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกล 
      จากยาเสพติด 
2.2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนรอบบริเวณโรงเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์           
2.3. เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้มีวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเพื่อน าไปปฏิบัติ 
      ในการด ารงชีวิตในอนาคต  

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม 
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 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ผู้เรียนร้อยละ100 สร้าง ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมปรึกษาอาจารย์ในกลุ่มสาระฯ เพื่อมอบ          
หมายหน้าที่รับผิดชอบ  

ต.ค.59 นายณรงค์  หนูนารี 
ต.ค.59 นายณรงค์  หนูนารี 

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ                        ต.ค.59 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
จัดหาอุปกรณ์                           พ.ย.59-ก.ย.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 
-ควบคุมดูแล    ส.ค.59-ก.ย.60 ครู-อาจารย์ในกลุ่มสาระฯ 

-ดูแลความปลอดภัย ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา 
 
 
5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ผู้รับผิดชอบ ตค 
59 

พย 
59 

ธค 
59 

มค 
60 

กพ 
60 

มีค 
60 

เมย 
60 

พค 
60 

มิย 
60 

กค 
60 

สค 
60 

กย 
60 

1 ประชุมปรึกษาอาจารย์ใน
กลุ่มสาระฯ เพื่อ
มอบหมายหน้าที 

             

2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ              

3 - จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

             

4 - ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ                    

             

5   ด าเนินการ               
6. - ด าเนินการตามโครงการ 

ทุกวันเวลา16.00-19.00 น. 
             

 -รวบรวมข้อมูลและปัญหา              
7 -ประเมินผล              

 
6. งบประมาณ  -  บาท 
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
ที่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 
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ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ 

 

1. 

กิจกรรมที่ 1 

 ลานกีฬาต้านยาเสพติด 

 

- 

 

 

20,000 

 

50,000 

 

- 

 

 

70,000 

 

70,000 

 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ 

2. จ านวนนักกีฬาที่เป็นตัวแทนโรงเรียน เก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม แบบเก็บสถิติ 

3.การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ส ารวจความพึงพอใจ 
ส ารวจพฤติกรรม 

แบบส ารวจพฤติกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ    ร้อยละ 98 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

9.2  เชิงคุณภาพ   -ประชาชนและเยาวชนรอบบริเวณโรงเรียนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
    -ประชาชนและเยาวชนรอบบริเวณโรงเรียนได้ออกก าลังกายและห่างไกลจากยาเสพติด  
    -สังคมรอบบริเวณโรงเรียนมีความเข้มแข็งในการที่จะป้องกันลูกหลานให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติด 
 
10. รายละเอียดงบประมาณ  
 
ที่ รายการ ราคา จ านวน รวมเป็นเงิน 

1. ค่าช่างไฟฟ้า 20,000  20,000 
2. ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า สานไฟฟ้า 50,000  50,000 
 รวม 70,000  70,000 
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       ลงช่ือ                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายณรงค์  หนูนารี) 
 

      ลงช่ือ 
          (นายณรงค์  หนูนารี) 
                                หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
       ลงช่ือ         
                 (นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์) 
                                                 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        

 ลงช่ือ 
              (นางสาวพนิดา  ยอดรัก) 
           หัวหน้างานนโยบายและแผน 

   
 อนุมัติ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
       

 ลงช่ือ      
         (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 

 


