
โครงการ    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน    งานบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที่  ๑,๓  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  ๑,๒  
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปราณี  สุคติภูมิ  นางวินิตย์  มากมา 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐    บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
…............................................................................................................. ............................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผ่าน
มา ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัยที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดจนนักเรียนมี
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและปราศจากโรคท่ีสามารถป้องกันได้ ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง   
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  คนเก่งและมี
ความสุขได้นั้นต้องมีพ้ืนฐานมาจากการมีสุขภาพดี  แต่ความเป็นอยู่ของนักเรียนโดยทั่วไปมีการด ารงชีวิตอย่าง
ง่ายๆ  โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยขาดความรู้ความเข้าใจ  ในการดูแลสุขภาพอนามัย ตลอดจนการสร้าง
เสริมสุขภาพ  สมรรถภาพเพ่ือป้องกันโรคและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม มีความต้องการให้นักเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  และมีทักษะในการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน เพ่ือให้เป็นคนที่
มีร่างกายแข็งแรง  จิตใจสมบูรณ์  มีสุขนิสัยที่ดี  ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการ
ต่อเนื่องต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต 
         ๑.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 
         ๒.  เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
         ๓.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดให้โทษและภัยต่างๆ  
         ๔.  เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
         ๕.  เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ 
 ๒.๒  ผลลัพธ์ 
        ๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 
        ๒.  นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
        ๓.  นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งเสพติดให้โทษและภัยต่างๆ 
        ๔.  นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
        ๕     นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ 



๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
        ๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
        ๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
        ๓. นักเรียนร้อยละ  ๗๕ รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหาทางเพศ โทษและประโยชน์จากการใช้อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนอบายมุขต่างๆ 
       ๔. นักเรียนร้อยละ  ๗๕ มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน 
       ๕. นักเรียนร้อยละ  ๗๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
       ๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
         ๑.  นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด ี
        ๒.  นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
        ๓.  นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให้โทษและภัยต่างๆ 
        ๔.  นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล 
        ๕.   นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  
นางปราณี  สุคติภูมิ  
นางวินิตย์  มากมา 
 

๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
    ๒.๑  การดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ  
      - นักเรียนออกก าลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ 
๓๐ นาท ีเช่น ออกก าลังกายตอนเช้าหน้าเสาธง ฯลฯ 
     - นักเรียนแปรงฟัน ตอนเช้า  กลางวันและก่อนนอน 
     - ตรวจร่างกาย (ผม ฟัน เล็บ แต่งกาย) สัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง 
     - จัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนรับประทาน
ทุกวัน 
     - จัดกิจกรรมรณรงค์การเผยแพร่เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ 
     - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตนตาม 
สุขบัญญัติ ๑๐  ประการ 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 

๕,๐๐๐     
 
 

นางปราณี  สุคติภูมิ  
นางวินิตย์  มากมา 
 

 



 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

     - จัดกิจกรรมนันทนาการ  
๒.๗ กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล 
๒.๘ กิจกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ยา 

   

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

   
ผู้บริหารโรงเรียน 
นางปราณี  สุคติภูมิ  
นางวินิตย์  มากมา 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

  นางปราณี  สุคติภูมิ  
นางวินิตย์  มากมา 

 
 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย  - - - - 
วัสดุ ๕,๐๐๐ - - - - 

รวม ๕,๐๐๐ - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
๕,๐๐๐ - - - 

๑.  กระดาษ A 4 ๕  รีม ๙๕ ๔๗๕ 

   ๒.  กระดาษการ์ดสี 180 แกรม ๑  รีม ๑๒๐ ๑๒๐ 

   ๓.  กาวลาเท็กซ์ TOA 16  ออนซ์ ๑ ขวด ๔๐ ๔๐ 

   ๔.  กระดาษมันปู ๓  โหล ๓๒ ๙๖ 

   ๕.  กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า 
หนา 

๑  โหล ๑๑๐ 
๑๑๐ 

   ๖.  กระดาษโปสเตอร์สี หน้าเดียว
บาง 

๒  โหล ๔๔ 
๘๘ 

   ๗.  กระดาษกาวย่นสีต่างๆ 1 นิ้ว ๒ ม้วน ๓๖ ๗๒ 

   ๘.  ผ้าปูที่นอน ซาติน  3 ฟุต ๒  ผืน ๗๐๐ ๑,๔๐๐ 

   ๙.  เวชภัณฑ์ยา 
  

๒,๕๙๙ 

   รวม 
  

๕,๐๐๐ 

   



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

สังเกตพฤต-ิกรรมนักเรียน ร้อยละ ๗๕ 

๒. ร้อยละของนักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

แบบบันทึกการทดสอบ
สมรรถภาพ 

ร้อยละ ๗๕ 

๓. ร้อยละของนักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ โทษและ
ประโยชน์จากการใช้อินเตอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์
ตลอดจนอบายมุขต่างๆ 

ส ารวจนักเรียนที่อยู่กลุ่มปกติ/
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา 

ร้อยละ ๗๕ 

๔. ร้อยละของนักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

ส ารวจนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ ๗๕ 

๕. ร้อยละของนักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู 
และผู้อ่ืน 

ส ารวจนักเรียนที่ร่วม
นันทนาการ 

ร้อยละ ๗๕ 

๖. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
      ลงชื่อ .............................................                         ลงชื่อ  ......................................................... 
             (นางปราณี  สุคติภูมิ)                                          (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
               ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้อนุมัติโครงการ     
 
 


