
โครงการ    ส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกก าลังกาย 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑,๒,๓    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑,๒   
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภานุวัฒน์ รักราวี   นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๕,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
............................................................................................................................................................................  
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  ได้จัดท า โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกก าลังกาย ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕ ๕  ที่ผ่านมา ท าให้นักเรียนรักการออกก าลังกาย และมีทักษะทางด้านกีฬา มีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  ได้ตระหนักต่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัย  ทางด้านการ
ออกก าลังกายให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน  เพราะจะท าให้เกิดสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  
ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายให้มีความคล่องแคล่วยิ่งขึ้น มีคุณธรรม  จริยธรรม และ หลีกเลี่ยงอบายมุข อีกท้ัง
เป็นประสบการณ์หนึ่งที่นักเรียนควรได้รับและเป็นการฝึกความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  ที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนได้ตามพระราชด ารัส  กีฬาสร้างคน  คนสร้างชาติ  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬาและการออกก าลังกายเป็นโครงการต่อเนื่อง  
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต 
        ๑.   เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนโดยการเล่นกีฬา และ การออกก าลังกาย 

       ๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

          ๒.๒  ผลลัพธ์ 
        นกัเรยีนไดพั้ฒนาคุณภาพชีวิต  โดยการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย เป็นสือ่การลดปญัหาทาง
สังคม  ในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ใน
ระดับต่างๆ ต่อไป 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
        ๑.  นักเรียนร้อยละ ๗๕  รักกีฬา และการออกก าลังกาย 
                 ๒.  นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพท่ีดี 
        ๒.  นักเรียนร้อยละ ๗๕  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 



        ๓.  นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีความพึงพอใจระดับดีข้ึนไปในการเข้าร่วมโครงการ  
 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
                 ๑.  นักเรียนมีความชื่นชมในการเล่นกีฬา  และรักการออกก าลังกาย 
        ๒.  นักเรียนมีผลงานทางด้านการกีฬา และการออกก าลังกาย  
        ๓. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยและ บุคลิกภาพท่ีดี 
        ๔ .  นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

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

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายภาณุวัฒน์ รักราวี    
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
- กิจกรรมกีฬา 
 ๑) แบ่งจ านวนนักเรียนออกเป็นกลุ่มสี  3  สี 
 ๒) นักเรียนแต่ละสีได้ฝึกซ้อม 
 ๓) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
-  กิจกรรมการออกก าลังกาย 
 ๑) จัดกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันๆ ละ ๑๐ นาท ี

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
มิ.ย. ๒๕๕๖ 
มิ.ย. ๒๕๕๖ 
ก.ค. ๒๕๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

นายภาณุวัฒน์ รักราวี    
นายภาคภูมิ ชมช่วยธาน ี

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

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายภาณุวัฒน์ รักราวี    
นายภาคภูมิ ชมช่วยธาน ี

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นายภาณุวัฒน์ รักราวี    
นายภาคภูมิ ชมช่วยธาน ี

๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

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

 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพ
อนามัยและบุคลิกภาพที่ดี 

แบบประเมินการเปรียบเทียบ
พัฒนาการด้านน้ าหนักและส่วนสูง 

ร้อยละ ๗๕ 

๒. ร้อยละ ของนักเรียนมีความชื่นชมในการเล่นกีฬา 
และรักการออกก าลังกาย 

แบบสอบถาม 
 

ร้อยละ ๗๕ 

๓. ร้อยละ ของนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

แบบสังเกต 
 

ร้อยละ ๗๕ 

๔. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

แบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 

ลงชื่อ .............................................                        ลงชื่อ  .........................................................          
(นายภาณุวัฒน์ รักราวี)                                                      (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
              ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้อนุมัติโครงการ       
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 
- ลูกฟุตบอล มอลเทล เบอร์ 4 
  หนัง PU 

๒ ๖๙๐ ๑,๓๘๐ 
   

- วอลเลย์บอล ไฟว์สตาร์ VB 7000   
  เบอร ์5 สลับสี 

๒ ๗๙๐ ๑,๕๘๐ 
   

- ไม้ปิงปอง แชมเปี้ยน ๒๖ ๗๕ ๑,๙๕๐       
- ลูกปิงปอง แชมเปี้ยน 40 มิล สีส้ม ๑ โหล ๔๕ ๕๐ 

   รวม 
  

๕,๐๐๐ 

   


