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ชื่อโครงการ  :  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,47 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายอัศวิน  ถันชมนาง 
ระยะเวลา :  วันที่ 16  พฤษภาคม 2563  -  วันที่ 6 มีนาคม 2564 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  30,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆสิ่งที่จ าเป็นคือสื่อการเรียนรู้ ต้องเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน และควรมีปริมาณ
ที่เพียงพอ คูณภาพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
1.  เพ่ือส่งเสริมและจัดให้มีสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนที่เพียงพอ  

 2.  เพ่ือน าสื่อการเรียน และอุปกรณ์ มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์ ที่เพียงพอ เหมาะสมกับการเรียน 
  2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนจากการใช้สื่อการเรียน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนมีความรู้  มีทักษะด้านกีฬาที่ดี  และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
  2.  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี ส่งผลให้สุขภาพจิตดีตามด้วย 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาอุปกรณ์การศึกษา       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

1.  เพ่ือส่งเสริมและจัดให้มีสื่อ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนที่
เพียงพอ  
 2.  เพ่ือน าสื่อการเรียน และ
อุปกรณ์ มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่
นักเรียนได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสในการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่ถูกต้อง 

1. ร้อยละของนักเรียน ที่
ได้ร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอน 

2.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่ได้ใช้สื่อและอุปกรณ์
ทางการเรียน 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้    

 -ส ารวจความจ าเป็น,ความต้องการและความขาดแคลนของอุปกรณ์-สื่อการเรียนรู้             
  -จัดหาอุปกรณ์-สื่อการเรียนรู้              

 -น าสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                 

 8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ 

 
           

 2.จัดท าโครงการ             

 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 

           

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
           

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้                                                                 

 

           

 7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                              

 8. สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...................... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 30,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 พัฒนาอุปกรณ์การศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

- วัสดุอุปกรณ์ 

   

 

30,000 

   

 รวม   30,000    

 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอัศวิน   ถันชมนาง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : นักเรียน  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา,     

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , สอบถาม และ จาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนมีความรู้ มีทักษะด้านกีฬา  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา รักการออกก าลังกาย 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

   1.  นักเรียนทุกคนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
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13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นายอัศวิน  ถันชมนาง) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์      นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ประจ าปี  2563 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,4,7,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
ระยะเวลา :  ธันวาคม 2563  -  มกราคม 2564 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 356,200  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ทักษะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแล้วนักเรียนควรจะได้รับประสบการณ์        
ในการแข่งขันจริง   โดยการร่วมการแข่งขันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกีฬาแต่ละประเภท มากขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 2.  ปลูกฝังค่านิยม ให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 
 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส       
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน เพ่ือการคัดตัวนักกีฬาเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนไปท าการ
แข่งขันในระดับจังหวัด 

(เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน)              
1. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ 

2. เข้าใจในกฎกติกาการเล่นกีฬาสากล
อย่างถูกต้อง 

3. มีนิสัยในการชอบออกก าลังกาย 

1. ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 



294 
 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้    

 - จัดเตรียมสถานที่,วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                      
  - ประชาสัมพันธ์นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 -ขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร 
 -จัดท าก าหนดการและตารางการแข่งขัน 
 -ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
 -สรุปประมวลผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละวันเพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ 
 -มอบรางวัล 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                 

 8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
           

 2.จัดท าโครงการ             

 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 

           

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
           

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้                                                                 

 

           

 7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                              

 8. สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 356,200 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  356,200 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 

-ค่าตอบแทนวิทยากร กรรมการ 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์และเสื้อกีฬา 

-ค่าจ้างท าป้าย 

-ค่าเหมาจ้างท าอาหารกลางวัน น.ร. 

-ค่าเช่าชุดต่างๆ 

 

13,200 

 

 

 

 

 

126,480 

8,200 

 

 

215,245  

2,075 

   

 รวม 13,200 134,680 217,320 365,200   

  
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา                                                         
          นักเรียน  คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา,           
          กองทุนสวัสดิการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา                    
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต , สอบถาม และ จาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตดี 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
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 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนทุกคนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจส่งให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นายสมคิด  กองจันทร์ดี) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,4,7,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2563 ถึง ตุลาคม  2564    
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  10,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ของส านักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู และบุคลากร 
อย่างเป็นระบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้เห็นความส าคัญของการสนับสนุนและ ส่งทีมนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬา สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิด
ทักษะในการเล่นกีฬา  ฟุตบอล  ฟุตซอล วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส  บาสเก็ตบอล  เปตอง และตะกร้อ  

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
1. เพ่ือสนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ   

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  จังหวัดสกลนคร 
2.  เพ่ือสนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  

 3.  เพ่ือสนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร    
 4. เพ่ือสนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Prime Minister Cup 2020 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน ทุกประเภท  จ านวน   75  คน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ได้เรียนรู้ และเกิดทักษะจากการแข่งขัน 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันดังนี้ 
1.1 การแข่งขันกีฬานักเรียน-
นักศึกษา ปี 2563 
1.2 การแข่งขันกีฬา ยาวชน และ
กีฬาแห่งชาติ ปี 2563            
1.3การแข่งขันฟุตบอล Prime 
Minister Cup 2020 
1.4 การแข่งขันกีฬานักเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 

(เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 

1.สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 
2.ส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรียนทุกประเภท และ มี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น 
3.เพื่อเสริมประสบการณ์ด้านกีฬา เพ่ือ
ไปสู่อาชีพได้ 

1.การได้เข้าร่วมการ
แข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ 
ของเล่นกีฬา สามารถ
พัฒนาทักษะ ด้านกีฬา  
ให้สูงขึ้น   

 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้   

สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน      ได้แก่ 

-การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา ปี 2563 
-การแข่งขันกีฬา ยาวชน และกีฬาแห่งชาติ ปี 2563             
-การแข่งขันฟุตบอล Prime Minister Cup 2020 
-การแข่งขันกีฬานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23                                                        

7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                 
8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ 

 
           

 2.จัดท าโครงการ             

 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 

           

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
           

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้                                                                 

 

           

 7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                              

 8. สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  10,000 บาท  
  - เงินอุดหนุนรายหัว  -  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมกาแข่งขันกีฬาการแข่งขัน

กีฬานักเรียน-นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2563 
-ค่าวัสดุ ชุดแข่งขัน 30 ชุดๆละ 100 บาท                         
-ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 40 บาท/คน 
จ านวน 30 คน 
- น้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะรับ-ส่ง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

500 

 
 
 
3,000 
1,200 

 

 
 
 

3,000 
1,200 

500 

  
 
 

 

2 การแข่งขันกีฬา ยาวชน และกีฬาแห่งชาติ ปี 
2563        
-ค่าวัสดุ ชุดแข่งขัน 30  ชุดๆละ 100 บาท                         
-ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 40 บาท/คน 
จ านวน 30 คน 
- น้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะรับ-ส่ง      

  
 
 
 

 

 
 

3,000 
1,200 

 

 
 
3,000 
1,200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
500 500 

3 การแข่งขันฟุตบอล Prime Minister Cup 2020 
-ค่าวัสดุ ชุดแข่งขัน 30 ชุดๆละ 120 บาท                         
-ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 40 บาท/คน 
จ านวน 30 คน 
- น้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะรับ-ส่ง      

  
 
 
 

500 

 
2,400 

1,200 

 
3,000 
1,200 

 
500 

  

4 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
-ค่าวัสดุ ชุดแข่งขัน 20 ชุดๆละ 120 บาท                         
-ค่าอาหารกลางวัน นักเรียน 40 บาท/คน 
จ านวน 30 คน 
- น้ ามันเชื้อเพลิงพาหนะรับ-ส่ง      

  
 
 
 

500 

 
 
2,400 
1,200 

 

 
 
3,000 
1,200 

500 

  

 
 ** หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายรวมทุกรายการ  
8. สถานที่ด าเนินการ : สนามแข่งขัน  รายการการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา                                              
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมคิด  กองจันทร์ดี                                                                               
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา,    
            นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
11. การประเมินผล : สังเกต ผลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน  
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

 1.นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ   
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  จังหวัดสกลนคร                         
 2.นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ                                 
 3.นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร                              
 4.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Prime Minister Cup 2020 

 12.2 ผลผลิต    

  1.  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม  อย่างน้อย  70  คน 

 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
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    1.  นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกีฬา สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองได้          
 อย่างถูกต้อง 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ……….. 

 
ผู้เสนอโครงการ 

   

(นายสมคิด  กองจันทร์ดี) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นายสมคิด  กองจันทร์ดี) 
ต าแหน่ง  ครู 
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ชื่อโครงการ  :  การแข่งขันฟุตซอล “สกลนครพัฒนศึกษา ลีก ประจ าปีการศึกษา  2563” 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,4,7,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2563  -  มกราคม  2564 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลถึงสุขภาพทางกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี ของนักเรียนและมีเจตคติท่ีดีต่อการเล่นกีฬา   โดยการร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
จะท าให้มีการฝึกซ้อม และได้รับประสบการณ์ในการแข่งขัน เพ่ิมมากข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอล อย่างต่อเนื่อง 
 2.  ปลูกฝังค่านิยม ให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนที่มีทักษะด้านกีฬาฟุตซอล ทุกระดับชั้น 
 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 
2. นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาฟุตซอลเพิ่มมากขึ้น     

  
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล 
สกลนครพัฒนศึกษาลีก ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในช่วงพัก
กลางวัน สัปดาห์ละ 1 คู่ ในวันพุธ 

(เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน)              
1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล 

ของนักเรียน 

2. เข้าใจในกฎกติกาการเล่นกีฬาอย่าง
ถูกต้อง 

3. มีนิสัยในการชอบออกก าลังกาย 

1. ร้อยละของนักเรียน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       
 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้      

 - จัดเตรียมสถานที่,วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                      
  - ประชาสัมพันธ์นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 -ขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร 
 -จัดท าก าหนดการและตารางการแข่งขัน 
 -ด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 -สรุปประมวลผลการแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละวันเพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ 
 -มอบรางวัล 

 7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                 
 8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
           

 2.จัดท าโครงการ             

 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 

           

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
           

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

 6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้                                                                 

 

           

 7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                              

 8. สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าถ้วยรางวัลในการแข่งขัน  2,000  2,000   

2 ค่ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 3,500   3,500   

3 ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2,000   2,000   

4 ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1,000   1,000   

5 ค่ารางวัลผู้เล่นยอดเยีย่ม 500   500   

6 ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน 1,000   1,000   

 รวม 7,000 3000  10,000   

 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา                                                         
          นักเรียน  คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา,            

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , สอบถาม และ จาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะด้านกีฬาฟุตซอลเพ่ิมข้ึน มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง
สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตดี และห่างไกลสิ่งเสพติด และอบายมุข 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
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12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

    1.  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นายสมคิด  กองจันทร์ดี) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2,3,4,7,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา :  เดือนกันยายน 
สถานที ่ :  โดมเอนกประสงค์โรงเรียนสกนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  10,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีนักเรียนที่มีน้ าหนักมากเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่จ านวนหนึ่ง  
ซึ่งเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนและไม่ถูกต้องเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
ประกอบกับเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักในการออกก าลังกายเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและเพ่ือสุขภาพ
รา่งกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีเกิดข้ึนในหมู่คณะ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมากขึ้น 
 3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานพร้อมกับการเรียนรู้ของแอโรบิคแดนซ์ประกอบเสียงเพลง   
3. เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  - นักเรียนกลุ่มท่ีสนใจในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย จ านวน 10 ทีม  
 ด้านคุณภาพ  
  - นักเรียนสามารถเต้นแอโรบิคได้อย่างพร้อมเพรียง  แข็งแรงและสวยงาม 
  
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
- การแข่งขันเต้นแอโรบิค 
  ระดับ ม.ต้น 
- การแข่งขันเต้นแอโรบิค 
  ระดับ ม.ปลาย 

- เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสามัคคี 
ในหมู่คณะ  เพ่ือสุขภาพที่ดี 

- ความสนุกสนาน 
- ความสามัคคี 
- สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรงขึ้น 
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DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
    - จัดการแข่งขันเต้นแอโรบิคในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ    ก.ย. 2563 
 

 
ที ่
 

 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
พ.ศ.2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 
1 

ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

       

 
 

21 
    

 
2 

 

จัดท าโครงการ 
            

 
3 

 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

     

 
   

28 
    

 
4 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

       

 

 
21 

    

 
5 
 

 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
       

 
  

1 
 

   

 
6 

ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

       

 
  

21-25 
   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          

25 
   

8 สรุปและรายงานผล         30    
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ....................... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 

 

เงินรางวัลการแข่งขันกีฬา 
แอโรบิคแดนซ์ระดับ ม.ต้น  
และ ม.ปลาย 

10,000   10,000  10,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โดมเอนกประสงค์โรงเรียนสกนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสมชิต  เที่ยงตรง 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานกิจการนักเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกตจากการเข้าร่วมแข่งขันในแต่ละทีม 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมากขึ้น 
  2. นักเรียนสามารถออกก าลังกายประกอบกับดนตรีได้อย่างสนุกสนาน 
 12.2 ผลผลิต    
  1. นักเรียนมีทักษะการเต้นแอโรบิค  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1. สามารถส่งเข้าแข่งขันในกีฬาแอโรบิคได้ 
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13.   เงินอุดหนุนรายหัว   เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน     อ่ืนๆ .................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางสมชิต  เที่ยงตรง) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 

 

 

 

 


