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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1, 3  ข้อที ่1.1, 1.2, 3.1, 3.2     
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3     
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ .  1, 2                                                                          
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน  : ข้อที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายอัศวิน  ถันชมนาง 
ระยะเวลา :  วันที่ 16  พฤษภาคม 2564  -  วันที่ 6 มีนาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  50,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ สิ่งที่จำเป็นคือสื่อการเรียนรู้ ต้องเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนและควรมีปริมาณ
ที่เพียงพอ คูณภาพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือส่งเสริมและจัดให้มีสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนที่เพียงพอ  

 2.  เพ่ือนำสื่อการเรียน และอุปกรณ์ มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างพอเพียงและเหมาะสม 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   

  1.  นักเรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์ ที่เพียงพอ เหมาะสมกับการเรียน 

  2.  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนจากการใช้สื่อการเรียน 

 ด้านคุณภาพ  

  1.  นักเรียนมีความรู้  มีทักษะด้านกีฬาที่ดี และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

  2.  นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี ส่งผลให้สุขภาพจิตดีตามด้วย 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 

1. พัฒนาอุปกรณ์การศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา 

1.  เพื่อส่งเสริมและจดัให้มสีื่อ 
สิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนที่เพียงพอ  
  2. เพื่อนำสื่อการเรียน และ
อุปกรณ์ มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่นักเรียนได้อย่างพอเพียงและ
เหมาะสม 
 3.  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้มโีอกาสในการเรียนรู้
โดยการใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่ถูกต้อง 

1. ร้อยละของนักเรียน ทีไ่ด้ร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2.ร้อยละของผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน ทีไ่ด้ใช้สื่อและ
อุปกรณ์ทางการเรียน 

95 

 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียน 
สงูขึ้น 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 2. จัดทำโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน       
 6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้    

 -สำรวจความจำเป็น,ความต้องการและความขาดแคลนของอุปกรณ์-สื่อการเรียนรู้             
  -จัดหาอุปกรณ์-สื่อการเรียนรู้              

 -นำสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน 
7. ประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                                 

 8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ     

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

โครงการ 
 

           

2 จัดทำโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการใน

โครงการที่วางไว ้                                                                
 

           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                                              
8 สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...................... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  50,000  บาท 
  

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 พัฒนาอุปกรณ์การศึกษา กลุ่มสาระการ

เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
วัสดุอุปกรณ ์

 
 

50,000 

       
 
50,000 

 รวม 50,000    /   50,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา                                                                                          
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอัศวิน   ถันชมนาง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : นักเรียน  คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C)                                                                                                                                
11. การประเมินผล : การสังเกต , สอบถาม และ จาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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Act (A)                                                                                                                                     
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนมีความรู้ มีทักษะด้านกีฬา  สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รักการออกกำลังกาย 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

   1.  นักเรียนทุกคนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืน ๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นายอัศวิน  ถันชมนาง) 
ตำแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 

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

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 

ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2(3) ,1.2(4)    
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  2                                                                         
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน  : ข้อที ่ 2.4, 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
ระยะเวลา :  ธันวาคม 2564  -  มกราคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  491,605 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P)                                                                                                                                 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ทักษะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแล้วนักเรียนควรจะได้รับประสบการณ์        
ในการแข่งขันจริง   โดยการร่วมการแข่งขันเพื ่อให ้เกิดความเข้าใจในกีฬาแต่ละประเภท มากขึ้น                                                         
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 2.  ปลูกฝังค่านิยม ให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

  1.  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 

 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส   

4.  กิจกรรมในโครงกา ร(ใช้ข้อมูลในทิศทางการดำเนินการของโรงเรียน) 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย (เกณฑ์) 

1. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน เพื่อการคัดตัวนักกีฬา
เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปทำ
การแข่งขันในระดับจังหวัด 

(เพื่อเน้นการพัฒนานักเรยีน)              
1. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

2. เข้าใจในกฎกติกาการเล่นกีฬา
สากลอย่างถูกต้อง 

3. มีนิสัยในการชอบออกกำลังกาย 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

80 
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DO (D)                                                                                                                            
5. วิธีการดำเนินงาน                                                                                                                     
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ      
 2. จัดทำโครงการ         
 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ   
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน       
 5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน       
 6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้                                                                               
6. ระยะเวลาดำเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 

เม.ย พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงาน
โครงการ 

 
           

2 จัดทำโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการใน

โครงการที่วางไว ้                                                                
 

           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                                              
8 สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 300,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  300,000 บาท 
  - อ่ืน ๆ  .....งบเหลือจ่ายพัฒนาผู้เรียน 2563จำนวน 200,000  บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กจิกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1  ดำเนินการจัดการแข่งขนักฬีาภายใน  
1 ตอบแทน จนท.ตร.จร. 5 นาย    1,200    1,200 
2 ตอบแทนวงดุริยางค์ 4 วง    12,000    12,000 
3 จัดทำคบเพลิงและกระถางคบเพลงิ 500       500 
4 ค่าป้ายนำขบวนพาเหรด  600       600 
5 ค่าป้ายอัฒจันทร์สนาม 1,000       1,000 
6 ค่าปฏิคมรับรองแขกในพิธีเปิด   3,500     3,500 
7 ค่าจัดทำข้าวต้มสำหรับดรุิยางค ์   3,000     3,000 
8 ค่าปูนขาวสำหรับตีเส้นลู่วิ่ง  2,100       2,100 
9 สีทาภายนอกสำหรับตีเส้นสนาม  2,800       2,800 
10 ค่าอาหาร/อาหารว่าง กรรมการตดัสิน

กีฬาและกรฑีา 20 คน  ๆ ละ 80 
บาท/วัน จำนวน 4 วัน 

  6,400     6,400 

11 ค่าอาหาร/ของว่าง คณะกรรมการสภา
นักเรียนจดัเตรียมการจัดการแข่งขัน 
15 คน ๆ ละ 80 บาทจำนวน 2 วัน 

  2,400     2,400 

12 ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง   5,000     5,000 
13 ค่าถ้วยรางวัล/รางวัลในการแข่งขัน   26,000     26,000 

รวมค่าดำเนินการ  /  66,500 
14 ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายของ

นักเรียน    1,605  คนๆละ 40 บาท 
/3  วัน 

  192,600     192,600 

15 ค่าเสื้อกีฬานักเรียน จำนวน 1605 
คน/150 บาท 

  240,750     240,750 

รวมท้ิงสิ้น  /  499,850 

8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

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

   

   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

 (นายสมคิด  กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  

 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ  

   
 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 

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

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะ 

ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2(3 ), 1.2 (4)     
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  2                                                                         
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน  : ข้อที ่ 2.4 ,2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม  2565    
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  ....50,000.. บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P)                                                                                                                                
1.  หลักการและเหตุผล  

การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ของสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู และบุคลากร 
อย่างเป็นระบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการสนับสนุนและ ส่งทีมนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิด
ทักษะในการเล่นกีฬา  ฟุตบอล  ฟุตซอล วอลเลย์บอล  เทเบิลเทนนิส  บาสเก็ตบอล  เปตอง และตะกร้อ                                               
2.  วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ   
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 2. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
 3. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร 
 4. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Prime Minister Cup 2021-22  
 5. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนลีก U-18 จังหวัดสกลนคร 
 6. เพ่ือสนับสนุนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนคร                                                                 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

  1.  นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน ทุกประเภท  จำนวน   120  คน 

 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะจากการแข่งขัน 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 

1. การแข่งขันกีฬา ตาม
นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการ   
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้                 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา                 
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 

ด้านกีฬาสูงขึ้น   

2. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ  

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้                    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                     
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา             
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 

ด้านกีฬาสูงขึ้น   

3. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน จังหวัด
สกลนคร    

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้                
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                      
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาส                เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา              
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 

ด้านกีฬาสูงขึ้น   

4. ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

Prime Minister Cup 2021-

22                                   

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้               
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                     
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภทและมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา                    
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 

ดา้นกีฬาสูงขึ้น   
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 

5. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล

นักเรียนลีก U-18 จังหวัด

สกลนคร                          

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้              
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                        

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น  

นักเรียนมีทักษะ 

ด้านกีฬาสูงขึ้น   

 2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาส เข้าร่วมการแข่งขันในระดบัท่ี
สูงขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา                
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

6. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

นักเรียน นักศึกษา จังหวัด

สกลนคร 

1.สนับสนุนและส่งเสรมินักเรียนได้           
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                         
2.ส่งเสรมิให้นักเรยีนที่เป็นนักกีฬา
ตัวแทนโรงเรยีนทุกประเภท และ มี
โอกาส          เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับทีสู่งขึ้น                                                               
3.เพื่อเสรมิประสบการณด์้านกีฬา                  
เพื่อไปสู่อาชีพได ้

1.การไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน                      
2. เห็นคุณค่า ประโยชน์ ของเล่น
กีฬา สามารถพัฒนาทักษะ ด้าน
กีฬา  ให้สูงขึ้น   

 

นักเรียนมีทักษะ 

ด้านกีฬาสูงขึ้น   

DO (D)                                                                                                                                     
5. วิธีการดำเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 2. จัดทำโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน       

 6. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้                                                                         

 7. ประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                                 

 8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1. ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงาน
โครงการ 

 
           

2 .จัดทำโครงการ             
3  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
           

4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             

5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการใน

โครงการที่วางไว ้                                                                
 

           

7  ประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                                              
8. สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งส้ิน :   
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  50,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 การแข่งขันกีฬา ตามนโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สกลนคร 

  8,000     8,000 

2  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

  7,000     7,000 

3  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน จังหวัดสกลนคร    

  7,000     7,000 

4 ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Prime 
Minister Cup 2021-22                                   

   
7,000 

     
7,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

5 การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน
ลีก U-18 จังหวัดสกลนคร                          

   
14,000 

     
14,000 

6 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรยีน 
นักศึกษา จังหวัดสกลนคร 

  7,000     7,000 

 รวม   50,000   /  50,000 

 
 ** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายรวมทุกรายการ  
8. สถานที่ดำเนินการ : สนามแข่งขัน  รายการการแข่งขันที่กำหนด                                                             
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมคิด  กองจันทร์ดี                                                                               
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา,  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล
ศึกษา,   นักเรียนที่เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
11. การประเมินผล : ผลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน สังเกต  
 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         12.1 ผลลัพธ์   

  1. การแข่งขันกีฬา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
  2. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
  3. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร 
  4. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Prime Minister Cup 2021-22  
  5. การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนลีก U-18 จังหวัดสกลนคร 
  6. การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนคร                                                                         
 12.2 ผลผลิต    

  1.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดสกลนคร                                   
  2.  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีการพัฒนาตนเอง เป็นนักกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
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    1.  นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกีฬา สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้          
 อย่างถูกต้อง 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืน ๆ ……….. 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด   กองจันทร์ดี)                (นางฐปนีย์  นารี)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 

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

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 


