
   
 

        โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
        ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริม และพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง           
 
3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู  และบุคลกรทางการศึกษา 
  
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ข้อที่ 3 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ,1.2 
 
6. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นนโยบายด้านสุขภาพอนามัยไว้
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นักเรียนเติบโตสมวัย โดยได้ระบุไว้ในนโยบายข้อ 5 การพัฒนาสุขภาพ
อนามัยให้ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ให้ความรู้ด้านป้องกันโรคและ
โรคติดต่อต่างๆ  ตลอดจนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเน้นการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางความคิดเพ่ือป้องกันสาร
เสพติด รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ภาวะการเจริญเติบโตสมวัยของนักเรียนและการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 ด้านผลผลิต (Output) 

     1. เพ่ือให้นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยอยู่ในเกณฑม์าตรฐานของเด็กไทย 
     2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
     3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุต่างๆ 
     4. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านการดูแลสุขภาพและรักการออกก าลังกาย 
     5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และวิธีการดูแลรักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆ 
        น้อยๆ ตลอดจนท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
 
 
 



         7.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
       เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ อุบัติเหตุ รักการออกก าลังกาย มีความรู้ในการดูแลรักษาตนเองจากการเจ็บป่วย
เล็กๆน้อยๆ ท าการปฐมพยาบาลเบื้องตนได้ และเจริญเติบโตสมวัยตามมาตรฐานของเด็กไทย 
8. เป้าหมาย 
          8.1  เชิงปริมาณ 

      8.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเฝ้าระวังการเจริญเติบโตสมวัย 
      8.1.2 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
      8.1.3 นักเรียนทุกคนมีการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและรักการออกก าลังกาย 
      8.1.4 นักเรียนทุกคนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
             สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรงจากโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
      8.1.5 นักเรียนทุกคนดูแลรักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ตลอดจนท าการปฐม 
             พยาบาลเบื้องต้นได ้

      8.2  เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพ คลอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย 
     8.2.2 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 
     8.2.3 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
     8.2.4 นักเรียนสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด โรคติดต่อ อุบัติเหตุต่างๆ  
            และปัญหาทางเพศ 
     8.2.5 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆและท าการปฐม 
            พยาบาลเบื้องต้นได ้

9. สถานที่ด าเนินการ 
    โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
10.ระยะเวลาด าเนินการ 
    1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยโรงเรียนวางแผนและ
เขียนโครงการ 

 โครงการ ต.ค 2562 
 

 

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน 
เพ่ือขออนุมัติ 

  ต.ค 2562 
 

 



3.ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 
  * ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 
  3.1 กิจกรรมการให้บริการงานพยาบาล
แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 นักเรียน และ
บุคลากร
โรงเรียน 

ตลอด  
ปีงบประมาณ 
 
 
พ.ย 2562– 
ก.พ 2563  

 

 

    
         วิธีด าเนินการ   ต่อ 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ 
   3.2 กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการออกก าลังกาย 

2,000.- ครู นักเรียน พ.ย 2562- 
ก.พ 2563 

กิจกรรมหน้าเสาร์ธง 
เช้า/ เย็น 

   3.2 กิจกรรม การประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

 โครงการ พ.ค 2563 
 

 

3.3 กิจกรรมประสานงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
โรงพยาบาลสบปราบเพื่อตรวจ
กรุ๊ปเลือดนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
และตรวจสุขภาพประจ าปี
นักเรียนทุกคน 

  มิ.ย 2563  
 

 

3.4 กิจกรรมการวัดน้ าหนัก
ส่วนสูงของนักเรียน 
 

 นักเรียน และ
บุคลากร
โรงเรียน 

พ.ย. 2562 
 

 

3.5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและ
เวชภัณฑ์งานอนามัยโรงเรียน 

   7,000.-  พ.ย.2562- 
 
 

 

3.6 กิจกรรม การสรุป
ภาวการณ์เจริญเติบโตของ
นักเรียนและแจ้งผลการ
วิเคราะห์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง
และครูที่ปรึกษาทราบ 
 

  พ.ย.2562- 
ธ.ค.2562 
 

 



3.7 กิจกรรม ประสานงานกับ
ครูที่ปรึกษา ครูโภชนการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
ที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตไม่
สมวัย 

  พ.ย. 2562-
ก.ย 2563 
 

 

3.8 กิจกรรม ประสานงานกับ
ครูที่ปรึกษา เรื่องการตรวจ
สุขภาพนักเรียนด้วยตนเอง 

  มิ.ย.2563 
 

 

3.9 กิจกรรม รักษาพยาบาล
หรือส่งต่อโรงพยาบาล 

  ต.ค.2562 – 
ก.ย.2563 

 

3.10 ตรวจสุขภาพประจ าปีครู   มี.ค 2563  
3.11 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

  ก.ย.2563 
 

 

3.12 สรุปรายงานผล 1,000.-  ก.ย.2563  
  12. งบประมาณ 

งบประมาณ     10,000.- บาท  
เงินงบประมาณ     10,000.- บาท 
เงินนอกงบประมาณ           - บาท 
รวมเงิน     10,000.- บาท  (หนึ่งหม่ืนบาท) 
 
 
 แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค.
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย.
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค.
2563 

ก.ย.
2563 

- 8000.- - - 1,000.- - - - - - - 1,000.- 
    

รวมทั้งสิ้น   10,000.-  บาท 
 
13. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
                ส่งเสริม และพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
 
 



14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
15. เนื้อหา (กรณีที่มีการอบรม) 
     - 
 
16. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล เฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตให้สมวัยระดับคุณภาพ ดีมาก 
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ์แข็งแรงระดับคุณภาพ ดีมาก 
- นักเรียนทุกคนมีการวางแผนดูแลสุขภาพ
และรักการออกก าลังกาย 
- นักเรียนทุกคนท าการปฐมพยาบาลได้ระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 

 
-  บันทึกข้อมูล 

 
- สถิติการใช้ห้องพยาบาล 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 

 
- สถิติน้ าหนักส่วนสูง 
 
- สถิติสมรรถนะนักเรียน 

 
- บันทึกสุขภาพด้วย

ตนเอง 
- สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและการ
เจริญเติบโตสมวัยร้อยละ 95 
- นักเรียนมีสมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย ร้อยละ 
85 
- ด าเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกพบว่านักเรียนสามารถรักษา
สุขภาพของตนเอง และรู้จักป้องกันตนเอง
จากอุบัติเหตุร้อยละ 90 
-นักเรียนมีการพัฒนาตนองในด้านการดูแล

 
 - บันทึกข้อมูล 

 
- สถิติการใช้ห้องพยาบาล 

 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 

 
- สถิติน้ าหนักส่วนสูง 
 
- สถิติสมรรถนะนักเรียน 

 

 
- บันทึกสุขภาพด้วย

ตนเอง 
 
 

- สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล 



สุขภาพและรักการออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
- นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และวิธีการดูแล
รักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ 
ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

- ประเมินตามสภาพจริง 
 

- ประเมินตามสภาพจริง 

 
- สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล 

 
 
 
 
               (นางสาวชลลดา  สุภากาวี)         (นายราเชนทร์  ปาละจะเร) 
    หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน                    หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                      ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
                                                        ( นายปรีชา    นันติชัย) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

 
 


