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โรงเรยีนกอบกุลวิทยาคม  อ าเภอสะเดา  จังหวดัสงขลา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสงขลาสตูล 

 
 
 



 
 

ค ำรับรอง 
ข้าพเจ้า นายจันทแสน  วงศฺชนะ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็น
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม  
 
 
        

ลงชื่อ................................................. 
                 (นายจันทแสน  วงศ์ชนะ) 
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

  กิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
(1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) และสนับสนุนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุน
มาตรฐานการศึกษาที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)และสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โครงการเล่มนี้ จัดทาขึ้น เพ่ือใช้ในการนาเสนอผลการจัด
กิจกรรมที่สนองตอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2565 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการจัดกิจกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนกอบกุล
วิทยาคม ให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  ขอขอบคุณนายจันทแสน  วงศ์ชนะ ผู้อานวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม คณะครู โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคลองแงะ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ที่
ให้การสนับสนุนส่งเสริม ร่วมมือร่วมแรง อย่างยิ่งที่ทาให้โครงการนี้ส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
         

ลงชื่อ........................................... 
                                                                                     (นางหนึ่งนรี  จิระกิตติ์กานต์กุล) 
         ต าแหน่งครู 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 
ที่   .........................................................  วันที่  13  กันยายน  2565 
เรื่อง   รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2562 
 
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”  
  ข้าพเจ้านางหนึ่งนรี  จิระกิตติ์กานต์กุล ได้รายงานผลการดาเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจาปี
การศึกษา 2565 บัดนี้ได้ดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จากการดาเนินโครงการส่งเสริม
สุขภาพ   ประจาปีการศึกษา 2565 นั้น ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว และจะขอสรุปผลการดาเนิน
โครงการ สรุปผลตามเป้าหมายของโครงการ และข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
ส่วนที่ 1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

ภาพรวมตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 85  
1. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่ าเสมอ  
2. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ  
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
5. ผู้เรียนมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ให้เกียรติผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ต่อครู และผู้อ่ืน  
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวและชุมชน  

 
ส่วนที่ 2 สรุปผลตามเป้าหมายของโครงการ  

ภาพรวมตามเป้าหมายของโครงการ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85  
1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้าหนัก สว่นสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  
 

  โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจาปีการศึกษา 2565 ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ คิดเป็น
ร้อยละ 85  

 



ข้อเสนอแนะ  
-  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

 
ลงชื่อ........................................... 

                                                                                     (นางหนึ่งนรี  จิระกิตติ์กานต์กุล) 
         ต าแหน่งครู 
 
 
 
 
ความคิดเห็นผู้บริหาร
............................................................................................ ..........................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................  
 

 
ลงชื่อ........................................... 

                                                                                          (นายจันทแสน  วงศ์ชนะ) 
       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรำยงำนกำรวิเครำะห์โครงกำร 
โครงกำรอำหำรส่งเสริมสุขภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

ก. วิเครำะห์ส่วนประกอบของโครงกำร 
ส่วนประกอบของโครงกำร 

ไม่มี มี หมำยเหตุ 

  ชัดเจน ไม่ชัดเจน  
1.ชื่อโครงการ     
2. หน่วยงาน/รับผิดชอบ     
3. ช่วงระยะเวลาของโครงการ     
4. หลักการและเหตุผลโครงการ     
5. วัตถุประสงค์ของดโครงการ     
6. เป้าหมายของการปฏิบัติงาน     
7. สถานที่ด าเนินงาน     
8. วิธีด าเนินงาน     
9. งบประมาณ     
10. การติดตามและประเมินโครงการ     
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 

ข. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส่วนประกอบของโครงกำร 

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของโครงการ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ตรวจสอบ 

ไม่ได้ 
หมำย
เหตุ 

1.โครงการกับแผนงาน     
2. ชื่อโครงการกับหลักการและเหตุผล     
3. หลักการและเหตุผลกับวัตถุประสงค์     
4. วัตถุประสงค์กับเป้าหมาย     
5. เป้าหมายกับวิธีด าเนินงาน     
6. วิธีด าเนินการกับงบประมาณ     
7. วิธีด าเนินการกับการติดตามและประเมินโคการ     
 

..................................ผู้วิเคราะห์ 
 

 
 
 



แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 
ชื่อโครงกำร    ส่งเสริมสุขภาพ 
แผนงำน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ที่ 1 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ มฐ. 1,3 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ที่ 1 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  17 พฤษภาคม  2565  - 31 มีนาคม  2565 
 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่
ดี โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพพ้ืนฐาน โดยมีโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น 
และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัยที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว 
และชุมชน โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสนองนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
2   วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาสุขภาพนักเรียน พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ให้เป็นไปตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ และคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยงน้ าหนักมากกว่า และน้อยกว่าเกณฑ์ให้นักเรียน 
3.   เป้ำหมำย 

3.1   เชิงปริมาณ 
3.1.1  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จ านวน 1 คน ได้รับการดูแล

สุขภาพอนามัย 
  3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความพึงพอใจงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียนอยู่ในระดับดี 

3.2.2  ผลการประเมินนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ร้อยละ 85 
 
4. ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำร 
        โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ก าหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 31 มีนาคม  2565 
 4.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.3 จัดประชุมชี้แจง 



 4.4 วางแผน ประสานงาน สถานที่ ผู้ปกครอง บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.5 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ก าหนดการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.6 ด าเนินการตามก าหนดการ 
 4.7 สรุป ประเมินผล และรายงาน 
5. งบประมำณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  - บาท) 
กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
6.   กำรวัดผลและกำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
เครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนได้รับความรู้การดูแลส่งเสริมสุขภาพ
และเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยง 
2. ครู และบุคลการทางการศึกษามีความรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4. แบบส ารวจ 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การท าแบบประเมิน 
4. การส ารวจ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะกำรจ่ำย 

ระยะเวลำด ำเนินกำร หมำยเหตุ 
งบประมำณ งบด ำเนินงำน งบลงทุน 

1 
จัดยาและเวชภัณฑ ์ - - - 

16-30 พฤษภาคม 2565 ได้รับการสนับสนนุจาก 
รพ.สต.คลองแงะ 

2 จัดบอร์ดรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก 

- -  
1-31 สิงหาคม 2565  

3 จัดให้ความรู้และ
แก้ไขภาวะ
โภชนาการพฤติกรรม
เสี่ยงโรคอ้วน 
กิจกรรมเด็กไทยฟันดี 

- - - 

16 พฤษภาคม  2565 
- 31 มีนาคม  2565 

ได้รับการสนับสนนุจาก 
รพ.สต.คลองแงะ 

4 จัดประชุมให้ความรู้
ผู้ประกอบการร้านค้า 
สหรกรณ์และ
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
เก่ียวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- - - 

16 พฤษภาคม  2565 
- 31 มีนาคม  2565 

 

รวมทั้งสิ้น - - -   



7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไป
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลต่อการเรียนรู้ ท าให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 7.2 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 7.3 นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 7.4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 7.5 ครู และบุคลการทางการศึกษา  มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
  
 
 
 

ลงชื่อ................................................   ลงชื่อ................................................               
(นางหนึ่งนรี  จิระกิตติ์กานต์กุล)                      (นายธนากร  ไชยเขียว) 
             ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ  

 
 
 

ลงชื่อ................................................         
       (นายจันทแสน  วงศ์ชนะ)            

                                           ผู้อนุมัติโครงการ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินกิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม โครงการส่งเสรมิสุขภาพ   ประจ าปีการศึกษา 2565  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางหนึ่งนรี  จิระกิตติ์กานต์กุล 
 
1. การดาเนินงานของกิจกรรม  

ด าเนินการตามลาดับของกิจกรรม 
ด าเนินการเป็นบางขั้นตอนในกิจกรรม 
อยู่ระหว่างการด าเนินการตามกิจกรรม  
ยังไม่ไดด้ าเนินการ  

2. ผลส าเร็จของโครงการ  
บรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
บรรลผุลส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นบางข้อ  
ไม่บรรลผุลตามวัตถุประสงค ์ 

3. วิธีการปรับปรุงและพัฒนางานรวมทั้งผลของการประเมิน  
ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา นาไปปรับปรุงโครงการ / กิจกรรมต่อไป  
ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนา  

4. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน  
ไม่มีปัญหา  
มีปัญหาและอุปสรรคบ้างแตส่ามารถแก้ปัญหาได้  

5. ประโยชน์ท่ีได้จากโครงการ / กิจกรรม  
มีประโยชน์มากในการพัฒนาโรงเรยีน / นักเรียน / บุคลากร  
มีประโยชน์น้อยมาก  

6. พฤติกรรมของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม  
มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการมาก  
เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมน้อย  

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการดาเนินงานครั้งต่อไป  
 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ........................................... 
                                                                                     (นางหนึ่งนรี  จิระกิตติ์กานต์กุล) 
         ต าแหน่งคร 

 

 
 
 



รูปภำพประกอบ 
กิจกรรมฟันสะอำดเหงือกแขง็แรง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


