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กิตติกรรมประกาศ 

 
 ขอขอบคุณองค์กรภาคี/หน่วยงาน หรือผู้ที่มีส่วนร่วม และได้ช่วยเหลือในการท าโครงการจนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี  
 1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลียว  จูพันธะ ประธารแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ เขตภาคใต้ 
 2. นางสาวลดาวัลย์  ศรีวิสัย พ่ีเลี้ยง สสส. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. นางทิพย์พวัน ชูหนู พ่ีเลี้ยง สสส. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔. คุณสุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน และทีมงาน  สถาบันจัดการระบบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ (สจรส.มอ.) 
 ๕. นายแพทย์จรัสพงษ์  สุขกรี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๖. นางสาวรวมรัตน์  แก้วทองค า  พยาบาลวิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๗. นางสาวรุ่งระวี  พิทักษ์กาญจน์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๘. นายวิทวัส  หนูจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙. คุณวรรณี  ส าแดง  ครูสอนเต้นแอโรบิคประจ าชุมชน 
 1๐. คุณเรวดี ส าแดง  ครูสอนเต้นแอโรบิคประจ าชุมชน 
 1๑. คุณเพ็ญแข  คันธะ  ครูสอนเต้นแอโรบิคประจ าชุมชน 
 1๒. ครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
  
 

ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปย่อการด าเนนิงาน 

 

 โรงเรียนไตรภูมิวิทยาได้จัดท าโครงการไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทยและไลแดนซ์ ภายใต้
แผนงานโครงการส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรม  ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ                 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) กิจกรรมออกก าลัง
กายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย กิจกรรมอบรมการเต้นไลแดนซ์ และจัดท าตาราง ๙ ช่อง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่                
ในการออกก าลังกาย พบว่า จากการด าเนินกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่มีคุณค่า นักเรียนมีการออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ มีสุขภาพร่างกายที่ดี   
ลดภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลงพุง และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกก าลังกายกับตาราง 
๙ เพ่ือสุขภาพของนักเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 
 รายงานการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธี                       
แบบมวยไทยและไลแดนซ์  
 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ได้เสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    
 โครงการไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทยและไลแดนซ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
การออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ สามารถลดภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลงพุง ในเด็ก
และวัยรุ่น และนักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 คณะท างานขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง ที่มีส่วนส าคัญในการพลักดันและสนับสนุนให้
เกิดแบบรายงานการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วง 
 

         ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง 
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ลักษณะโครงการโดยรวม         1  
 ชื่อโครงการ         1 
 ความเป็นมา / หลักการเหตุผล       1 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ        1 
 ระยะเวลาด าเนินงาน        1 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน        2 
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ลักษณะโครงการโดยรวม 

 
ชื่อโครงการ 
 โครงการไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทยและไลแดนซ์ 
 
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ หากมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วการเรียนหรือการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ได้ สุขภาพอนามัยมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) 
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านสุขภาพในปัจจุบันพบว่า วิถีชีวิตของประชาชนทุก
วัยต้องเผชิญกับผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องมาจากเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันมีผลท าให้เกิดปัญหา
สุขภาพอนามัยทั้งทางกายและจิตใจและกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้พฤติกรรมอนามัยของประชาชนทุกกลุ่มวัย
ร่วมทั้งในวัยเรียน มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสุขภาพมากข้ึน เนื่องจากขาดการออกก าลังกาย และต้องอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ือให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
 โรงเรียนไตรภูมิวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ เลขท่ี 165/3 หมู่ 9 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากการสังเกตสถานที่ใน
โรงเรียนไม่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย และสุขภาพของนักเรียนอยู่ในภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลุงพุง 
และสมรรถภาพทางกายไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทางโรงเรียนจึงคิดกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสม
กับสถานที่ในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ภายใต้โครงการไตรภูมิ
สุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทยและไลแดนซ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 
 ๒. เพ่ือลดภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลงพุง ในเด็กและวัยรุ่น 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
กิจกรรม/การด าเนินงาน 
 กิจกรรม 
 ๑. ประชุมคณะท างาน 
 ๒. ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการและหลังเสร็จโครงการ 
 ๓. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) 
 ๔. กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนแกนน า น าออกก าลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย 
 ๕. กิจกรรมอบรมการเต้นไลแดนซ์ 
 ๖. จัดท าตาราง ๙ ช่อง 



 การด าเนินงาน 
 ๑. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมนวัตกรรม
กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ๒. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทยและไล
แดนซ์ 
 ๓.ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๑ เพ่ือวางแผนแนวทางในการท างาน 
 ๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ 
 ๕. ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการ 
 ๖. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) 
 ๗. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนแกนน า น าออกก าลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย 
 ๘. ขยายผลการออกก าลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย โดยนักเรียนแกนน า น าออกก าลังกาย
ด้วยท่ากายบริหารแบบมวยไทย ในตอนเช้า ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 
 ๙. ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๒ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าใน        
การด าเนินกิจกรรม 
 ๑๐. จัดกิจกรรมอบรมการเต้นไลแดนซ์  
 ๑๑. ขยายผลการเต้นไลแดนซ์ โดยนักเรียนแกนน าสอนการเต้นไลแดนซ์ในคาบลดเวลาเรียน       
เพ่ิมเวลารู้ ทุกวันศุกร์ 
 ๑๒. จัดท าตาราง ๙ ช่อง เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ในการออกก าลังกาย  
 ๑๓. นักเรียนใช้เวลาว่าง เล่นตาราง ๙ ช่อง 
 ๑๔. ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเสร็จโครงการ 
 ๑๕. ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ ๓ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๑๖. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 เป้าหมายหลัก :  
  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๗๑๐ คน 
 เป้าหมายรอง :  
  - คณะท างาน  จ านวน ๑๕ คน 
  - คณะครู จ านวน 61 คน 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จ านวน ๒๑๒ คน 
 พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เลขที่ 165/3 หมู่ 9 ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



ผลลัพธ์ที่ได้ (จากการด าเนินโครงการ) 
 ๑. นักเรียนมีการออกก าลังกายและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 
 ๒. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ลดภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลงพุง 
 ๓. นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
การประเมินผล 

การประเมินผล 
ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการในการเลือกเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  

    

๒. ออกก าลังกายด้วยท่ากายบริหารแบบมวยไทยประกอบเพลง ทุกเช้า
หลังกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 

    

๓. ออกก าลังกายโดยการเต้นไลแดนซ์ในคาบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
ทุกวันศุกร์ 

    

๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกก าลังกายกับตาราง ๙ ช่อง     
๕. การออกก าลังกายท าให้มีสุขภาพท่ีดี ลดภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะ 
โรคอ้วน ลงพุงได้ 

    

 
ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ)  
 - สภาพภูมิอากาศ ในการจัดท าตาราง ๙ ช่อง เมื่อจัดท าเสร็จแล้วฝนตก ท าให้สีลอก 
 - วัยที่แตกต่างกันของเด็ก ในการฝึกซ้อมการออกก าลังกายท าให้นักเรียนบางคนปฏิบัติตามไม่ทัน 
 - งบประมาณที่ได้รับ และระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้
การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ ประกอบกับโรงเรียนมีกิจกรรมที่ต้องด าเนิ นการ       
หลายกิจกรรม และมีภาระงานค่อนข้างมากจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินกิจกรรมที่มีความพร้อมทาง
งบประมาณก่อน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

ประชุมคณะท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป็นการประชุมคณะท างานจ านวน ๑๕ คน ตามค าสั่งโรงเรียนไตรภูมิวิทยา ที่ ๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทยและไลแดนซ์  ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ และครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จ านวน 
๓ ครั้ง 
 ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะท างาน ในวันพุธ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบอร์ด
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เพ่ือวางแผนแนวทางในการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ครั้งที่ ๒ ประชุมคณะท างาน ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
บอร์ดโรงเรียนไตรภูมิวิทยา เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม 
 ครั้งที่ ๓ ประชุมคณะท างาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
บอร์ดโรงเรียนไตรภูมิวิทยา เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 



ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการและหลังเสร็จโครงการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ ก่อนเริ่มโครงการและหลัง
เสร็จโครงการ เพ่ือเปรียบเทียบและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ โดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง                  
เพ่ือทดสอบสัดส่วนของร่างกาย ทดสอบนั่งงอตัว เพื่อวัดความอ่อนตัว ทดสอบวิ่งระยะไกล เพ่ือวัดความอดทน
ของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ทดสอบลุก-นั่ง ๑ นาที และทดสอบดันพ้ืน ๓๐ วินาที เพ่ือวัดความ
แข็งแรง และความอดทนของกล้ามเนื้อ 
 



กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
ตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  การดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ตามหลัก 3 อ. คือ 1. อ.อาหาร รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ครบทั้ง 5 หมู่ ลดความหวาน มัน เค็ม เพ่ิมผัก
และผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น้ ามันซ้ าหลายๆ ครั้ง กินอาหารหลากหลายไม่จ าเจ  ๒. อ.อารมณ์ รู้จัก                   
ผ่อนคลายอารมณ์เครียดหางานอดิเรกที่ชอบ พักผ่อนให้เพียงพอ ท ากิจกรรมฝึกสมอง ๓. อ.ออกก าลังกาย 
โดยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในระดับปานกลาง อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือสะสมวันละ 10 นาที โดยได้เชิญ
วิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๗ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการในการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่มีคุณค่า หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ท าให้เกิดภาวะโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน และ
ไขมัน  



กิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนแกนน า น าออกก าลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนแกนน าออกก าลังกายด้วยการบริหารแบบมวยไทย วันละ ๒ ชั่วโมง เป็น
เวลา ๕ วัน โดยได้เชิญวิทยากรครูสอนเต้นแอโรบิคประจ าชุมชน จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และขยาย
ผลโดยนักเรียนแกนน า น าออกก าลังกายด้วยท่ากายบริหารแบบมวยไทยประกอบเพลง ทุกเช้าหลังกิจกรรม
หน้าเสาธง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ประกอบด้วย ๑๔ ท่า ท่าที่ ๑ หมัดตรง ท่าที่ ๒ หมัดเสย                    
(หมัดสอยดาว) ท่าที่ ๓ หมัดฮุค (หมัดตวัด) ท่าที่ ๔ ศอกตี ท่าที่ ๕ ศอกตัด ท่าที่ ๖ ศอกสูง (ศอกงัด) ท่าที่ ๗ 
ศอกกลับ ท่าที่ ๘ เตะตรง (เตะผ่าหมาก) ท่าที่ ๙ เตะตัด ท่าที่ ๑๐ เข่าตรง ท่าที่ ๑๑ เข่าเฉียง ท่าที่ ๑๒                  
ถีบหน้า ท่าที่ ๑๓ ถีบข้าง ท่าที่ ๑๔ ถีบหลัง  ซึ่งจากการที่นักเรียนได้ออกก าลังกายด้วยท่ามัด เท้า เข่า ศอก 
จะช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจที่ดีขึ้น นักเรียนสามารถสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย 
และลดน้ าหนักได้ดี   



กิจกรรมอบรมการเต้นไลแดนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนแกนน า น าเต้นไลแดนซ์ ประกอบเพลงเลิกคุยทั้งอ าเภอ และ
เพลงฝนเทลงมา เป็นเวลา 1 วัน โดยได้เชิญวิทยากรครูสอนเต้นแอโรบิคประจ าชุมชน จากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช นักเรียนแกนน าขยายผล โดยการน าเต้นไลแดน์ในคาบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ทุกวันศุกร์ 
ซึ่งการเต้นไลแดนซ์นักเรียนต้องฝึกการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ ต้องจดจ าท่าเต้นและการเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
ต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการออกก าลังกาย และเป็น
การบริหารสมอง ฝึกเรื่องความจ าจากการจดจ าท่าเต้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความจ าเสื่อม 
 



จัดท าตาราง ๙ ช่อง 
   

 
 จัดท าตารางเก้าช่อง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการออกก าลังกายและนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
โดยการศึกษาวิธีการออกก าลังกาย จากบอร์ด ความรู้ “ออกก าลังกายไปกับตาราง ๙ ช่อง” ที่แกนน านักเรียน
จัดไว้ให้ ซึ่งในการออกก าลังกายด้วยตาราง ๙ ช่อง มีประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกาย ท าให้ระบบไหลเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบพลังงานและการเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้ดี มีคุณค่าต่อการพัฒนาสมอง ช่วย
พัฒนาและเสริมสร้างสมาธิในการรับรู้  มีสมาธิ จิตใจจดจ่อกับรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ใช้เป็นสื่อกระตุ้นเพ่ือ
พัฒนาผู้ฝึก และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ ได้คิดเอง ท าเอง เกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล 
และยังรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการไตรภูมิสุขภาพดดี้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ ์
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน 
รายละเอียด  :  ประชุมคณะท างาน จ านวน 3 ครั้ง  ครั้งละ 15 คน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :   25 กันยายน 2562 , ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ , ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ผลลลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) :  วางแผนแนวทางในการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
รายละเอียดงบประมาณ :  

ประเภท จ านวน บาท ครั้ง รวมเงิน 
ค่าอาหารว่าง 
     ค่าอาหารว่างในการประชุมคณะท างาน 15 คน 30 3 1,350 
ค่าวัสดุส านักงาน 
     ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท าเอกสารการประชุมคณะท างาน 15 คน 20 3 900 

รวมค่าใช้จ่าย 2,250 
 
กิจกรรมที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
รายละเอียด  :  ทดสอบสมรรถภาพก่อนเริ่มโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :  22-23 สิงหาคม 2562  และ ๘-๙ ธันวาคม 2562 
ผลลลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) :  ผลการทดสอบสมรรถภาพก่อนเริ่มโครงการและหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 
รายละเอียดงบประมาณ :  

ประเภท จ านวน บาท ครั้ง รวมเงิน 
ค่าตอบแทนทดสอบสมรรถภาพทางกายและบันทึกข้อมูล 
     ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถภาพทางกายและบันทึกข้อมูล 4 คน 300 2 2,400 
ค่าวัสดุส านักงาน 
     ค่าวัสดุส านักงานในการจัดท าเอกสารทดสอบสมรรถภาพทางกาย 24 ชุด 10 2 480 

รวมค่าใช้จ่าย 2,880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตาม
       หลัก 3 อ. (อาหาร  อารมณ์  ออกก าลังกาย)  
รายละเอียด  :  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตาม
          หลัก 3 อ. (อาหาร  อารมณ์  ออกก าลังกาย) ให้กับนักเรียนแกนน าจ านวน 120 คน   
ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ผลลลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) :  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ.  
รายละเอียดงบประมาณ :  

ประเภท จ านวน บาท ครั้ง รวมเงิน 
ค่าอาหารว่าง 
     ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) นักเรียนแกนน า 120 คน คณะท างาน    
15 คน และวิทยากร 2 คน 137 คน 30 2 8,220 
ค่าอาหารกลางวัน 
     ค่าอาหารเที่ยงวิทยากรและคณะท างาน 17 คน 60 1 1,020 
ค่าวิทยากร 
     ค่าวิทยากรในการอบรม  2 คน 600 1 1,200 
ค่าวัสดุส านักงาน 
     ค่าเอกสารและซองใส่เอกสาร 137 ชุด 30 1 4,110 
ค่าป้ายไวนิล 
     ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 ผืน 800 1 800 

รวมค่าใช้จ่าย 15,350 
 
กิจกรรมที่ 4 ฝึกซ้อมนักเรียนแกนน า น าออกก าลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย 
รายละเอียด  :  ฝึกซ้อมนักเรียนแกนน า จ านวน 60 คน ครูแกนน า 6 คน น าออกก าลังกายด้วยกายบริหาร 
แบบมวยไทย ฝึกซ้อมจ านวน 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ๓ กันยายน ๒๕๖๒ , ๑ , ๒ , ๔ , ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ผลลลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) :  นักเรียนแกนน า น าออกก าลังกายด้วยกายบริหารแบบมวย
ไทยรายละเอียดงบประมาณ :  

ประเภท จ านวน บาท ครั้ง รวมเงิน 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
     ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกซ้อมนักเรียนแกนน า น าออกก าลังกายด้วย
กายบริหารแบบมวยไทย ฝึกซ้อมจ านวน 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 2 คน 300 5 3,000 
ค่าน้ าดื่มในการฝึกซ้อม 
     ค่าน้ าดื่มในการฝึกซ้อมนักเรียนแกนน า จ านวน 60 คน ครูแกนน า 
6 คน คณะท างาน 2 คน และวิทยากร 2 คน 70 คน 10 5 3,500 
ค่าป้ายไวนิล 
     ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 ผืน 800 1 800 

รวมค่าใช้จ่าย 7,300 



กิจกรรมที่ 5 อบรมการเต้นไลน์แดนซ์  
รายละเอียด  :  อบรมการเต้นไลน์แดนซ์ ให้กับนักเรียนแกนน า 60 คน จ านวน 1 วัน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
ผลลลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) :  นักเรียนมีความรู้การเต้นไลน์แดนซ์ 
รายละเอียดงบประมาณ :  

ประเภท จ านวน บาท ครั้ง รวมเงิน 
ค่าอาหารว่าง 
     ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) นักเรียนแกนน า 60 คน คณะท างาน                 
15 คน และวิทยากร 2 คน 77 คน 30 2 4,620 
ค่าอาหารกลางวัน 
     ค่าอาหารกลางวันวิทยากรและคณะท างาน 17 คน 60 1 1,020 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
     ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม  2 คน 600 1 1,200 

รวมค่าใช้จ่าย 6,840 
 
กิจกรรมที่ 6 จัดท าตาราง 9 ช่อง  
รายละเอียด  :  จัดท าตารางเก้าช่อง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการออกก าลังกายให้กับนักเรียน จ านวน 20 ชุด 
ระยะเวลาด าเนินงาน  :  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ผลลลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) :  นักเรียนมีพ้ืนที่ในการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น 
รายละเอียดงบประมาณ :  

ประเภท จ านวน บาท ครั้ง รวมเงิน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าตารางเก้าช่อง 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าตารางเก้าช่อง (สี , แปรง , ทินเนอร์) 1 ชุด 4,780 1 4,780 
ค่าวัสดุในการจัดท าแบบฝึกตารางเก้าช่อง 
     ค่าวัสดุในการจัดท าแบบฝึกออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง 20 แผ่น 30 1 600 

รวมค่าใช้จ่าย 5,380 
 

รวมงบประมาณทุกกิจกรรมของแผนการด าเนินงาน จ านวน 40,000 บาท 
 


