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8 พชอ. 
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5 พชอ. 

7 พชอ. 
7 พชอ. 

พื้นที่ด าเนินการ 12 เขต--76 จังหวัด--76 พชอ.  



สถานการณ์กจิกรรมทางกายของคนไทย 





ร้อยละของคนที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามกลุ่มวัย 

ที่มา : โครงการพัฒนาระบบการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของประชากรไทย 
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ต า่สดุ ลดลง 

เพิม่ขึน้  

เพิม่ข ึน้  

สงูสดุ 
แตล่ดลง  



ปี 2559 

ใน 1 วนั คนไทยมพีฤตกิรรมเนอืยนิง่ 

ที่มา : โครงการพฒันาระบบการติดตามเฝา้ระวงัพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของประชากรไทย 





1 

2 

3 

การเคลือ่นไหว การออกแรงของ
รา่งกายในการท างาน การ
เดนิทาง และนนัทนาการ/การ
ออกก าลงักาย  

เคลือ่นไหวออกแรง...ท างาน 
 ท างานในอาชพีตา่ง ๆ 
 ท างานบา้น 
 เรยีนหนงัสอื 

เคลือ่นไหวออกแรง...เดนิทาง 
 เดนิ/ปั่นจกัรยาน 
 ไปท างาน ไปตลาด ไปวดั ไปท า
ธรุะ หรอืไปใชร้ะบบขนสง่
สาธารณะ 

เคลือ่นไหวออกแรงในการ
นนัทนาการ/ออกก าลงักาย 

 เลน่หรอืแขง่กฬีา 
 ออกก าลงักายเพือ่สขุภาพ 

 ฝึกฝนรา่งกาย 

นยิาม:  กจิกรรมทางกาย physical activity (PA)  



การท างาน การเรยีน 



การเดนิทาง 



นนัทนาการ & 
ออกก าลงักาย 



ตามชว่งอายุ ชว่งวยั 

กจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอ 

ความหนักเบา 

ระยะเวลา 

ระดบัปานกลาง:  
เคลือ่นไหว ออกแรง
แลเ้หนือ่ย แตย่งัพดู

ได ้

ระดบัมาก: 
เคลือ่นไหว ออกแรง 
เหนือ่ย จนพดูไมอ่อก 

2 

1 



กจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอตามวยั 

หดัเดนิ-กอ่นเรยีน เด็ก 6 – 17 ปี 

ไมจ่ ากดักจิกรรม 
ไมจ่ ากดัความหนัก
ความเบา 

อยา่งนอ้ยวันละ 
3 ชัว่โมง 

ผูใ้หญ ่18 – 64 ปี 
ผูส้งูอาย ุ

65 ปีข ึน้ไป 

ระดบัปานกลาง               ถงึ                  ระดบัหนัก 

วันละอยา่งนอ้ย 60 นาที
ทกุวัน  

สปัดาหล์ะอยา่งนอ้ย 150 นาท ี 
3 ครัง้/สปัดาห ์







แผนสง่เสรมกจิกรรมทางกายชาต ิ



ยทุธศาสตร ์สง่เสรมิกจิกรรมทางกาย สสส. 



แผนการเพิม่กจิกรรมทางกาย 
ของคนในชุมชน 



สถานการณ์ในชมุชน ขนาด 

1. รอ้ยละของเด็กและวยัรุน่อาย ุ5-17 ปี ทีม่กีจิกรรมทางกายเพยีงพอ 
(ระดบัปานกลางถงึมาก อยา่งนอ้ย 60 นาทตีอ่วนั) 

2. รอ้ยละของผูใ้หญอ่าย ุ18-64 ปี ทีม่กีจิกรรมทางกายเพยีงพอ (ระดบั

ปานกลางถงึมาก อยา่งนอ้ย 150 นาทตีอ่สปัดาห)์ 

3. รอ้ยละของผูส้งูอาย ุ65 ปี ขึน้ไป ทีม่กีจิกรรมทางกายเพยีงพอ (ระดบั

ปานกลาง อยา่งนอ้ย 150 นาทตีอ่สปัดาห)์ 

4. สดัสว่นพืน้ทีส่าธารณะทีเ่อือ้ใหค้นในชมุชนมกีจิกรรมทางกาย 

5. รอ้ยละของคนในชมุชนทีส่ญัจร โดยการเดนิหรอืใชจั้กรยาน 

6. รอ้ยละของคนในชมุชนทีอ่อกก าลงักาย 

7. จ านวนโรงเรยีนและศนูยเ์ด็กเล็กทีจั่ดการเรยีนแบบกระฉับกระเฉง 

8. จ านวนหน่วยงาน สถานประกอบการ ทีม่กีจิกรรมสง่เสรมิกจิกรรมทาง
กาย 

 

20 
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วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 1 ปี ตัวชีว้ดั 

1. เพิม่การมกีจิกรรมทางกายที่
เพยีงพอในเด็กและวยัรุน่ 

รอ้ยละ 1. จ านวนเด็กและวยัรุน่อาย ุ5-17 ปี ทีม่กีจิกรรมทาง
กายเพยีงพอ (ระดับปานกลางถงึมาก อยา่งนอ้ย 60 
นาทตีอ่วนั) 
 

2. เพิม่การมกีจิกรรมทางกายที่
เพยีงพอในผูใ้หญ ่

รอ้ยละ 2. จ านวนผูใ้หญอ่าย ุ18-64 ปี ทีม่กีจิกรรมทางกาย

เพยีงพอ (ระดับปานกลางถงึมาก อยา่งนอ้ย 150 

นาทตีอ่สปัดาห)์ 
 

3. เพิม่การมกีจิกรรมทางกายที่
เพยีงพอในผูส้งูอาย ุ

 

รอ้ยละ 3. จ านวนผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ทีม่กีจิกรรมทางกาย

เพยีงพอ (ระดับปานกลางอยา่งนอ้ย 150 นาทตีอ่

สปัดาห)์ 
 

4. เพิม่พืน้ทีส่าธารณะทีเ่อือ้ตอ่
กจิกรรมทางกายของคนใน
ชมุชน 

รอ้ยละ 4. สดัสว่นพืน้ทีส่าธารณะทีเ่อือ้ตอ่การมกีจิกรรมทาง
กายของคนในชมุชน 

 

5. เพิม่การสญัจรโดยการเดนิหรอืใช ้

จักรยานในชมุชน 
รอ้ยละ 5. จ านวนคนในชมุชนทีส่ัญจร โดยการเดนิหรอืใช ้

จักรยาน 

6. เพิม่จ านวนคนทีอ่อกก าลังกายใน
ชมุชน 

รอ้ยละ 6. จ านวนคนในชมุชนทีอ่อกก าลังกาย 

7. เพิม่การเรยีนรูแ้บบActiveใน
โรงเรยีนและศนูยเ์ด็กเล็ก 

จ านวน

โรงเรยีน 

7. จ านวนโรงเรยีนและศนูยเ์ด็กเล็กทีจั่ดการเรยีนรูแ้บบ
กระฉับกระเฉง Active learning Active play 

 

8. เพิม่การมกีจิกรรมทางกายใน
สถานทีท่ างาน 

จ านวน 8. จ านวนหน่วยงาน สถานประกอบการ ทีม่กีจิกรรม
สง่เสรมิกจิกรรมทางกาย 

 



แนวทางส าคญัในการเพิม่
กจิกรรมทางกายของคน

ในชมุชน 



แนวทางส าคญั 

 พัฒนาทักษะสว่นบคุคล ใหรู้เ้รือ่งกจิกรรม
ทางกายแนวใหม ่ใหท้ าเป็น  

 

 สรา้งกระบวนการชมุชนเขม้แข็ง ใหท้ าแผน 
ท าโครงการ 

 

 สรา้งสภาพแวดลอ้มใน บา้น โรงเรยีน 
ชมุชนใหเ้อือ้ตอ่กจิกรรมทางกาย 

 

 

 ท านโยบาย ขอ้ตกลงรว่มกนัในชมุชน 

 

 ปรับระบบจัดการขอ้มลู สนับสนุนกลไก
ความรว่มมอืองคก์ร หน่วยงาน เครอืขา่ย 
ชว่ยขบัเคลือ่นกจิกรรมทางกาย ทัง้ในกลุม่
ผูส้อน แกนน าในชมุชน 

 

ปัจจัยทีท่ าใหม้ี
กจิกรรมทางกาย 

 คน 
รู-้เขา้ใจ- ตระหนัก 
มคีวามรอบรู-้มี
ปัญญา 

  
  สภาพแวดลอ้ม 

ทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรม

ทางกาย ทีบ่า้น-

ในโรงเรยีน-ใน
ชมุชน  

 
 ระบบ กลไก   

การขบัเคลือ่นการ
มกีจิกรรมทางกาย 

 

    

   

 

      

กรอบการสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย 

การเพิม่การ
เคลือ่นไหว 

๑.เด็ก  

๒.คนท างาน  

๓.ผูส้งูอาย ุ

๑.กจิวตัรในการ
เรยีน ท างาน 

๒.การเดนิทาง  

๓.นันทนาการ/
ออกก าลงั
กาย: 
การละเลน่ กฬีา 
นันทนาการ 

 



แนวทางส าคญัในการเพิม่กจิกรรมทางกาย 

รู ้ท าเป็น  01 

แผน 

โครงการ  02 
สภาพแวดลอ้ม 

ทีเ่อือ้  
03 

ระบบขอ้มูล กลไก  05 

นโยบาย 

ขอ้ตกลงรว่ม  

04 

01 
พัฒนาทักษะสว่น
บคุคล รู ้ท าPAเป็น   04 

ท านโยบาย 
ขอ้ตกลงรว่มกัน
ในชมุชน 

05 
ปรับระบบจัดการขอ้มลู 
กลไกความรว่มมอื
องคก์ร หน่วยงาน 
เครอืขา่ย ชว่ย
ขบัเคลือ่น PA 

สรา้งสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่อือ้PA: บา้น 
โรงเรยีน ชมุชน 03 

02 
สรา้งกระบวนการ
ชมุชนเขม้แข็ง ท า
แผน-โครงการPA 

(Ottawa charter) 



พฒันาทกัษะสว่นบคุคล ใหรู้-้ท าเป็น: เร ือ่ง PA แนวใหม ่

01 

03 

04 

04 ผลติสือ่เพือ่การรณรงค ์
PA ส าหรับเด็ก 
คนท างาน ผูส้งูอาย ุ
ผูน้ าศาสนา 

01 ออกแบบกจิกรรมในหลกัสตูร เสรมิหลกัสตูร ปรับวธิกีาร Active play–Active learningการบรโิภคผักผลไม ้ ใน 

ศ.เด็กเล็ก/โรงเรยีน (เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน จัดการละเลน่
ไทย/กฬีาไทย การบา้นPA สะสมแตม้PA จ านวนการเดนิ

รอบสนาม) สอนวชิาพละ สขุศกึษา เนน้ กจิกรรม แทน 
บรรยาย  ปรับเนือ้หา กจิกรรมทางกาย 

02 ใชศ้ลิปวฒันธรรมพืน้บา้น 
การเลน่ไทย กฬีาไทย 
เพิม่PA: เซิง้ ร ามวยไทย 

ตะกรอ้ลอดหว่ง 

03 ออกแบบ บรูณาการ PA ควบคูก่บัการจัดการ

เศรษฐกจิชมุชน ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้ม: การปลกูป่า การจัดการขยะ การ

รว่มกนัลงแขกท าเกษตร การป่ันจักรยานท าแผน
ทีช่มุชน แผนทีส่มนุไพร 

1 



สรา้งกระบวนการชุมชนเขม้แข็งใหม้แีผน มโีครงการ กจิกรรม
ทางกาย ใหค้นท างานท ากระบวนการ: เก็บ ใชข้อ้มลู ออกแบบ

แผนโครงการ ปฏบิตัโิครงการ ตดิตามประเมนิผลโครงการ 

01 03 

01 จัดกระบวนการใหก้ลุม่ หน่วยงานตา่ง ๆ มแีผนมโีครงการเพิม่กจิกรรมทางกายทีเ่ป็นรปูธรรม: กลุม่สงูอาย ุโรงเรยีน 

สถานทีท่ างาน โรงงาน ทอ้งถิน่ ฯลฯ 

02 ในการท าโครงการ ใหม้ีกระบวนการเก็บขอ้มลู 
วางแผนโดยใชข้อ้มลู น า
แผนสูก่ารปฏบิตั ิมกีาร
ตดิตามประเมนิผล (PDCA) 

03 สนับสนุนแกนน า กลุม่: ใหส้ามารถเก็บขอ้มลู 

จัดท าขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู จัดเวทคีนืขอ้มลู  

2 



จัดกจิกรรมในชมุชน ให ้
ครอบครัว พอ่ แม ่ลกู ท า
กจิกรรมการเคลือ่นไหวใน

รปูแบบตา่ง ๆ รว่มกนั: จัดงาน

เดนิ วิง่ ป่ันจักรยาน พัฒนา
ชมุชน เก็บขยะชายทะเล ป่ัน

ท าแผนทีส่มนุไพร 

จัดกจิกรรมเคลือ่นไหว
ระหวา่งท างาน ทกุชัว่โมง 
จัดอาหารประชมุทีเ่อือ้ตอ่
สขุภาพ: เพิม่ ผัก–ผลไม ้ 

เปลีย่นอาหารวา่งเป็นผลไม/้ 
น ้าสมนุไพร ปรับเสน้ทาง 

ทางเทา้ การจัดวางทีน่ั่งการ
ท างาน ในหน่วยงาน องคก์ร  

ปรับเสน้ทางเดนิ ป่ัน
จักรยานในชมุชน ให ้
ปลอดภัย สะอาด 
สะดวก (ไมใ่ชส่รา้ง) 

สรา้ง

สภาพแวดลอ้ม 

สรา้งสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ทางกายภาพ ทีบ่า้น โรงเรยีน ที่

ท างาน ชมุชนใหเ้อือ้ตอ่การมกีจิกรรมทางกาย ในการเดนิทาง 

ในงาน นนัทนาการ/ ออกก าลงักาย 

ใชร้ปูแบบPAทีห่ลากหลายใน รร.: 
เดนิ ป่ันจักรยานมารร. การละเลน่
พืน้บา้นเพือ่สขุภาพ/ ตีจ๋ับ/ กระโดด
เชอืก/ มวยไทย ออกแบบการเรยีน
แบบ active/ ใชก้ารเกษตรเพิม่ PA: 
โครงการเกษตรในโรงเรยีน ปลกู
พชืผักสวนครัว หรอืท าแปลงรวม / 
ตดิภาพ เสยีงจงูใจใหข้ึน้บนัได 

3 



สรา้งนโยบายสาธารณะ ขอ้ตกลงรว่มในพืน้ที ่

เพือ่เพิม่กจิกรรมทางกาย 

01 02 

03 

01 
ขอ้ตกลง ความรว่มมอืการใชพ้ืน้ที่
สาธารณะ การใชเ้สน้ทางสญัจร (เดนิ/
จักรยาน) สิง่ตา่ง ๆ ทีเ่อือ้ตอ่ PA ของคน
ในชมุชน: การใชพ้ืน้ทีส่นามของโรงเรยีน
วดั การสนับสนุนแสงสวา่งจากการไฟฟ้า 
สว่นราชการ 

4 

02 
มนีโยบายของหน่วยงาน สถาน
ประกอบการ ทีจ่ะจัดสรรเวลา 
สถานที ่และสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย
ของพนักงาน 

03 
นโยบายของโรงเรยีนเรือ่งการ
ใหบ้คุลากร นักเรยีน มกีจิกรรม
ทางกาย 



2 

ปรบัระบบจดัการขอ้มูล และสนบัสนุนกลไกความรว่มมอื

องคก์ร หน่วยงาน เครอืข่าย ชว่ยขบัเคลือ่นกจิกรรมทาง

กาย ท ัง้ในกลุ่มผูส้อน แกนน าในชมุชน 

01 
การท าระบบขอ้มลู 
ตดิตาม ประเมนิผล
การมกีจิกรรมทางกาย 

02 สรา้งแกนน า ผูน้ าศาสนา เชน่ วัด มัสยดิ สรา้งเสรมิกจิกรรมทางกาย ชมรมผูส้งูอาย ุเรือ่งกจิกรรมทางกาย พัฒนาผูส้งูอายเุป็นวทิยากร เป็นแกนน าการสอนเด็กในศ.เด็ก
เล็ก/โรงเรยีน/ สอนการละเลน่ไทย/ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เชน่ การท าวา่ว เลา่นทิาน 
คร ู– นักเรยีน ผูส้อน อบรมครสูขุศกึษา/พละ/อนามัย เรือ่งกจิกรรมทางกายทีไ่มไ่ดเ้นน้

การออกก าลงักาย กลุม่อาชพีทีเ่คลือ่นไหวนอ้ย เชน่ ทอผา้ พนักงานส านักงาน เรือ่ง
กจิกรรมทางกายครอบคลมุการเดนิทาง เคลือ่นไหวในงาน ออกก าลงักายหรอื
นันทนาการ 

03 จัดคลนิกิ ปรกึษาเรือ่งการเพิม่
กจิกรรมทางกายใน
โรงเรยีนเพือ่
ควบคมุน ้าหนัก 

5 

01 02 

03 



การท าแผน โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางกาย 

3 1 7 5 

2 4 6 8 

สถานการณ ์กจิกรรมทาง

กายในเดก็และวยัรุน่ 

(๑.อยู่ไหน) 

FINIS

H 

แผน โครงการเพิม่กจิกรรมทางกายในเดก็และ

วยัรุน่ สภาพเมอืงทีเ่หมาะกบัการเดนิ ป่ัน ขอ้ตกลงชมุชนใน
การม ีPA/ การเรยีนการสอนโดยใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในการ

เพิม่ PA/ กจิกรรมทางกายในชมุชนรว่มกนัหลายวยั/ ..... 

(๓.ไปไดอ้ย่างไร) ตดิตาม ประเมนิผลการท า

โครงการ 

(๔.ไปถงึหรอืยงั) 

โครงการพลงัเยาวชน

โนนสะอาดกวาดบา้น 

แปลงเมอืง เพิม่

กจิกรรมทางกาย  

โครงการโรงเรยีนพลงับวก

เพือ่เศรษฐกจิพอเพยีง  

จุดหมาย เป้าหมาย เพิม่กจิกรรม

ทางกายในเดก็และวยัรุน่ 

 (๒.ไปไหน) 

โครงการดนตรไีทยเช ือ่ม

คนสองวยัตา้นยาเสพตดิ 

โครงการป่ันๆ ๆ ท าแผนที่

ชมุชน สมุนไพร ทุนชมุชน 
โครงการออกแบบ กจิกรรม

ทางกายในโรงเรยีน 

โครงการเยาวชนจติ

อาสาดแูล NCDs  

โครงการถบีรถมาตะ่ 



ตวัอยา่งโครงการในการ
เพิม่กจิกรรมทางกายของ

คนในชมุชน 



โครงการเพิม่กจิกรรมทางกายในโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ 
 นักเรยีนรอ้ยละ ๕๐ มกีจิกรรมทางกายไมเ่พยีงพอ 
 นักเรยีนรอ้ยละ ๓๐ อยูใ่นกลุม่น ้าหนักเกนิ และกลุม่อว้น 
 นักเรยีนและบคุลากรรอ้ยละ ๘๐ มาโรงเรยีนโดยรถมอเตอรไ์ซค/์รถยนต ์
 รอ้ยละ ๘๐ ของวชิาเรยีนมกีารเรยีนการสอนแบบบรรยาย โดยเด็กไมไ่ดม้กีาร

เคลือ่นไหวในคาบเรยีน 
 รอ้ยละ ๒๐ ของจ านวนครอบครัวทัง้หมดในชมุชนมคีนเป็นเบาหวาน ความ

ดนั โรคหวัใจและหลอดเลอืด และมะเร็ง 

ผูร้บัผดิชอบและผูร้ว่มด าเนนิงานโครงการ 
 ผูบ้รหิารโรงเรยีน/แกนน าคร ู/ แกนน านักเรยีน /ผูป้กครอง  

กลุม่เป้าหมาย: เด็กนักเรยีน  



โครงการเพิม่กจิกรรมทางกายในโรงเรยีน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 1 ปี ตวัชีว้ดั 

นักเรยีนมกีจิกรรมทางกาย
เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ๘๐ 
 
 
รอ้ยละ ๑๐ 

 นักเรยีนมกีจิกรรมทางกาย
ระดบัปานกลางถงึมากทกุวนั 

 นักเรยีนกลุม่น ้าหนักเกนิและ
กลุม่อว้นลดลง 

แกนน านักเรยีน/ นักเรยีน
มสีว่นรว่มในการเพิม่การมี
กจิกรรมทางกาย 

 รอ้ยละ ๘๐ 
 จ านวน ๒๐
กจิกรรม/  
โครงการ 

 สมรรถนะของแกนน านักเรยีน
ในการถา่ยทอดความรูต้อ่
นักเรยีน/ตดิตามพฤตกิรรม
กจิกรรมทางกายของเพือ่น
นักเรยีนได ้ 

 จ านวนกจิกรรมทีนั่กเรยีนรเิริม่/
มสีว่นรว่มในการเพิม่กจิกรรม
ทางกายในชว่งกอ่นเขา้เรยีน 
ในหอ้งเรยีน และชว่งเวลาพัก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 1 ปี ตวัชีว้ัด 

คณะท างานมทัีกษะในการจัดท า
แผนการท างาน/ แผนการบรหิาร
จัดการ 
 

 มคีณะท างาน 
 มขีอ้ตกลงรว่ม 
 มแีผน 

 คณะท างานประกอบดว้ย
ผูบ้รหิารโรงเรยีน/แกนน าคร/ู
แกนน านักเรยีน/ผูป้กครอง 

 ขอ้ตกลงรว่มของคณะท างาน
ในการด าเนนิงานโครงการ  

 แผนการบรหิารจัดการโครงการ
กจิกรรมทางกาย 

คณะท างานมกีารด าเนนิ การตามแผน
ด าเนนิการ และแผนการตดิตาม
ประเมนิ ผลโครงการ 

 มกีารตดิตาม
งานตามแผน 

 คณะท างานสามารถตดิตาม
กลไกและนโยบายได ้อยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

 คณะท างานมกีารตดิตามกลไก
ทีอ่อกแบบตามเวลา วธิกีารที่
ก าหนดไว ้



กจิกรรมที ่๑ จัดตัง้คณะท างาน เพือ่วางแผนการด าเนนิงาน/
ด าเนนิ ตดิตามประเมนิผลโครงการรว่มกนั  

 

๑. ส ารวจขอ้มลูการมกีจิกรรมทางกายของนักเรยีน (กอ่น
เริม่ โครงการ) และมกีารประชมุอยา่งสม า่เสมอ  

๒.พัฒนาศกัยภาพคณะท างาน: อบรมใหค้วามรู ้ความ
เขา้ใจและทกัษะในการจัดการกจิกรรมทางกายใน
โรงเรยีน  

๓.ตดิตามประเมนิผลโครงการโดยคณะท างาน 

กจิกรรมที ่๒ พัฒนาศกัยภาพครเูรือ่งการจัดกจิกรรมทางกายใน
โรงเรยีน 



กจิกรรมที ่๔ โครงการบนัไดรักษ์ เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความ
เขา้ใจ จงูใจการใชบ้นัได 

 

๑. จัดประกวดวาดภาพ “กจิกรรมทางกาย ผักสขุภาพ 
เพือ่ตดิทางขึน้บนัได 

๒.จัดบนัไดรักษ์ (สขุภาพ) 

กจิกรรมที ่๕ สง่เสรมิการเรยีนรูเ้รือ่งกจิกรรมทางกาย 
 

๑. การถา่ยทอดความรูโ้ดยแกนน านักเรยีน ผา่นชอ่ง
ทางการสือ่สารในรปูแบบตา่ง ๆ และตดิตาม
กจิกรรมทางกายของเพือ่นนักเรยีน 

๒. นักเรยีนมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิการมกีจิกรรมทาง
กายผา่นรปูแบบการท าโครงงาน  

 

กจิกรรมที ่๓ จัดตัง้แกนน า และพัฒนาศกัยภาพแกนน า
นักเรยีน  



การพฒันาแผน โครงการ กจิกรรมทางกายผา่น
เว็บไซต ์





เขา้สูร่ะบบ 







https://localfund.happynetwork.org/upload/forum/plandoc_PA3sep18.pdf 

https://localfund.happynetwork.org/upload/forum/plandoc_manual_full_3dec17.pdf 




