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ความเป็นมา 

เนื่องด้วย นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาได้รับการ
พัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่ งขันกับ
นักกีฬาต่างประเทศได้ ในเบื้องต้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้
มอบหมายให้คณะท างานโดยมี  พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะท างานศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อม นายบุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะนักวิชาการ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ด าเนินการส ารวจความพร้อมของโรงเรียน จ านวน ๔ โรงเรียน ใน ๓ ภูมิภาค ๔ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ภาคเหนือ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จงัหวัดสโุขทัย   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และโรงเรียนสารคาม 

พิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 

ภาคใต้  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่    

ในการศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อม  คณะท างานได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ คือ  โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่สามารถเปิดสอนกีฬาในข้ันต้น (ระยะที่ 1) ๒ ประเภท คือ ฟุตบอลชาย และ
วอลเลย์บอลหญิง โดยมหีลกัการพิจารณาความพร้อมไว้ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งสถาบันการพลศึกษา (มีสิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนการสอน) 
2. ตั้งในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬา (ไม่ซ้ าซ้อน) 
3. เป็นหอ้งเรียนพเิศษในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับ ม.๔ – ๖  
4. เป็นแผนการเรียนแผนวิทย์-กีฬา หรือแผนศิลป-์กีฬา เฉพาะกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล 
5. เริ่มโครงการภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
6. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เริม่ต้นภาคเรียนละ ๑ จังหวัด/๑ โรงเรียน 
7. เขตบริการในการรบันักเรียน พื้นที่ของแตล่ะภาค 
8. เรียนวิชาสามญัที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เรียนวิชากีฬาที่สถาบนัการพลศึกษา 
9. จัดบรกิารที่พักนอนและจัดงบประมาณอื่น ๆ  ในอัตราการจดัสรรตามบญัชีเด็กพกันอน

ประจ าที่โรงเรียน 

ผลการศึกษาข้อมลูเตรียมความพร้อมของคณะท างาน พบว่า โรงเรียนที่มีความพร้อมเหมาะสมที่
จะสามารถเปิดเป็นห้องเรียนกีฬาในระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559) คือ 

ภาคเหนือ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จังหวัดสุโขทัย   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนสารคามพิทยาคม จงัหวัดมหาสารคาม 
ภาคใต้  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่  
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ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนดังกล่าว มีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรที่สามารถเปิดสอนแผนการ
เรียนวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ได้ โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนมีสนามฟุตบอล และโรงยิมเนเซียม 
อย่างละ ๑ แห่ง และสามารถใช้สนามของสถาบันการพลศึกษาได้  บางแห่งมีที่พักนอนส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนกีฬา นอกจากนี้ สถาบันการพลศึกษาในที่ตั้งของโรงเรียนมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาฟุตบอล และวอลเลย์บอล โดยมีผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์
ระดับจังหวัด และระดับชาติ 

 จากเหตุผล และข้อมูลผลการศึกษาของคณะท างาน ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้เล็งเห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานเปิด
ห้องเรียนกีฬาข้ึนเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ตลอดจนพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งขันกับ
นักกีฬาต่างประเทศได้ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ 

เป้าหมาย 

1. ระยะที่ 1 
1.1 โรงเรียนมัธยมที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน

สุโขทัยวิทยาคม  จังหวัดสุโขทัยโรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย  กระบี่ 

1.2  นักเรียนที่เข้าโครงการห้องเรียนกีฬา จ านวนโรงเรียนละ 2 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  
แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนไม่เกิน 40 คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 240 คน จ าแนกได้ดังนี้ 

1.2.1 นักกีฬาฟุตบอลชายไม่เกิน 120 คน (โรงเรียนละ 20 คน) 
1.2.2 นักกีฬาฟุตบอลชาย ที่เรียนแผนการเรียนวิทย์ – กีฬา ไม่เกนิ 60 คน  
1.2.3 นักกีฬาฟุตบอลชาย ที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ – กีฬา ไม่เกนิ 60 คน  

1.3 นักวอลเลย์บอลหญิงไม่เกินโรงเรียนละ 120 คน (โรงเรียนละ 20 คน) 
1.3.1  นักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิง ที่เรียนแผนการเรียนวิทย์ – กีฬา 60 คน  
1.3.2  นักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิง ที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ – กีฬา 60 คน 

2. ระยะที่ 2 ขยายผล อยู่ระหว่างการพิจารณาจากโครงการระยะที่ 1  
 

ประโยชน์ท่ีนักเรียนคาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนที่เรียนห้องเรียนกีฬามีพัฒนาการด้านร่างกายที่สามารถแข่งขันกับนักกีฬาต่างประเทศได้ 
2. สามารถประกอบอาชีพด้านการกีฬาได้เช่น  เป็นนักกีฬาอาชีพ (ระดับจังหวัด ระดบัชาติ และระดบั

นานาชาติ)  กรรมการตัดสินกีฬา ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน ผู้ฝกึสอนกฬีา 
3.  มีความรู้และทกัษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เกีย่วกับกีฬาได้ เช่น พลศึกษา วิทยาศาสตร์

การกีฬา เป็นต้น รวมทั้ง สาขาวิชาที่สนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ 
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กระบวนการด าเนินงาน 

1. ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ภาคเรียนที่ 2  
1.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนกีฬา 
1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนกีฬา ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา 
1.1.3 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท าห้องเรียนกีฬาร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา 
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนด้าน การบริหารจัดการ งบประมาณ อาคารสถานที่  

การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเลย์บอล  
และเกณฑ์เป้าหมายด้านสมรรถนะด้านร่างกายของนักเรียน 

1.1.5 จัดท าคู่มือแผนการเรียน คู่มือการบริหารจัดการส าหรับห้องเรียนกีฬา  ให้ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

1.1.6 ประชาสมัพันธ์ ให้นักเรียนแต่ละภาคที่เป็นเป้าหมายได้ทราบ 
1.1.7 จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1.8 จัดท าโปรแกรมฐานข้อมลูเพื่อบันทึกพฒันาการทางด้านร่างกายผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
1.1.9 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ และรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ 

1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.2.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท าห้องเรียนกีฬารว่มกับสถาบันการพลศึกษาใน

พื้นที ่
1.2.2 จัดท างบประมาณ การปรบัปรุงอาคารสถานที่พกัของนักเรียนห้องเรียนกีฬา ค่าอาหาร 

ค่าเดินทาง 
1.2.3 ประชาสมัพันธ์ ให้นักเรียนแต่ละภาคที่เป็นเป้าหมายได้ทราบ 
1.2.4 ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา และสถาบันการพลศึกษาในพื้นที ่
1.2.5 จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา 
1.2.6 นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานทราบ 
1.3  สถานศึกษา 

1.3.1 จัดเตรียมอาคารสถานที่พักนักเรียน และจัดท าแผนการเรียนวิทย์ – กีฬา และ ศิลป์ – กีฬา  
1.3.2 รับสมัครนกัเรียนเข้าร่วมโครงการ 
1.3.3 ท าการสอบคัดเลือกนักเรียนร่วมกับสถาบันการพลศึกษาในพื้นที ่
1.3.4 จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันพลศึกษาในพื้นที่ 
1.3.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และพฒันาการทางด้านร่างกายของนักเรียน และรายงานให้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
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2 ระยะที่ 2 มีงบประมาณ 2560 ขยายผลไปยังโรงเรียนในจงัหวัดที่เป็นที่ตัง้ของสถาบันการพลศึกษา ที่
เหลืออีกจ านวน 14 จังหวัด โดยพิจารณาทบทวนจาก ผลการประเมิน ก ากับติดตาม โครงการห้องเรียน
กีฬาในระยะที่ 1  

3 ระยะที่ 3 มีงบประมาณ 2561 น าเสนอโครงการตอ่ คณะรัฐมนตรเีพื่อเป็นโครงการ / งานประจ า  
ตามมติ ครม. 

การวัดและประเมินผลโครงการ 

1. พัฒนาตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการและนักเรียน 
1.1. ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
1.2. ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาทางด้านกีฬา 

2. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดในข้อ 1  
3. พัฒนาฐานข้อมลู ด้านพัฒนาการของนักเรียนด้านร่างกายและทักษะด้านกีฬา  
4. เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึก และประมวลผลพัฒนาการของนกัเรียนด้านร่างกายและทกัษะด้านกีฬา 

ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
5. จัดท ารายงานผลโครงการ  


