
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ  
        ประเทศชาติ 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ ศธ.     ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ       
         ประเมินผล 
        ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 
        ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
สนองกลยุทธ์จุดเน้น  สพฐ.    ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่ 1 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้(1.1,1.2,1.3,1.4) 
        ข้อที่ 4 จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ 
        มาตรฐานการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.2     ข้อที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 
        เต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐานตามหลักสูตรก าหนด 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน        ข้อที ่2  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือมุ่งสู่  
        มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา  ข้อที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.1 1), 2), 4), 5), 6)  
        ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3) 
แผนงบประมาณ            พัฒนาการศึกษางานด้านวิชาการ (งบวิชาการ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       นายนิพน แจ่มแจ้ง   
    และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ         1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนของครู  ควรจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ครูมีความช านาญ                       
ในการสอน และคิดหาวิธีพัฒนาตนเองในด้านการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ดังนั้น    การ
จัดหาวั สดุ  อุปกรณ์ เ พ่ื อการ เ รี ยนการสอนของแต่ ละกลุ่ มสาระการ เ รี ยนรู้  จึ งมี ความจ า เป็น เ พ่ือ ให้                         
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือจัดหาสื่ออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 



3. เป้าหมาย 
   3.1  ด้านปริมาณ  
 นักเรียนจ านวน 4,147 คน และครู 202 คน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    3.2  ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติ 
 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การด าเนินกิจกรรมเป็นกระบวนการน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งท าให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เกี่ยวข้อง  ดังนั้น
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานจะต้องมีแนวทางท่ีก าหนดเป็นระบบอย่างชัดเจน เช่น  ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการ
บริหารโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นคุณภาพได้อาศัยหลักแนวคิด SBM  ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพจึงอาศัย
แนวทางด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
 4.1  ขั้นตอนการวางแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนนิการ  ดังนี้  
   4.1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   4.1.2 แบ่งงาน  มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ 
   4.1.3 ส ารวจสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดซื้อ - จัดจ้าง   
 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ เพื่อให้โครงการด าเนินการด้วยความเรียบร้อย  ดังนี้ 
   4.2.1 จัดท าค าสั่งโรงเรียนมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
   4.2.2 ด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
   4.2.3 จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
   4.2.4 จัดท าเอกสารการอ่านคิดวิเคราะห์ 
   4.2.5 พัฒนาห้องศูนย์และห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4.3 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้โครงการด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
   4.3.1 ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ - จัดจ้าง    
   4.3.2 ติดตามการจัดซื้อ - จัดจ้างจากงานพัสดุ 
   4.3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องเอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารการอ่านวิเคราะห์ 
   4.3.4 ติดตามความเพียงพอของเอกสารทุกเรื่องที่ให้กับนักเรียน 
   4.3.5 ติดตามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนและเอกสาร                   

การอ่านวิเคราะห์ 
   4.3.6 ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   4.3.7 ติดตามตรวจสอบจากการประเมินความพึงพอใจ 
 4.4 ขั้นตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้โครงการได้ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
   4.4.1 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละงาน 
   4.4.2 พัฒนาปรับปรุงจากการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 
   4.4.3 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรให้มากข้ึน 
 



5.  สถานที่และระยะเวลา 
 โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี) 
 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

6.  รายละเอียด งบประมาณ จ านวน     490,000     บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด                           
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- - 
199,000 - 199,000 ต.ค.61–ก.ย.62 

2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพนักเรียน
ทุกระดับชั้น 

- - 
50,000 - 50,000 เม.ย.62–ก.ย.62 

3. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้มี
ความสามารถทางด้านกีฬา 

- - 
10,000 - 10,000 เม.ย.62–ก.ย.62 

4. กิจกรรมเปตองสัมพันธ์ 5,000 10,000 - - 15,000 ต.ค.61–มี.ค.62 
5. กิจกรรมกีฬา “วันครู” ในเครือบดินทรเดชา - 10,000 - - 10,000 ต.ค.61–มี.ค.62 
6. กิจกรรมกีฬาภายนอก สพฐ. - 100,000 - - 100,000 ต.ค.61–ก.ย.62 
7. กิจกรรมบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี 15  - 95,000 - - 95,000 ต.ค.61–มี.ค.62 
8. กิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง - 9,750 1,250 - 11,000 เม.ย.62–ก.ย.62 

รวม 5,000 224,750 260,250 - 490,000  
 

 6.1 รายละเอียด งบประมาณ  (เงินรายได้) จ านวน     200,000     บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมและรายละเอียด                           
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

-กิจกรรมจัดการเรียนการสอนว่ายน้ าและ
ปรับปรุงพัฒนาสระว่ายน้ า 

 50,000 150,000  200,000 1 ต.ค.61–30 ก.ย.62 

รวม  50,000 150,000  200,000  

 
7.  การวัดและประเมินผล 
      ประเมินตามสภาพจริง 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 98 ของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนในแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 
และมีการประเมินผลในระดับชาติ
อยู่ในระดับดี 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชา 
- ประเมินความรู้ระดับชาติ 

- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์                    
ทางการเรียน 
- แบบประเมินความรู้ระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 



8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและ                  
เกิดนวัตกรรมที่เป็น Best Practice 
 
 
 

    
  ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 

    (นายนิพน     แจ่มแจ้ง)    
    
 

                  …..………………………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายธงชัย   อินทรพาณิชย์) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

      
  ................................................................... 

         (ดร.วิสิทธิ ์  ใจเถิง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 

 

 

 

 

 

 


