
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 

(พัฒนาสมรรถภาพทางกาย) 



 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี 

โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
  กิจกรรม 
   1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
   3. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา 
  4. กิจกรรมเปตองสัมพันธ์ * 
  5. กิจกรรมกีฬา “วันครู” ในเครือบดินทรเดชา * 
  6. กิจกรรมกีฬาภายนอก สพฐ. 
  7. กิจกรรมบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16  
   8. กิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง 
   9. การเรียนการสอนว่ายน้้าและปรับปรุงพัฒนาสระว่ายน้้า 

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
        ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
       ตลอดชีวิต 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.       ข้อที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพม.2          ข้อที ่1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเต็ม 
       ตามศักยภาพและได้มาตรฐานตามหลักสูตรก้าหนด 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน         ข้อที ่2  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาที่ 3 ตัวบ่งช้ีที่ 1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน้า 
                                                 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
        4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
            การจัดการเรียนรู้  

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่              ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิพน  แจ่มแจ้ง 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22  และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดได้เต็มศักยภาพ โดย ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ



จัดการจากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็น ท้าเป็น รักการอ่าน เกิดการ ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (ส้านักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องจัดเตรียมสื่อ  และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอย่างครบครัน  เพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือจัดหาสื่ออุปกรณ์ส้าหรับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนจ้านวน 4,140 คน และครู 204 คน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติ 
4. รายละเอียดกิจกรรม 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส้ารวจความต้องการจากครูผู้สอนประจ้าวิชา  

และจากผู้เรียน      
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 น.ส.อุไรวรรณ  สวัสดิ ์

2. จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 น.ส.อุไรวรรณ  สวัสดิ ์

3. การส้ารวจวัสดุอุปกรณ์  ประจ้าปีการศึกษา
จากแบบส้ารวจการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และประเมินโครงการ 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 น.ส.อุไรวรรณ  สวัสดิ ์

4. ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
ในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 น.ส.อุไรวรรณ  สวัสดิ ์

  ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 1 
1 ขั้นตอนการวางแผน(P) ดังนี้ 

    ส้ารวจความต้องการจากครูผู้สอนประจ้าวิชา  และจากผู้เรียน      
2  ขั้นตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้ 

  จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
3  ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้  

การส้ารวจวัสดุอุปกรณ์  ประจ้าปีการศึกษาจากแบบส้ารวจการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า       และประเมินโครงการ 
4  ข้ันตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A) ดังนี้ 
  ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 

 

 



งบประมาณกิจกรรมที่ 1  เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ..........) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ........200,000.......................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต.  

1. หมึกพิมพ์  50,000   
2. อุปกรณ์ส้านักงาน  50,000   
3. อุปกรณ์การเรียนการสอน  50,000   
4. อุปกรณ์กีฬา  50,000   
(...................สองแสนบาทถ้วน....................................................) 200,000   

 
การประเมินผลกิจกรรมที่ 1 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 87 ของครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอยู่ใน
ระดับดี 

1.การเบิกและคืนอุปกรณ์การเรียน
การสอนของครู 
2.การยืมและคืนอุปกรณ์ฝึกซ้อม
กีฬาของนักเรียน 

1. แบบเบิกพัสดุ/สื่อการเรียนการ
สอน 
2.สมุดบันทึกข้อความยืมและคืน
อุปกรณ์กีฬา 

 
ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 1 

มีสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน  ให้บรรลุตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส้ารวจเครื่องมือเครื่องพัฒนาสมรรถภาพ   1 เม.ย 63 – 30 ก.ย. 63 ว่าที่ ร.ต.อานันท์  เชยสุวรรณ 
2. จัดซื้อ เครื่องมือเครื่องพัฒนาสมรรถภาพ 1 เม.ย 63 – 30 ก.ย. 63 ว่าที่ ร.ต.อานันท์  เชยสุวรรณ 
3. ตรวจสอบการส่งมอบ และประเมินโครงการ 1 เม.ย 63 – 30 ก.ย. 63 ว่าที่ ร.ต.อานันท์  เชยสุวรรณ 
4. น้าผลสรุปการการการด้าเนินการข้อเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินการครั้งต่อไป 
1 เม.ย 63 – 30 ก.ย. 63 ว่าที่ ร.ต.อานันท์  เชยสุวรรณ 

  
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 2 

1 ข้ันตอนการวางแผน(P) ดังนี้ 
  ส้ารวจเครื่องมือเครื่องพัฒนาสมรรถภาพ   
2  ข้ันตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้ 
 จัดซื้อ เครื่องมือเครื่องพัฒนาสมรรถภาพ 
3  ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้ 

ตรวจสอบการส่งมอบ และประเมินโครงการ 
4  ขั้นตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A)  ดังนี้ 

น้าผลสรุปการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินการครั้งต่อไป 
 



งบประมาณกิจกรรมที่ 2  เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ..........) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ...........50,000....................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต.  

    1. อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ  50,000   
      

(......................ห้าหม่ืนบาทถ้วน..............................................) 50,000   
การประเมินผลกิจกรรมที่ 2 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

คิดเป็นร้อยละ 87 
ความแข็งแรงของนักเรียน 
บุคลากร และนักกีฬา 

ทดสอบความแข็งแรง 
ทดสอบความอ่อนตัว 
ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ 

แบบทดสอบความแข็งแรง  
ทดสอบความอ่อนตัว 
ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ 

 
ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 2 

นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย นักกีฬา และบุคลากรทางการศึกษา    
      

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส้ารวจรายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้ทาง

โรงเรียน 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายวัลลภ  นันตา 

2. ด้าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายวัลลภ  นันตา 
3. ตรวจสอบ และประเมินโครงการ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายวัลลภ  นันตา 
4. น้าผลสรุปการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินการครั้งต่อไป 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายวัลลภ  นันตา 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 3 

1 ข้ันตอนการวางแผน(P) ดังนี้  
  ส้ารวจรายชื่อนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้ทางโรงเรียน 

2  ข้ันตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้ 
  ด้าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

3  ข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้ 
 ตรวจสอบ และประเมินโครงการ 
4  ข้ันตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A) ดังนี้ 

  น้าผลสรุปการด้าเนินงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินการครั้งต่อไป 

 

 



งบประมาณกิจกรรมที่ 3  เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ..........) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ............10,000...................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต.  

1. กรอบรูป  5,000   
2. ไวนิล  5,000   

      
      

(..............................หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน..................................) 10,000   
การประเมินผลกิจกรรมที่ 3 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 94 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความรับผิดชอบ คุณธรรม 
จริยธรรมระดับดี 

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 3 
ยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาทุกประเภทที่ท้าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิง

หเสนี) เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนที่ต้องการเล่นกีฬาให้ประสบผลส้าเร็จต่อไป 
 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเปตองสัมพันธ์ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน

และเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายดนันท์  แย้มชื่น 

2. ด้าเนินการแข่งขันตามก้าหนดการ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายดนันท ์ แย้มชื่น 
3. สรุปผลการด้าเนินการและประเมินโครงการ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายดนันท์  แย้มชื่น 
4. ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

ในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายดนันท์  แย้มชื่น 

ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 4 
1 ขั้นตอนการวางแผน(P) ดังนี้ 

    ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมการ
แข่งขัน  

2  ข้ันตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้  
ด้าเนินการแข่งขันตามก้าหนดการ 

3  ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้  
สรุปผลการด้าเนินการและประเมินโครงการ 

4  ขั้นตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A) ดังนี้ 
  ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 



งบประมาณกิจกรรมที่ 4 เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ..กองทุน 36 ปี) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ........15,000.......................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต.  

1. ค่าตอบแทน  6,000   
2. น้้าดื่มและอาหารว่าง  8,000   
3. ของที่ระลึก  1,000   
      
(...................หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน....................................) 15,000   

 
การประเมินผลกิจกรรมที่ 4 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

คิดเป็นร้อยละ 95 
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 4 

1.  คณะครูและบุคลากร ทุกฝ่ายในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีความสัมพันธ์ที่ดี  
2.  สร้างเสริม นิสัยรักในการออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพตนเอง 
3.  เสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมกีฬา “วันครู” ในเครือบดินทรเดชา 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมการด้าเนินงาน และประกาศแจ้งไป

ยังโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายเกรียงไกร เทียมแสน 

2. เตรียมงบประมาณ และด้าเนินการแข่งขัน 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายเกรียงไกร เทียมแสน 
3. สรุปผลการแข่งขัน และประเมินโครงการ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายเกรียงไกร เทียมแสน 
4. ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

ในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายเกรียงไกร เทียมแสน 

 ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 5 
1 ข้ันตอนการวางแผน(P) ดังนี้ 

    ประชุมด้าเนินงานและประกาศแจ้งไปยังโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 
2  ข้ันตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้ 

  เตรียมงบประมาณ และด้าเนินการแข่งขัน 
3  ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้  

สรุปผลการแข่งขัน และประเมินโครงการ 
4  ขั้นตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A) ดังนี้ 
  ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 



งบประมาณกิจกรรมที่ 5  เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ.กองทุน 36 ปี.....) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ........10,000.......................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต.  

1. ค่ารถบัส  10,000   
      
      

      
(...................หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน...........................................) 10,000   

การประเมินผลกิจกรรมที่ 5 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนในเครือ 6 บดินทรเข้าร่วม 
การแข่งขัน100 % 

ประเมินตามสภาพจริงจากการ
แข่งขัน 

แบบประเมินการแข่งขัน 

ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 5 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “วัน

คร”ู และมีความสัมพันธ์ ร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิด เกิดความสามัคคีในหมู่ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกีฬาภายนอก สพฐ. 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประกาศให้นักเรียนมาลงทะเบียนเป็นนักกีฬาของ

โรงเรียน และคัดเลือกนักกีฬาตามความสามารถ
และชนิดกีฬา 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภสิเขื่อนขันธ์ 

2. เตรียมงบประมาณ  ด้านการฝึกซ้อมและส่ง
แข่งขันกีฬา และส่งเข้าแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
ต่างๆตามโอกาสและความเหมาะสม 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภสิเขื่อนขันธ์ 

3. สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและประเมิน
โครงการ 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภสิเขื่อนขันธ์ 

4. ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
ในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 ว่าที่ ร.ต.มนตรี โสภสิเขื่อนขันธ์ 

  
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 6 

1 ข้ันตอนการวางแผน(P) ดังนี้ 
ประกาศให้นักเรียนมาลงทะเบียนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน และคัดเลือกนักกีฬาตาม

ความสามารถและชนิดกีฬา 
2  ข้ันตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้ 

  เตรียมงบประมาณ  ด้านการฝึกซ้อมและส่งแข่งขันกีฬา และส่งเข้าแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานต่างๆตามโอกาสและความเหมาะสม 



3  ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้  
 สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและประเมินโครงการ 
4  ข้ันตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A) ดังนี้ 

   ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 
งบประมาณกิจกรรมที่ 6  เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ..........) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ........100,000.......................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต.  

1. ชุดแข่งขันกีฬาฟุตบอล   20,000   
2. ชุดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล   17,000   
3. ชุดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล   32,000   
4. ชุดแข่งขันกีฬาว่ายน้้า   16,000   
5. เสื้อโปโล   15,000   
(...................หนึ่งแสนบาทถ้วน..................................................) 100,000   

 
การประเมินผลกิจกรรมที่ 6 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 87 ของนักเรียนที่ 
เข้าแข่งขันประสบผลส้าเร็จ 

ประเมินตามสภาพจริงจากการ
แข่งขัน 

แบบประเมินการแข่งขัน 

 
ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 6 

ท้าให้ได้รับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปในสังคม  หรืออาจได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
โรงเรียนไปแข่งขันกีฬาหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ระดับทีมชาติต่อไปในอนาคต   

 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนด้าเนินงานฝ่ายต่างๆ      1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายอภิรักษ์  เรืองนคร 
2. เข้าร่วมการแข่งขันตามก้าหนดการ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายอภิรักษ์  เรืองนคร 
3. สรุปการแข่งขันและประเมินโครงการ 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายอภิรักษ์  เรืองนคร 
4. ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

ในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 
1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63 นายอภิรักษ์  เรืองนคร 

  
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 7 

1 ข้ันตอนการวางแผน(P) ดังนี้ 
    ประชุมวางแผนด้าเนินงานฝ่ายต่างๆ      

2  ขั้นตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้ 
  เข้าร่วมการแข่งขันตามก้าหนดการ 

 



3  ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้  
สรุปการแข่งขันและประเมินโครงการ 

4  ข้ันตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A) ดังนี้ 
  ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 

งบประมาณกิจกรรมที่ 7  เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ..กองทุน 36 ปี) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ........145,000.......................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต

. 
 

1. ค่ารถ  50,000   
2. เสื้อกีฬา  30,000   
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  15,000   
4. กิจกรรมบดินทรเดชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16   50,000  *กองทุน 36 ปี 

      
      

(...................หนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน................................) 145,000   
การประเมินผลกิจกรรมที่ 7 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 87 ของนักเรียนที่ 
เข้าแข่งขันประสบผลส้าเร็จ 

ประเมินตามสภาพจริงจากการ
แข่งขัน 

แบบประเมินการแข่งขัน 

ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 7 
ท้าให้ได้รับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปในสังคม  หรืออาจได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนไป

แข่งขันกีฬาหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ระดับทีมชาติต่อไปในอนาคต   
 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมวางแผนด้าเนินการ และจัดเตรียม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม      
1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 
63 

นายดนัย  นาเมือง 

2. เข้าร่วมการกิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง
ตามก้าหนดการ 

1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 
63 

นายดนัย  นาเมือง 

3. สรุปผลการด้าเนินงานและประเมินโครงการ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 
63 

นายดนัย  นาเมือง 

4. ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
ในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 

1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 
63 

นายดนัย  นาเมือง 

 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 8 
1 ข้ันตอนการวางแผน(P) ดังนี้ 

     เข้าร่วมการกิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบองตามก้าหนดการ 
2  ข้ันตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้ 

  เข้าร่วมการกิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบองตามก้าหนดการ 
3  ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้  

สรุปผลการด้าเนินงานและประเมินโครงการ 
4  ข้ันตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A) ดังนี้ 
  ผลสรุปการด้าเนินและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินงานครั้งต่อไป 

งบประมาณกิจกรรมที่ 8  เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ..........) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ........11,000.......................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต.  

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  2,500   
2. ค่าดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครูกระบี่กระบอง  1,500   
3. ค่ารถบัส  7,000   
      

      
      

(...................หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน.......................................) 11,000   
 

การประเมินผลกิจกรรมที่ 8 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

คิดเป็นร้อยละ 95 
ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 8 
1. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

   2. สร้างเสริม นิสัยรักในการออกก้าลังกาย การดูแลสุขภาพตนเอง 
   3. ตั้งใจฝึกฝน เรียนรู้ในรายวิชาดาบสองมือ และกระบี่กระบอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการ
ต่อสู้       ของไทยในสมัยโบราณ 
 

 กิจกรรมที่ 9 การเรียนการสอนว่ายน้้าและปรับปรุงพัฒนาสระว่ายน้้า 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ส้ารวจสภาพทั่วไปเพ่ือวางแผนพัฒนา

ปรับปรุงสระว่ายน้้า   
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายกิตติรัชต์  วรัญญานนท์ 

2. ด้าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
สระว่ายน้้า 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายกิตติรัชต์  วรัญญานนท์ 



ที ่ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3. ติดตามการจัดซื้อ - จัดจ้างจากงานพัสดุ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายกิตติรัชต์  วรัญญานนท์ 
4. น้าผลสรุปการการการด้าเนินการและข้อเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินการครั้งต่อไป 
1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายกิตติรัชต์  วรัญญานนท์ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 9 

1 ข้ันตอนการวางแผน(P) ดังนี้ 
     ส้ารวจสภาพทั่วไปเพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงสระว่ายน้้า   

2  ข้ันตอนการปฏิบัติการ(D) ดังนี้ 
  ด้าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับสระว่ายน้้า 

3  ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ (C) ดังนี้  
       ติดตามการจัดซื้อ - จัดจ้างจากงานพัสดุ 
      4  ข้ันตอนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง(A) ดังนี้ 
        น้าผลสรุปการการการด้าเนินการและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงในการด้าเนินการครั้ง
ต่อไป 

งบประมาณกิจกรรมที่ 9  เงินอุดหนุน  รายได้สถานศึกษา  อ่ืนๆ(ระบุ..........) 
ประมาณการประกอบกิจกรรม  จ านวน ........200,000.......................บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดการใช้พัสดุที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ราคา/หน่วย จ านวน หมายเหตุ 
บาท ส.ต.  

1. จัดซื้อสารเคมี ท้าความสะอาดสระว่ายน้้า  108,000   
2. อุปกรณ์เกี่ยวกับสระว่ายน้้า  42,000   
3.  ซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้้า  50,000   
      

      
      

(...................สองแสนบาทถ้วน.......................................) 200,000   
 

การประเมินผลกิจกรรมที่ 9 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

คิดเป็นร้อยละ 94 
ของนักเรียนและบุคลากรที่ใช้ใน
การเรียน ฝึกซ้อมและออกก้าลัง
กาย 

จากสถิติในการใช้สระว่ายน้้า 
 

แบบบันทึกการใช้สระว่ายน้้า 
 

 
 
 
 



ผลที่คาดว่าได้รับกิจกรรมที่ 8 
1.  นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาในด้านกีฬาว่ายน้้า และเรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง
และ   ผู้อื่นทางน้้า 
2.  นักเรียนผู้ที่มีความสามารถในด้านกีฬาว่ายน้้าได้ใช้ในการฝึกซ้อมเพ่ือแข่งขัน 
3.  บริการให้แก่บุคลากรใช้เพื่อการออกก้าลังกาย 

5. รายละเอียด งบประมาณ (เงินอุดหนุน) จ านวน ..........466,000...............บาท 
กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม ปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- - 
200,000 - 200,000 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพ่ือ
สุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น 

- - 
50,000 - 50,000 1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 

3. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนผู้มีความสามารถทางด้าน
กีฬา 

- - 
10,000 - 10,000 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

4. กิจกรรมเปตองสัมพันธ์ * 6,000 9,000 - - 15,000 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 
5. กิจกรรมกีฬา “วันครู” ในเครือ 
บดินทรเดชา * 

- 10,000 
- - 10,000 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

6. กิจกรรมกีฬาภายนอก สพฐ. - - 100,000 - 100,000 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 
7. กิจกรรมบดินทรเดชาสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 16  

- 95,000 
- - 95,000 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค.63 

8. กิจกรรมไหว้ครูกระบี่กระบอง - 9,500 1,500 - 11,000 1 เม.ย.63 – 30 ก.ย.63 
       

รวม - 104,500 361,500  466,000  
 
รายละเอียด งบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) จ านวน ..........200,000...............บาท 

กิจกรรม งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม ปฏิบัติงาน 

1. การเรียนการสอนว่ายน้้าและ
ปรับปรุงพัฒนาสระว่ายน้้า 

- - 
200,000 - 200,000 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63 

รวม - - 200,000  200,000  
 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(........................................................) 

ลงชื่อ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
(.......................................................) 
หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 

ความเห็นรองผู้อ้านวยการ 
   เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
   .............................................. 
       ลงชื่อ 
              (                            ) 
     รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 ความเห็นผู้อ้านวยการโรงเรียน 
   ทราบ..................................................... 
   อนุมัต ิ
              ลงชื่อ 
                     ( นายวิสิทธิ ์   ใจเถิง ) 
     ผู้อ้านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
 

 


