
 
 
 
 

 
 

แบบรายงาน 
การจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ครูผู้สอน 
นายประสิทธิ์  เจริญสุข 

ต าแหน่ง พนักงานราชการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนไกรภักดวีิทยาคม  ต าบลโพธิ์ 
อ าเภอเมือง  จงัหวัดศรสีะเกษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   11   เดือน   มีนาคม     พ.ศ 2565  
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  
         ข้าพเจ้า นายประสิทธิ์  เจริญสุข   ต าแหน่ง พนักงานราชการ  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
รายวิชาพลศึกษา รหัสวิชา พ22102 ได้จัดท านวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การด าเนินการจัดท านวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ 

 

          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะกรีฑาจากรั้วกระโดดต่ า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

ผลการด าเนินการ 
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
      2. ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะกรีฑา ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ 

 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

                                                      (ลงชื่อ)          ครูผู้สอน 
       (นายประสิทธิ์  เจริญสุข) 

                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           (นายวิรัช  กะตะศิลา) 

                                                      (ลงชื่อ)          หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                 (นางมัณฑนา สิงห์สุข) 
                                                      (ลงชื่อ   .     รักษาการรองผู้อ านวยการ  
                                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 

 อนุญาต            
 ควรพัฒนา/เพิ่มเติม         

                     
 

 
                            (นางกิษรา  เทสันตะ)                   
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 



 
 
 
 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะกรีฑาจากรั้วกระโดดต่ า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ผู้จัดท า  นายประสิทธิ์  เจริญสุข  
โรงเรียน   ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  2564  
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. หลักการ  
             ความต้องการการออกก าลังกายเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิดจนถึงวัยชราการเล่นกีฬาหรือ
การออกก าลังกายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอเนกอนันต์เพียงใดก็ตาม หากไม่ระมัดระวังหรือสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่
พร้อมที่จะเล่นโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บก็มีมากเช่นเดียวกันเป็นต้นว่า  
ข้อเท้าแพง ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีก กระดูกหักเป็นต้น 
              ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เพ่ือวางรากฐานการเล่นกีฬาและพัฒนาทักษะกีฬา
เยาวชนได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกีฬากรีฑาที่ถูกต้องรวมทั้งการน าไปฝึกให้เกิดความช านาญเพ่ือใช้แข่งขัน
จริงในสนามอีกทั้งยังมีประโยชน์อีกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนที่จะเล่นกีฬากรีฑาในระดับโรงเรียน 
อ าเภอ จังหวัด สโมสรและระดับประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬากรีฑาเพ่ือน าข้อมูล
ต่างๆมาใช้สร้างแบบฝึกทักษะกีฬากรีฑาส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือที่จะท าให้ผู้เล่น
ดังกล่าวก้าวไปสู่ความส าเร็จในการเล่นได้มากขึ้นมีมาตรฐานในการเล่นสูงและมีประโยชน์ในการพัฒนาการ
แข่งขันกีฬากรฑีาให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
            จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรภักดี
วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหา
เกี่ยวกับ ทักษะการก้าวเท้า ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก ผู้เรียนมีความแตกต่างทางด้านร่างกายสติปัญญาและ
ความสามารถ นักเรียนขาดการปูทักษะขั้นพ้ืนฐานมาก่อน การที่นักเรียนมีปัญหาดังกล่าวนี้จะท าให้ส่งผล
กระทบต่อการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องทักษะกรีฑาจากรั้วกระโดดซึ่งทักษะที่มีความส าคัญ
ส่งผลต่อการวิ่ง 
             ในฐานะได้ท าหน้าที่เป็นครูผู้สอนพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงต้องท าการวิจัยผล
การฝึกทักษะกรีฑา โดยใช้รั้วกระโดดต่ า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ าเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษเพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกรฑีาจากรั้วกระโดดต่ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาทักษะกรีฑาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทักษะ 
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3. วิธีด าเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ  

1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การวิ่งระยะสั้น 
2)  แบบทดสอบทักษะ  เรื่อง การวิ่งระยะสั้น 

3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการดังนี้ 
1)  ศึกษาข้อมูลเนื้อหาวิชาพลศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) ด าเนินการสร้าง แบบทดสอบทักษะ 
3)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยตรวจสอบให้  
4)  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3 ) ทดสอบก่อนเรียน(ทดสอบหลังเรียน) 

3.4   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
3.5   วิคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 

4. สรุปผล  
ผลการด าเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

บทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้แบบทดสอบทักษะ  เรื่อง การวิ่งระยะสั้น 
 

 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ ก่อนเรียนจาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.46 คิดเป็น ร้อยละ 50.42 ผลการ
ทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 7.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อย
ละ 74.52 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 24.10 ซึ่งพบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนเรียน 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะกรีฑามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะกรีฑา ส าหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษาก าหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ 

 
6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  

   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครูต่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 
 

           ลงชื่อ       ผู้รายงาน          ลงชื่อ        ผู้รับรอง 
                (นายประสิทธิ์  เจริญสุข)                (นางมัณฑนา  สิงห์สุข) 
            ต าแหน่ง  พนักงานราชการ       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 



 
 
 
 
 

                         (ลงชื่อ)         รักษาการรองผู้อ านวยการ  
   (นางสมพร  นาคถมยา) 

 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 
 

  (ลงชื่อ) 
(นางกิษรา  เทสันตะ)                   

   ผู้อ านวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาพลศึกษา  ( พ22102 กรีฑา)             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กรีฑาประเภทลู ่                             เวลา  1  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  การว่ิงระยะสั้น              เวลา  1  ชั่วโมง 
สอนโดย นายประสิทธิ์   เจริญสุข     สอนวันที่  23,25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564    คาบที่  3,8  
****************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
       1.1 มาตรฐานการเรียนรู้   พ 3.2  
    รักการออกก าลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลปฏิบัติเป็นประจ าอย่างเสมอ  มีวินัย  
เคารพสิทธิ  กฎ  กติกามีน้ าใจเป็นนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  
      1.2 ตัวชี้วัด 
          พ 3.1 ม 2/1, ม 2/2,ม 2/3,ม 2/4 
              1.น าผลการปฏิบตัิตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจาก  
                แหล่งข้อมูลที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีเหมาะสมในบริบทของตนเอง 

  2.เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมอย่างละ 1 ชนิด 
  3.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน 
    ชีวิตประจ าวัน   
  4.ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ใน 

               ชวีิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

     2.1 ด้านความรู้/ความเข้าใจ ( K ) 
  2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิ่งระยะสั้น   
     2.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ ( P ) 

 2.2.1 สามารถอธิบายและปฏิบัติทักษะการวิ่งระยะสั้นได้ 
     2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( A ) 

 2.3.1 เห็นความส าคัญทักษะการวิ่งระยะสั้น 

3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด  
 ในกรีฑาประเภทลู่  การวิ่งระยะสั้นจุดเด่นคือให้ความตื่นเต้นสนุกสนาน  และการที่บุคคลหนึ่งจะท า
การแข่งขันได้  จ าเป็นต้องมีทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้นต้องใช้ความอดทนฝึกซ้อมที่ถูกวิธี  และท่ีส าคัญต้องมีใจรัก
กรีฑาด้วย  
4. สาระการเรียนรู้  

4.1 ความรู้ (Knowledge : K) 
      - ทักษะและเทคนิคการวิ่งระยะสั้น 

        4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P) 
              - ทักษะการวิ่งระยะสั้น 
        4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude : A)  



 
 
 
 

  1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    5.  อยู่อย่างพอเพียง  
  2.  ซื่อสัตย์สุจริต     6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 3.  มีวินัย       7.  รักความเป็นไทย  
   4.  ใฝ่เรียนรู้      8.  มีจิตสาธารณะ 

4.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
  1.  ความสามารถในการสื่อสาร :  
  2.  ความสามารถในการคิด 
  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
         4.5 ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls   
            1. ทักษะในสาระวิชาหลัก (3Rs)  
   1.1  Reading (อ่าน)    1.2  (W)Riting (เขียน)  1.3  (A)Rithemetics (คณิตฯ) 
  2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (8Cs)  
  2.1  Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณญาณ และแก้ปัญหา) 
  2.2  Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
  2.3  Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม) 
  2.4  Collaboration, Teamwork and Leadership (การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า) 
  2.5  Communications, Information, and Media Literacy (การสื่อสารสารสนเทศ) 
  2.6  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) 
  2.7  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้) 
  2.8  Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 
 4.6  การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ภายใต้เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม 
5. ภาระงาน 
  5.1 ใบความรู้  
 5.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน                 .    
6.กระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้ 
 6.1ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.) ครูส ารวจรายชื่อนักเรียนและเครื่องแต่งกาย 
  2.) ทดสอบก่อนเรียน 

3.) ครูให้นักเรียนออกมาน ากายบริหารคนละ 1 ท่าโดยไม่ซ้ ากัน  (เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดี) 
 
 
 
 



 
 
 
 

6.2ขั้นอธิบายสาธิต 
 รูปแบบ           
       
              
               
           
    
  1.)  ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดานระยะห่างสองช่วงแขนแล้วนั่ง    (ตามภาพ) 
  2.) ครูสาธิตลักษณะการออกสตาร์ทแบบต่าง ๆ  ขั้นตอนการเข้าโค้งหรือขั้นตอนการ   
                           เข้าเสน้ชัย         .  
  3.) ครูถามความเข้าใจของนักเรียน        .     

6.3ขั้นฝึกและปฏิบัติ  
 แบบฝึกที่ 1                
      
              
               
   
 
                           1.) ครูให้นักเรียนฝึกการออกสตาร์ทแบบต่าง ๆทีละแถว (ตามภาพ)  
   
  2.) ครูเดินดูนักเรียนปฏิบัติหากเจอนักเรียนท าผิดให้รีบแก้ไขทันที     
  3.) ครูให้นักเรียนปฏิบัติทุกคนจนเกิดความช านาญ      
   
 แบบฝึกที ่2                
 รูปแบบ 
              
               
   
       
  1.) ครูให้ให้เข้าแถวตอน  3 แถวระยะห่าง  2 ช่วงแขน   (ตามภาพ)  
  2.) ครูให้นักเรียนฝึกการเข้าโค้งการแก่วงแขน     
  3.) ครูให้นักเรียนปฏิบัติทุกคนจนเกิดความช านาญ  
 
 
 
 
 
 
     



 
 
 
 

แบบฝึกที่ 3                
 รูปแบบ 
 
 
 
              
               
     
 
 
 
 
 
      

1.) ครูให้นักเรียนฝึกการเข้าเส้นชัยทีละคน ของคนแถวหน้า 
2.) โดยฝึกการเข้าเส้นชัยแบบต่าง ๆ 

  2.) ครูให้นักเรียนปฏิบัติทุกคนจนเกิดความช านาญ      
 6.4ขั้นน าไปใช้          
 รูปแบบ           
                 
              
               
           
 
  1.)  ครูให้นักเรียนแข่งขันกันวิ่ง  100 เมตร   

2.)  โดยใครชนะในแต่ละชุดมีคะแนนให้  5-4.5-4  (ตามล าดับ)         
  3.)  ให้นักเรียนสอบทุกคนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าเป็นอย่างไร     
  
            6.5ขั้นสรุป           
  1.) ครูติ-ชมนักเรียนในการเรียนการสอน        
  2.) ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการวิ่งระยะสั้นแบบต่าง ๆ    
  3.) นักเรียนตอบพร้อมกัน,   เป็นกลุ่ม,  เป็นคน     
  4.) ครูเพ่ิมเติมเนื้อหาหรือข้อผิดพลาดจากการตอบของนักเรียน   
  5.) ครูทดสอบหลังเรียน          
  6.) ครูอบรมคูณธรรมจริยธรรม        
  7.) ครูให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนพร้อมช าระล้างร่างกาย     
  8.) ครูนัดหมายในการเรียนครั้งต่อไป          
  9.) ครูบอกหัวหน้าสั่งเลิกแถว 
          



 
 
 
 

7.สื่อการเรียนรู้ 
 1.) ใบความรู้เรื่องการวิ่งระยะสั้น 
 2.) ใบประเมินจิตพิสัย 
 3.) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
 
 
8.การวัดและประเมินผล 
 1.)วิธีการ 
  1. 1) การสังเกต 
   1.1.1) สังเกตความสนใจและความตั้งใจในการเรียน 
   1.1.2) สังเกตจากกระบวนการท างาน 
 2.) เครื่องมือ/เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
  2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกณฑ์ผ่านร้อยละ  80 
  2.2) แบบประเมินผลด้านจิตพิสัยเกณฑ์ผ่านร้อยละ  80 
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  
 ให้นักเรียนไปฝึกฝนเพิ่มเติมและน าทักษะที่เรียนไปใช้ในการเล่นหรือแข่งขันกีฬากรีฑาในโอกาสต่าง ๆ 
 
บันทึกผลหลังการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  .........  คน   

 – ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี      ........ คน  คิดเป็นร้อยละ  .....................  

 – ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง   ........ คน  คิดเป็นร้อยละ  ..................... 

 – ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง  ....... คน  คิดเป็นร้อยละ  ..................... 

  ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ปัญหา / อุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

 



 
 
 
 

 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………….………………………………………………………………………………………………………........................................... 

 กิจกรรมเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

                             ลงชื่อ …………………………….….…………………. 

                                         (นายประสิทธิ์  เจริญสุข) 
                                   ต าแหน่ง      พนักงานราชการ 

                                    ………../……………../…….…. 

 

การนิเทศตรวจสอบของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

             

                                ลงชื่อ …………………………….…………………. 

                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 
                             ต าแหน่ง รักษาการรองผู้อ านวยการ                 
                                                                       ………../……………../…….…. 

บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

                  ลงชื่อ ……………………………….…………………. 

                                  (นางกิษรา  เทสันตะ) 
                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   

                         ………../……………../………. 



 
 
 
 

 

 

 

 

นักเรียนฝึกทักษะกระโดดรั้วต่ า 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


