วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice)
กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Best Practice กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เปนกลุมสาระหนึ่งในแปดกลุมสาระที่เนนใหผูเรียนเกิด
ความสามารถในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ มีวิถีสุขภาพที่ดี โดยใหมีความรูความเขาใจ ทักษะ
กระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรม คานิยม ตามแนวทางการจัดการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ผลรวมสุดทายคือ ผูเรียนเกิดการพัฒนาที่
เปนองครวม ของความเปนมนุษยที่สมูรณทุกดาน
ในการเรียนรูวิชาพลศึกษาผูเรียนจะไดรับโอกาสเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬาทั้งประเภทบุคคล
และประเภททีมอยางหลากหลายของไทยและสากลกิจกรรมทางกายและกีฬาตาง ๆ ชวยใหผูเรียนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามศักยภาพไดเรียนรูถึงความสําคัญของการฝกตนเองตามกฎ กติกา ระเบียบและหลักการทาง
วิทยาศาสตร ไดแขงขันและรวมกันทํางานเปนทีม ไดรับประสบการณจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตาม
ความถนัดและความสนใจ ไดคนหาความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมทางกาย กีฬา กิจกรรม
นันทนาการ และกิจกรรมสรางเสริมสมถรรถภาพทางกาย
กรีฑราเปนกิจกรรมทางพลศึกษา ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญจัดใหเปน
วิชาสาระการเรียนรูพื้นฐานในระดับชานมัธยมศึกษาปที่ 2 ทุกปตลอดมา กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
กรีฑาไดรับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนดังนี้
1. เปดโอกาศใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดหลากหลาย
2. ไดรับการจัดสรรนักเรียน ความสามารถพิเศษทางกรีฑาเขาเรียนเปนประจําทุกป
3. จัดใหมีโครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อใหมีความเปนเลิศดานกรีฑา ซึ่งเปนโครงการดีเดนของโรงเรียน
โครงการหนึ่ง สนับสนุน สงเสริม ใหนักเรียนที่มีความสามารถเขารวมกิจกรรมการแขงขันกรีฑา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศอยางต็มศักยภาพ
การจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา พ 32101 กรีฑา การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอน
ไดใชรูปแบบ เทคนิควิธีการที่หลฃากหลาย เชน
• ขั้นนําสูบทเรียน ไดใชกระบวนการสรางความตระหนัก ใหผูเรียนไดเห็นคุณคา ในสิ่งที่จะเรียน
โดยใชสื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสม เชน วีดีทัศน แผนภาพ อุปกรณ

• ขั้นอธิบายและสาธิต อธิบายและสาธิตอยางเปนขั้นตอน ประกอบสื่อแผนภาพและอุปกรณ
• ขั้นฝกปฏิบัติ ใชกระบวนการกลุม กระบวนการฝกปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน จากงายไปหายาก
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนหลักธรรมตาง ๆ
• ขั้นพัฒนาความรูหรือการนําไปใช ใชกิจกรรมหรือเกมนันทนาการ ใหผูเรียนเรียนอยาง
สนุกสนาน ทํางานเปนทีม มีน้ําใจนักกีฬา
• สรุปสาระสําคัญจากการเรียนการสอน เนนย้ํา ทักษะที่ถูกตอง แนวทางการพัฒนาและศึกษา
คนควาเพิ่มเติม มีการบันทึกการประเมินผล หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแจงผลการ
ประเมินใหหผูเรียนทราบ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงตนเอง และครูผูสอนไดปรับปรุง
วิธีการ แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีการสรางเครือ่ งมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตามลักษณะของวิชาทุก
กิจกรรมประเมินผลครอบคลุมตามหลักการวัดผลประเมินผลรายวิชาพลศึกษา ที่มุงพัฒนาผูเรียนครอบคลุม
ทั้ง 5 ดานดังนี้
1.

ดานความรูความเขาใจ เกี่ยวกับกฎ กติกาและทักษะที่ถูกตอง

2.

ดานเจตคติที่ดี มีความตั้งใจในการรวมกิจกรรมอยางมีความหมายและสนุกสนาน

3.

ดานทักษะปฏิบัติไดอยางถูกตองปลอดภัย

4.

ดานคุณลักษณะ มีความมุงมั่นในการฝกทักษะ มีน้ําใจนักกีฬา

5.

ดานสมรรถภาพทางกาย มีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายปฏิบัติทักษะไดอยางคลองแคลวและ
ชํานาญ

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตางๆจากกลุมสาระ และทางโรงเรียนเปนประจําอยางตอเนื่อง ทําใหนักเรียนจํานวนหนึ่งที่มีทักษะพื้นฐานที่
ดี มีสมรรถภาพทางกายที่ดีและเหมาะสม มีคุณลักษณะพิเศษและมีความสามารถทางกรีฑาประเภทตางๆได
ใชเวลาวางชวงเชากอนเขาเรียน ชวงหลังเลิกเรียน และวันหยุด มาฝกซอมเปนนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน
ตามโปรแกรมการฝกซอม พัฒนาความสามารถของตนเอง เขารวมกิจกรรมการแขงขันกรีฑาในระดับตางๆ
ไดรับความสําเร็จอยางสูงตอเนื่อง เปนตัวแทนของจังหวัดเปนตัวแทนนักเรียนทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติ
ไทยอยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับ เปนที่ประจักษสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน ชุมชนและประเทศไทย สงผล
ใหโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศที่มีความสามารถดานกรีฑา

นักกรีฑาเดนในปจจุบัน
1.

เด็กหญิงจันทราพร วงศสุวคันธ ชั้น ม.2/3 เปนตัวแทนจังหวัดพะเยาเขารวมการแขงขัน เดิน
3,000เมตร กีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการศึกษาเขตการศึกษา 8 ระหวางวันที่ 13-16 ตุลาคม
2550 ณ จังหวัดนาน

2.

เด็กหญิงทิพวรรณ แดงสุวรรณ ชั้น ม.2/7 เหรียญทอง วิ่ง 300 เมตรการแขงขันกรีฑาดาวรุงมุง
โอลิมปกภาคเหนือ ประจําป 2550 เปนตัวแทนจังหวัดพะเยาเขารวมการแขงขัน วิ่งผลัด 4X400
เมตรการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งที่ 36 ระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 2550 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3.

นางสาวเกศศิริ วงคไชย ม.5/5 นักกรีฑาดีเดนภาคเหนือ 3 ป ติดตอกัน(2547-2550) นักกรีฑา
ดีเดนระดับประเทศ 2 ปติดตอกัน (2549-2550) การแขงขันกรีฑาดาวรุงมุงโอลิมปก-กีฬาปลอด
บุหรี่ เปนตัวแทนจังหวัดพะเยาเขารวมการแขงขัน วิ่ง 100 เมตร 200 เมตร วิ่งผลัด 4 X 100
เมตร วิ่งผลัด 4 X 400 การแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งที่ 36 ระหวางวันที่ 15-17 กันยายน 2550 ณ
จังหวัด นครศรีธรรมราช เปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเขารวมการแขงขัน
กรีฑาสิงคโปรโอเพน 7-9 กันยายน 2550 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร

ปจจัยแหงความสําเร็จและความภาคภูมิใจที่ไดรับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ความมุงมั่น ความเพียรพยายาม ความตั้งใจ การ
เอาใจใสของครูผูสอน ตลอดจนการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียนความรวมมือรวมใจจากผูที่มีสวน
เกี่ยวของ และองคประกอบแหงความสําเร็จ 3 ประการ
1. นักกีฬา พรสวรรค ความมุงมั่น ตั้งใจในชัยชนะ
2. ผูฝกสอน ความรู ประสบการณ ความสามารถในการถายทอดความรู
3. แผนการฝกซอมที่ดี รูปแบบ วิธีฝกซอมที่เหมาะสมไดมาตรฐาน
“ความสําเร็จของผูเรียนคือความภาคภูมิใจของครูผูสอน”

แผนการดําเนินงาน Best Practice
ของกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ขั้นดําเนินการ (D)
ขั้นวางแผน(p)

เปดรับนักเรียนที่มีความสามารถทางดานกีฬาเขาเรียน

ครูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาประชุมวาง

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและมีโครงการพัฒนา

แผนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดออกกําลังกาย
ตามความถนัด อยางหลากหลาย ทั้งประเภทบุคคล ,
ประเภททีม ทั้งกีฬาไทยและสากล โดยมีเปาหมาย
ทั้งพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน ที่สนใจใน
กีฬาแตละประเภทบรรลุเปาหมายที่วางไว จากการ

ในระบบโควตา นักกีฬาเปนประจําทุกป เปดโอกาส
ความเปนเลิศทางดาน กีฬาสงเสริมใหรวมการแขงขัน
ในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศอยาง
เต็มที่ตามศักยภาพและมีการฝกประสบการณและ
ฝกซอมอยางตอเนื่อง

ดําเนินกิจกรรม

ขั้นติดตาม(C)
ขันศึกษาทบทวนสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง(A)
สังเกต การฝกปฏิบัติการเลนกรีฑาซึ้งทําตาม

1. ประเมิณความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอการฝกกีฬาของตนเอง

ขั้นตอนแลวมีการพัฒนาถึงระดับใดควรมีการเพิ่มเติม

2. ประเมิณผลสัมฤทธิ์ของการเรียน วิชา

แกไขอยางไร จึงจะทําใหผลการพัฒนาดีขึ้นอีก และ

กรีฑาและผลของการแขงขัน กรีฑาในแต

พัฒนาอยางตอเนื่องใหกาวสูระดับที่สูงขึ้นและปฏิบัติ

ละระดับวาอยูในเกณฑที่พึงพอใจหรือไม

อยางสม่ําเสมอ

3. ผลเลิศในการเลนกรีฑาสามารถพัฒนา
ตนเองอยูในระดับใด

