
 
 
 

   คณะกรรมการการประเมิน   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนางาน (PA)

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บํารุง
      สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี�



กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 

นายประเจียบ  ปร �ชา 
ตําแหน่งครู ว �ทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

 



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

      
 

ปร �ญญาตร � ศศบ. ว �ชาเอก พลศึกษา
                   ว �ชาโท สุขศึกษา

 จาก มหาว �ทยาลัยศร �นคร �นทรว �โรฒ สงขลา 
 



ประวตัริบัราชการ

วันที� 13 สิงหาคม 2532 ครูโรงเร �ยนโคกกลางว �ทยา
อําเภอกาบเชิง จังหวดัสุร �นทร์

วันที� 30 กรกฎาคม 2535
ครูโรงเร �ยนคันธพิทยาคาร อําเภอ
ปะเหลียน จังหวดัตรัง

วันที� 1 ตุลาคม 2538 ครูโรงเร �ยนห้วยนางราษฎร์บํารุง
อําเภอห้วยยอด จังหวดัตรัง



ข้อมูลการปฏิบัติงาน

รายว �ชาพลศึกษา ม.1-6
รายว �ชาสุขศึกษา ม.4-6

     ว �ชาเพิ�มเติมพลศึกษา ม.4-5
กิจกรรมทักษะชีว �ต

ภาคเร �ยนที� 2 ป�การศึกษา 2564งานด้านการสอน

รายว �ชาพลศึกษา ม.1-6
รายว �ชาสุขศึกษา ม.4-6

     ว �ชาเพิ�มเติมพลศึกษา ม.4-5
กิจกรรมชุมชุนกีฬา 

ภาคเร �ยนที� 1 ป�การศึกษา 2565

รวม 14  คาบ/สัปดาห์

รวม 20 คาบ/สัปดาห์



ข้อมูลการปฏิบัติงาน
งานหน้าที�ในความรับผิดชอบ 

งานรองผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บํารุง                               
งานหัวหน้าฝ�ายกิจการนักเรียน                                                       
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย                                                           
งานส่งเสริมคุณธรรม ระเบียบวินัยแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน                    
งานอาคารสถานที�และสิ�งแวดล้อม                                                  
งาน งานหัวหน้ากลุ่มสาระ                                                           
งานส่งเสริมความเป�นเลิศด้านกีฬา                                                 
งานแผนงบประมาณกลุ่มสาระสุขศึกษา และบริหารทั�วไป                         



การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ 
พัฒนางาน (PA)

 

จัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
พลศึกษา
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี�วัด 
จัดทํารายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ม.4-6

1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
จัดหน่วยการเรียนรู้
จัดทําแผนจัดการเรียนรู้ ม.4
การวัดผลประเมินผล 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
โครงสร้างรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 

1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้

     ชั�นม.ต้น-ม.ปลาย

1. ด้านการจัดการเรียนรู้



ภาพ



สื�อพิมพ์ชุดการตลาดที�ออกแบบเอง

เป�นสิ�งยอดเยี�ยมในการดึงดูดผู้ชมเหนือกว่า
การเป�นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นเพียงครั�งเดียว

แนวทาง active learning อย่างหลากหลาย
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
การเรียนรู้ที�มาร่วมนิเทศการ
กระบวนการคิด การบรรยาย การอภิปลาย
กลุ่ม การสอนแบบสาธิต
การฝ�กทักษะปฏิบัติ
คลิป/วิดีโอ
สอน on-site /on-live

1.3.การจัดการเรียนรู้

ชุดแบบฝ�กพัฒนาการเสร �มสร้างสมรรถภาพทางกาย
เอกสารการเร �ยนรู้หลักการออกกําลังเพื�อสุขภาพ 
เกมส่งเสร �มการเร �ยนรู้
PowerPoint 
คลิป ว �ดีโอขั�นตอนการออกกําลังกาย คลิปว �ดีโอการ
ฝ�กทักษะกีฬา คลิปการเสร �มสร้างสมรรถภพเพื�อการ
เร �ยนรู้เอกสารการเร �ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมใบงาน ใบความรู้ สุขภาพของผู้บร �โภค การ
ป�องกันโรคติดต่อไม่ติดต่อกิจกรรมใบงานใบความรู้
พัฒนาการเสร �มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการ
ออกกําลังเพื�อสุขภาพ การฝ�กทักษะปฏิบัติกีฬา 

1.4 การสร้างและหร �อพัฒนาสื�อนวตักรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเร �ยนรู้

   ใบงานกิจกรรมกลุ่มผลิตสื�อว �ชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ภาพ



สื�อพิมพ์ชุดการตลาดที�ออกแบบเอง

เป�นสิ�งยอดเยี�ยมในการดึงดูดผู้ชมเหนือกว่า
การเป�นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นเพียงครั�งเดียว

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ�
แบบทดสอบวัดทักษะ
แบบสังเกตพฤติกรรม  
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ใบงาน/ชิ�นงาน
เสนอผลงานกลุ่ม
ทดสอบระหว่างเรียน
ทดสอบกลางภาค/ปลายภาค
คลิป/วิดีโอ
ผลิตสื�อแหล่งเรียนรู้

1.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

นําผลการจัดการเรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์
เพื�อแก้ป�ญหาที�เกิดขึ�นจากการจัดการเรียนรู้

1.6 การศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื�อแก้ป�ญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

ในรูปแบบวิจัยในชั�นเรียนแบบอย่างให้ครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที�มาร่วมนิเทศการจัดการเรียนรู้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


สื�อพิมพ์ชุดการตลาดที�ออกแบบเอง

เป�นสิ�งยอดเยี�ยมในการดึงดูดผู้ชมเหนือกว่า
การเป�นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นเพียงครั�งเดียว

จัดทําระเบียบห้องเรียน
สาระสนเทศรายวิชาเรียน
จัดตกแต่งห้องเรียน
จัดพัฒนาสถานที�ออกกําลังกาย/กีฬา
พัฒนาสื�ออุปกรณ์/ลูกบาล ตาข่าย
เล่นเกม
ยกย่องชมเชย
สอบปรับคะแนนอย่างต่อเนื�อง

1.7 การจัดบรรยากาศที�ส่งเสริมและพัฒนาผู้
เรียน    เอื�อต่อการเรียนรู้

 สถานศึกษาสีขาว 
 กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
 ประชุมนักเรียนทุกสัปดาห์ 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด โรงเรียน 
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
ปฐมนิเทศนักเรียน ป�จฉิมนิเทศ
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมยกย่องชมเชย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
กํากับติดตามแก้ไขนักเรียนอย่างต่อเนื�อง
ตามหลักปรัชชาเศรษฐกิจพอเพียง

1.8 การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที�ดีของผู้
เรียน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ภาพ



การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ 
พัฒนางาน (PA)

 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที�ได้รับมอบ
หมายเป�นปรึกษา ม.3/2 วิเคราะห์ผู้เรียนผ่าน
การ ประเมิน SDQ การเยี�ยมบ้านผลการเรียน
แต่ละภาคเรียน 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายวิชา
สุขศึกษา/พลศึกษา 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างสมํ�าเสมอ 
สารสนเทศโครงการส่งเสริมการเป�นเลิศด้าน
กีฬา
ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา

2.1. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและ
รายวิชา

จัดทําสารสนเทศของผู้เรียน วิชาสุขศึกษา /
พลศึกษา 
ผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศพฤติกรรมนักเรียน

จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที�ได้รับมอบหมาย
เป�นปรึกษา ม.3/2 วิเคราะห์ผู้เรียนผ่านการ ประเมิน
SDQ การเยี�ยมบ้านผลการเรียนแต่ละภาคเรียน 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศขององค์กรภายนอก
คู่มือฝ�ายบริหารทั�วไป คู่มือนักเรียน

2.2 การดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียน 
     ด้านพฤติกรรม

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
 



ภาพ



สื�อพิมพ์ชุดการตลาดที�ออกแบบเอง

เป�นสิ�งยอดเยี�ยมในการดึงดูดผู้ชมเหนือกว่า
การเป�นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นเพียงครั�งเดียว

รองผู้อํานวยการฝ�ายบริหารทั�วไป งานกิจการ
นักเรียน ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนงา
นอาคารสถานที�สิ�งแวดล้อมจัดทําข้อมูลการ
ดําเนินงานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ประสานความร่วมมือกับกลุ่ม

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
งานส่งเสริมความเป�นเลิศทางด้านกีฬาและ
งานศิลปะหัตกรรม
 งานแผนงานงบประมาณกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน 

วิทยากร/ผู้ตัดสินกีฬา

2.3  ปฎิบัติงานวิชาการ และงานอื�นๆ ของคึกษา

     บริหารงานวิชาการ 

     สพม 13

กลุ่มสหวิทยาเขตวิทยาธรรม กลุ่มครูสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา พลศึกษาสพม 13 
การท่องเที�ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
ผู้ฝ�กสอนกีฬาภาคใต้ กีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ และ
ระดับประเทศ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศขององค์กรภายนอก

2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ภาพ



การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ 
พัฒนางาน (PA)

 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 
 

เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาในส่วนที�
เกี�ยวข้องกับภาระหน้าที�และความรับผิดชอบ แล
รายงานผลการประชุม/อบรม/สัมมนา อย่าง

เผยแพร่ความรู้ที�ได้จากการประชุม/อบรม/
สัมมนาไปยังครูที�มีส่วนเกี�ยวข้อง

3.1 การพัฒนาตนเองอย่างเป�นระบบและต่อเนื�อง

เป�นระบบ ไม่น้อยกว่า 20 ชั�วโมง 

 
 

เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศการสอนในบทบาทของ
ผู้รับการ
นิเทศและผู้นิเทศรวมกัน ไม่น้อยกว่า 5 ครั�ง
PLC ระบบการทํางาน
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมชุมชุนสัมพันธ์

พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาผลสัมฤทธิ�/ทักษะ
ความเป�นเลิศด้านกีฬา
ส่งเสริมด้านสุขภาพ
ชุมชน/สังคม
วิทยากร/คณะกรรมการประเมิน

3.2 การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพื�อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.3. การนําความรู้ความสามารถ ทักษะที�ได้จากการ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ



การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ 
พัฒนางาน (PA)

 
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 
 



ข้อตกลงในการพัฒนางานที�เป�นประเด็นท้าทาย
ในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

1.ว �ธีการดําเนินการให้บรรลุผล                              
   1.1 การสร้างพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการออกกําลังกายเพื�อ
สุขภาพ  การส่งเสร �มความสามรถพิเศษด้านกีฬาสู่ความเป�นเลิศ และ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.2 จัดทําชุดแบบฝ�กทักษะกีฬา การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
หลักการออกกําลังกายเพื�อสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับนักเร �ยน
   1.3 นําไปใช้จัดการเร �ยนรู้กับนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4 รายว �ชา
สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดแบบฝ�กทักษะ พัฒนาการเสร �มสร้าง
สมรรถภาพทางกายและการออกกําลังกายเพื�อสุขภาพ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.4 วัดผลและประเมินผลการเร �ยนรู้ของนักเร �ยน โดยการประเมิน
ทักษะกระบวนการปฏิบัติ และสรุปผลการเร �ยนรู้
   1.5 ปรับปรุงโครงการส่งเสร �มความสามรถพิเศษ ด้านกีฬาสู่ความ
เป�นเลิศมาตรฐานที�สูงขึ�น
     

 

 2. ผลลัพธ์การพัฒนาที�คาดหวัง
 2.1 เชิงปร �มาณ
 - นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4 มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะกระบวนการฝ�ก
ปฏิบัติ รายว �ชารายว �ชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 - ผู้เร �ยนนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4 ร้อยละ 80 มีผลคะแนนจากการทดสอบวัด
ทักษะปฏิบัติและวัดผลสัมฤทธิ�ทางการเร �ยน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนทั�งหมด
รายว �ชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 -ผู้เร �ยนนักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4 ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ�ทางการเร �ยนสูงกว่าที�
โรงเร �ยนกําหนด
 - นักเร �ยนชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 4ออกกําลังกายเพื�อสุขภาพ (ร้อยละ 100)
 - นักเร �ยนเข้าร่วมโครงการส่งเสร �มความสามารถพิเศษ กีฬา กร �ฑาศิลปะหัตกรรม
สพม13 จํานวนอย่างน้อย18 คน
 - นักเร �ยนได้รับรางวัลอย่างน้อย 3 รางวัล
 2.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เร �ยนมีมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะกระบวนการฝ�กปฏิบัติ  รายว �ชา
รายว �ชาสุขศึกษาและพลศึกษา พัฒนาตนเองก้าวสู่เกณฑ์มาตรฐานที�สูงขึ�น ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์ที�โรงเร �ยนกําหนด 
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