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โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 

 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา 
(Check Assessment Report : CAR) 

 

 
โลโก้ของ 
โรงเรียน 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ก 

 

ค าน า 
 
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดหรือไม่ และมีผลการด าเนินงานอยู่
ในระดับใด เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนจะน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป 

 

 

 

 
              (นายศุภกิจ  จันทร์ตรี) 
              ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ข 
 

สารบัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เรื่อง  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๖ 
ส่วนที่ ๒ วิเคราะห์สภาพของโรงเรียนกีฬาจากผลการประเมิน ๑4 
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๑7 
ภาคผนวก  19 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 
 

 - ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา  
 - ภาพถ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬา  



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ๑ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 บริบทของโรงเรียน 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่เลขที่  74 หมู่  10 ต าบล  โพธิ์ อ าเภอ เมืองศรีสะเกษ     
จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33000   สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 6 คน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  59   คน และนักเรียน จ านวน  363  คน โรงเรียนกีฬามีความเชี่ยวชาญในด้านกีฬา
เซปักตะกร้อ กีฬามวยสากลสมัครเล่น  กีฬามวยปล้ า กีฬายูโด  กีฬาฟุตบอลและกีฬาแฮนด์บอล  และมี
เป้าหมายในการขับเคลื่อนโรงเรียนกีฬา ดังนี้  

1. จัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความถนัดและ 
ความสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้พัฒนาความสามารถสูงสุดทางกีฬา 

 ๒. เตรียมและผลิตนักกีฬา ให้มีความสามารถและมีคุณธรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ และนานาชาติทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 ๓. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการกีฬาและนักกีฬาของประเทศ 
 ๔. เป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สุขภาพและคุณธรรมของเยาวชน 
 ๕. เป็นศูนย์บริการแก่ชุมชนตามภารกิจของสังกัดส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแยกรายประเด็นพิจารณา และมาตรฐาน  
         โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
เมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม  2564 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 

๑. ดร.ศุภกิจ  จันทร์ตรี ประธานกรรมการ 
  ๒. นางรพีพร  ศรีไสว  กรรมการ 

 ๓. นางสาวนริศรา มืดนนท์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวสมหญิง อินทรก าแหง กรรมการ 
 ๕. นางสาวอภิชยา หอมรวง  กรรมการและเลขานุการ 

และมีผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
       ๑) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ (๑)  ดีเลิศ 
       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา (๒) 

ดีเลิศ 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (๓) ดีเลิศ 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๔) ดีเลิศ 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา (๕) ดีเลิศ 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ (๖) ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 

       ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกีฬาก าหนด (๗) ดีเลิศ 
       ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (๘) ดีเลิศ 
       ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (๙) ดีเลิศ 
       ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (๑๐) ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม : คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกีฬาก าหนดชัดเจน   (๑๑)  ดีเลิศ 
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนกีฬา (๑๒) ดี 
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย (๑๓) 
ดีเลิศ 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (๑๔) ดีเลิศ 
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    (๑๕) 

ดีเลิศ 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ 
    เรียนรู้ (๑๖) 

ดีเลิศ 

ภาพรวม : กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๓ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
 ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 
      ใช้ในชวีิตได้ (๑๗)    

ดีเลิศ 

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (๑๘)  ดีเลิศ 
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (๑๙)  ดีเลิศ 
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน (๒๐) ดีเลิศ 
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ (๒๑) 
ดีเลิศ 

ภาพรวม : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 

มาตรฐานที่ ๔ คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา มีระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) การจัดการเรียนการสอนด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (๒๒) ดีเลิศ 
๒) ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬา (๒๓) - 
๓) ด้านบริหารจัดการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (๒๔) ดีเลิศ 

ภาพรวม : คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา ดีเลิศ 

หมายเหตุ 
 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมิน 
ในแต่ละประเด็นรายมาตรฐานนั้นๆ 
 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณาที่มีความถี่สูงสุด 
 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 

 
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
     แยกตามระดับคุณภาพในแต่ละประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ จ านวนประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม 1 

ดีเลิศ 21 
ดี 1 

ปานกลาง - 
ก าลังพัฒนา - 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๔ 
 

แยกตามระดับคุณภาพภายในภาพรวมแต่ละมาตรฐาน 

 หมายเหตุ 
 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละ
ประเด็นรายมาตรฐานนั้นๆ 
 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณาที่มีความถี่สูงสุด 
 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
 
จุดเด่น (ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีเลิศ) 
 ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี 
 ๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๔. บุคลากรมีความเสียสละ ทุ่มเทและมีจิตสาธารณะในการท างานทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 ๕. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ๖. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม 
 ในการสนับสนุน 
 ๗.  โรงเรียนมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และค่าเป้าหมายด้านกีฬาที่ชัดเจน 
 
จุดควรพัฒนาเร่งด่วน 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

๑ คุณภาพของผู้เรียน      
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      

๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     

๔ คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา      
ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา      



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๕ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/ยกระดับคุณภาพ  
๑. ด้านผู้เรียน 

- พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ผลงานได้ 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 

๒. ด้านผู้บริหาร 
- 

๓. ด้านครูผู้สอน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของการเรียนรู้ 
- จัดโครงการ/กิจกรรมให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับไป 

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
๔. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- ก ากับติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง 
เรียนรู้ 

- ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนให้หลากหลาย 
๕. คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

- ควรน าผลการวิจัยมาพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๖ 
 

ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมายระดับ
คุณภาพที่ก าหนด 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 
(เทียบกับผลการประเมินโดยคณะ

กรรมการฯ) 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ประเมินตนเอง 
(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 

คณะกรรมการฯ 
(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
 

ข้อเสนอแนะรายประเด็นพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/ยกระดับคุณภาพ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม 

   ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนควรส่งเสริม สนับสนนุและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
โรงเรียนกีฬา 

โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนาความก้าวหน้าจากพ้ืนฐาน
เดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

   ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน แลเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ด้านการประกอบ
อาชีพ ด้วยการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน ให้กับผู้เรียนโดยการให้ความรู้ 
และฝึกทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๗ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- โรงเรียนมกีระบวนการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม
หลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
- โรงเรียนมีกระบวนการน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านผู้เรียนให้บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
- โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ด้านการประกอบ
อาชีพ และฝึกทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมโดยความร่วมมือกับ
ชุมชน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ปลูกฝังเจตคติที่ดีเตรียมความพร้อมในการศึกษา
ต่อ ให้กับผู้เรียนโดยการให้ความรู้และทักษะในการ
ฝึกงานหรือการท างาน ผ่านกิจกรรมแนะแนว  
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
- โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานหรือสร้าง
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายทุกรายวิชา 
- โรงเรียนควรก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
- โรงเรียนควรจัดให้มกีิจกรรม PLC เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุงระหว่างผู้เรียนกับ
ครูผู้สอน 

- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
เช่น โครงการวันวิชาการ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนสามารถการ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนรู้ 
- จัดโครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนและครูได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับไป
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๘ 
 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/ยกระดับคุณภาพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
โรงเรียนกีฬาก าหนด  

โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

   ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นอีสานและความเป็นไทย เห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ าวันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

   ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีการยอมรับ
เหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 

   ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และรักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ สามารถป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในชุมชนและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๙ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียน
ก าหนด  
- ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
- โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
- ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
- ควรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านการรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง และรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดีอยู่เสมอ สามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่ม
เหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
- ควรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านการส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นอีสานและความเป็นไทย อย่าง
หลากหลาย 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการ/กิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่นโครงการส่งเสริม
ศาสนาสัมพันธ์ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง/ 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในวิถีชีวิตที่แตกต่าง/ 
กิจกรรมสัมผัสชีวิตวิถีอีสาน กิจกรรมธารน้ าใจ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้น า
ต่างๆ เช่น เป็นพิธีกรในกิจกรรรมและงานวันส าคัญ
ต่างๆ ของโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๑๐ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมายระดับ
คุณภาพที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
การบรรลุเป้าหมาย 

(เทียบกับผลการประเมินโดยคณะ
กรรมการฯ) 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
ประเมินตนเอง 

(ระดับคณุภาพ/ความหมาย) 
คณะกรรมการฯ 

(ระดับคณุภาพ/ความหมาย) 

4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) บรรลุ 
 

ข้อเสนอแนะรายประเด็นพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/ยกระดับคุณภาพ 

๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียน
กีฬาก าหนดชัดเจน  

- ควรมีกระบวนการทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของโรงเรียนกีฬาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
กีฬา 

- โรงเรียนควรวางแผนระบบงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น    
ในการปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
- 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

- ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๖) จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
- 

 
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 

- ควรท าข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา
และด้านกีฬากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
- ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกฝ่าย - ควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับติดตาม

ระบบสารสนเทศ 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๑๑ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป้าหมายระดับ

คุณภาพที่ก าหนด 
ผลการประเมิน 

การบรรลุเป้าหมาย 
(เทียบกับผลการประเมินโดยคณะ

กรรมการฯ) 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

 ประเมินตนเอง 
(ระดับคณุภาพ/ความหมาย) 

คณะกรรมการฯ 
(ระดับคณุภาพ/ความหมาย) 

4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) 4 (ดีเลิศ) บรรลุ 
 

ข้อเสนอแนะรายประเด็นพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/ยกระดับคุณภาพ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   

โรงเรียนควรด าเนินการจัดการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและนวัตกรรม
การในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

โรงเรียนควรก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนควรพัฒนาครูให้มีความรู้ในการจัดชั้นเรียน 
ในเชิงบวก เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข 

๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนควรมีการก ากับ ติดตามการวิเคราะห์ผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ
และการฝึกซ้อมกีฬา 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้  

โรงเรียนควรจัดกิจกรรม PLC เพ่ือให้ครูได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามที่หลักสูตรก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๑๒ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย และให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
- โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมี
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
- โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอ่ืน 
ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
- โรงเรียนควรก ากับ ติดตาม นิเทศการจัดการเรียน การ
สอน การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
- มุ่งพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา และทักษะที่จ าเป็นในวิชาชีพ 
- เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
ส าคัญ 
- ส่งเสริมครูได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ 
ของเรื่องการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
เช่น โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้คล่องแคล่ว 
และการออกแบบข้อสอบและรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  
- โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรม PLC เพ่ือเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน 

- ก ากับติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอนใน
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูใช้กระบวนการวิจัย 
ในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู้เรื่องการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของการเรียนรู้ 
- จัดโครงการ/กิจกรรมให้บุคลากรได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับไป
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๑๓ 
 

มาตรฐานที่ ๔ คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

เป้าหมายระดับ
คุณภาพที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
การบรรลุเป้าหมาย 

(เทียบกับผลการประเมินโดยคณะ
กรรมการฯ) 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
ประเมินตนเอง 

(ระดับคณุภาพ/ความหมาย) 
คณะกรรมการฯ 

(ระดับคณุภาพ/ความหมาย) 

4 (ดีเลิศ) 3 (ดี) 4 (ดีเลิศ) บรรลุ 
 

ข้อเสนอแนะรายประเด็นพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา  ข้อเสนอแนะเพื่อการรักษา/ยกระดับคุณภาพ 

๑) การจัดการเรียนการสอนด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ 
 

- ส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนกีฬา พัฒนาเรียนรู้หลักสูตรกีฬา  
- พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลผู้เรียน 
- การท าวิจัยทางการกีฬา  
- การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ และเผยแพร่ได้ 

๒) ผลสัมฤทธิ์ด้านกฬีา - 
๓) ด้านบริหารจัดการด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ 

- ส่งเสริมการจัดการอบรมหรือการเข้าร่วมการอบรมตามวิชาชีพ
ของตนเอง 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- โรงเรียนมีผู้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
กีฬาทุกชนิดกีฬา 
 

 

- ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
- โรงเรียนควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านกีฬา
ทุกชนิดกีฬา 

- จัดท าโครงการอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านกีฬา
ให้กับผู้ฝึกสอนกีฬา 

- จัดท าโครงการอบรมการท าวิจัยทางด้านกีฬาเพ่ือการ
พัฒนานักกีฬาน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการ
ฝึกซ้อมให้เกิดความต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๒ วิเคราะหส์ภาพของโรงเรียนกีฬาจากผลการประเมิน 
 

 

มาตรฐาน 
จุดเด่น  

(ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีเลิศ) 

จุดควรพัฒนา  
(ระดับคุณภาพดี ปานกลาง และก าลัง

พัฒนา) 
มาตรฐานที่ ๑ 

คุณภาพของผู้เรียน 
 

- โรงเรียนมกีระบวนการพัฒนา
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณตามหลักสูตร อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
- โรงเรียนมีกระบวนการน าเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานด้านผู้เรียน
ให้บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ  
- โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน ด้านการประกอบอาชีพ และ
ฝึกทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมโดย
ความร่วมมือกับชุมชน / ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
- ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
- โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

- โรงเรียนควรมีกระบวนการพัฒนายก
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
- โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
น าเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลายทุกรายวิชา 
- โรงเรียนควรก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน การใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรม PLC  
เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ       
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับไปพัฒนาและ
ปรับปรุงระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน 
- ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย
เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
- ควรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้าน
การรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
และรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ สามารถป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อ
การกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
- ควรมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้าน
การส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
อีสานและความเป็นไทย อย่าง
หลากหลาย 
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มาตรฐาน 
จุดเด่น  

(ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีเลิศ) 

จุดควรพัฒนา  
(ระดับคุณภาพดี ปานกลาง และก าลัง

พัฒนา) 
มาตรฐานที่ ๒ 

กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ 

- มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่โรงเรียนกีฬาก าหนดชัดเจน 
- ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
โรงเรียนกีฬาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนควรก ากับติดตามการวาง
ระบบงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนใน
การปฏิบัติงานที่สามารถด าเนินการได้
จริง 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

- ครูมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน  
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย และให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
- โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรยีนรู้   
- โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครู
และชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
สนับสนุนส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ 

- โรงเรียนควรก ากับ ติดตาม นิเทศการ
จัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ทัง้ในและนอกห้องเรียน รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
- มุ่งพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทักษะที่จ าเป็นในวิชาชีพ 
- เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยใน
การสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญ 
- ส่งเสริมครูได้รับการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพของเร่ืองการวัดผลและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเปา้หมายและ
ตัวชี้วัดของการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี เช่น 
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้
คล่องแคล่ว และการออกแบบขอ้สอบและ
รูปแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง  
- โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรม PLC  
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีประสิทธิภาพและ 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน 
จุดเด่น  

(ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีเลิศ) 

จุดควรพัฒนา  
(ระดับคุณภาพดี ปานกลาง และก าลัง

พัฒนา) 
มาตรฐานที่ ๔ 

คุณภาพด้านกีฬาของ 
โรงเรียนกีฬา 

- โรงเรียนมีผู้บุคลากรทางด้านกีฬาที่
มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬา 

- โรงเรียนควรส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้านกีฬาทุกชนิดกีฬา 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. ท าข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการกีฬากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

สิ่งท่ีควรสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬา 
- ด้านงบประมาณ 
- สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
- ด้านวิทยากรท้องถิ่นด้านการศึกษา 
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ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

หมายเหตุ 
 - ผลการประเมินภาพรวมของโรงเรียนให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละประเด็นของ
ทุกมาตรฐาน 
 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณาที่มีความถี่สูงสุด 
 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
  
 จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ  ยอดเยี่ยม 
จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา ระดับดีเลิศ จ านวน 21 ประเด็นพิจารณา และระดับดี จ านวน 1 ประเด็น
พิจารณา  ทั้งนี้เพราะการด าเนินงานทั้ง ๔ มาตรฐาน มีจุดเด่นตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน    
ได้ด าเนินการโดยมีกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียน
ก าหนด นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้เป็นไปตามสมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
๑ คุณภาพของผู้เรียน      
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

    

๔ คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา      
ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา      
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ค ารับรองของคณะกรรมการประเมิน 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับนี้ได้รับตรวจสอบเนื้อหา และผล
การประเมินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................. 
(นายศุภกิจ  จันทร์ตรี) 

ประธานกรรมการ 
วันที่  23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564         
 
            

 
ลงชื่อ.............................................................                      ลงชื่อ............................................................. 
              (นางรพีพร    ศรีไสว)         (นางสาวนริศรา   มืดนนท์) 
                    กรรมการ                  กรรมการ 
วันที่  23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564                           วันที่  23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564                    
 
 
 
 
ลงชื่อ.............................................................                      ลงชื่อ............................................................ .                       
          (นางสาวสมหญิง   อินทรก าแหง)                                    (นางสาวอภิชยา    หอมรวง) 
                     กรรมการ                                                                 กรรมการ 
วันที่  23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564                           วันที่  23  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564                    
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ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา  
ปีการศึกษา 2563 
- ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
- ภาพถ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๒๐ 
 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๒๑ 
 

 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๒๒ 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
วัน/เวลา รายละเอียดการด าเนินงาน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 

- ด าเนินการประเมิน (ตรวจสอบเอกสารโครงการ/กิจกรรม/งาน) ตามมาตรฐานการศึกษาที่ ๑ – ๔  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 

 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ประเมินการด าเนินงานมาตรฐานที่ 2  

ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๑. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ปกครอง 

๑4.3๐ - ๑๖.๐๐ น. ประเมินการด าเนินงานมาตรฐานที่ 3 
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 3 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
- หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๒๓ 
 

วัน/เวลา รายละเอียดการด าเนินงาน 
วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๐.3๐ น. ประเมินการด าเนินงานมาตรฐานที่ 4  
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ 4 
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๔ 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา 
- หัวหน้างานพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
- หัวหน้างานจัดการสนามกีฬาและครุภัณฑ์กีฬา 
- หัวหน้างานทะเบียนและสถิติข้อมูลนักกีฬา 
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (๑ คน) 

๑๐.3๐ - ๑2.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการด าเนินงาน  

- คณะกรรมการประเมินฯ จัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมินฯ (CAR) 
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ (CAR) และให้ข้อเสนอแนะ 

 
หมายเหตุ : คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการประเมินฯ (CAR) ฉบับสมบูรณ์  

และส่งให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษท่ีได้รับการประเมิน หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว  
ไม่เกิน ๑๐ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๒๔ 
 

ภาพถ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
จากการจัดการศึกษาของโรงเรยีนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา (CAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   ๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


