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สารบัญ 
       หน้า 

คำนำ           ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                จ – ญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 

 ข้อมูลท่ัวไป          1 
 ข้อมูลบุคลากร                                               1 

  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา    7 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    13 
 ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬาของผู้เรียน       15 
 รางวัลเกียรติยศ         23 

           ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน    27 
 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ     27 

 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา        29 
 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะปีท่ีผ่านมา     30 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง        36 
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน      36 
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     57 
   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  67 
   มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา     76 
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา         83 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก         85 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 
ประกาศ ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- คำส่ัง 128/2563 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษปีการศึกษา 2563 (คำส่ังท่ีโรงเรียนกีฬาแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ) 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
 

  ในป ีการศ ึกษา 2563   โรง เร ียนก ีฬาจ ั งหว ัดศร ีสะ เกษ ส ั งก ัดมหาว ิทยาลัยการก ีฬาแห ่ งชา ติ   
เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางด้านกีฬา มีการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติกำหนดขึ ้น โดยมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื ่อประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย                           
4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา  
โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้  

 
โรง เร ียน ได ้ทำการว ิ เคราะห ์จากผลการประเม ินตนเองโรงเร ียนก ีฬา พบว ่า  ม ีประเด ็นท ี ่ต ้อง                        

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2563 

บรรล/ุไม่บรรลุ 
ระดับคุณภาพ ความ 

หมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

๔ ดีเลิศ ๔ ดี ไมบ่รรล ุ

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา ๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ
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              1. ด้านผู้เรียน 
 
 
       
                

 

              

   2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 

1.ควรมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนฯ 
2.ควรมีการจัดอบรมและส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมทางด้านวิชาชีพของตนเอง  

1. ควรจัดโครงการ กิจกรรมหรือส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพของตนเอง                               
2. ควรกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการ
แก้ปัญหา    อย่างยั่งยืน 

              
     3. ด้านครูผู้สอน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 
- - 

             
      4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       
 
       
                
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 

1. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติในกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
 

1. จัดโครงการติวเตรียมสอบโอเน็ต 
2. จัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มี
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุง                 
การจัดการเรียนการสอน 

จัดกิจกรรม PLC ให้ครู บุคลากร ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 
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   5. ด้านคุณภาพด้านกีฬาของโรงเรีนนกีฬา 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 

1. ครูวิชากีฬาต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านเทคนิคด้านกีฬาและความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อน ำมำใชใ้นกำร
พฒันำผูเ้รียนสู่ควำมเป็นเลิศดำ้นกีฬำ 

1. ควรมีการจัดอบรมและส่งผู้ฝึกสอนเข้าร่วม
การอบรมตามความถนัดของแต่ละชนิดกีฬา 
2. ควรส่งเสริมให้ครูวิชากีฬาใช้สื่อและนวัตกรรม               
มากข้ึน 
3. ควรมีการสร้างเครือข่ายของแต่ละชนิดกีฬา 
4. ควรมีการนำนักกีฬาออกฝึกซ้อมนอกสถานท่ี
กับผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 
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ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2563 บรรล/ุ 

ไม่บรรลุ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรียน 
    

 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

๔ ดีเลิศ ๒ ปานกลาง ไม่บรรล ุ

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเย่ียม บรรล ุ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

     

  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความ 
เป็นไทย  

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเย่ียม บรรล ุ

ภำพรวม : คณุภำพของผูเ้รียน ๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ
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ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2563 บรรล/ุไม่

บรรล ุระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

     

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๔ ดีเลิศ ๓ ดี ไมบ่รรล ุ

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดีเลิศ ๓ ดี ไมบ่รรล ุ

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

ภำพรวม : กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร ๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ

ภำพรวม : กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ
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ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2563 บรรล/ุไม่

บรรล ุระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียน
กีฬา 

     

4.1 การจัดการเรียนการสอนด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ๔ ดีเลิศ ๔ ดีเลิศ บรรล ุ
4.2 ผลสัมฤทธ์ิด้านกีฬา ๔ ดีเลิศ ๒ กำลังพัฒนา ไมบ่รรล ุ
4.3 ด้านบริหารจัดการด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ๔ ดีเลิศ ๕ ยอดเย่ียม บรรล ุ

ภำพรวม : คณุภำพดำ้นกีฬำของโรงเรียนกีฬำ ๔ ดีเลิศ ๓ ดี ไมบ่รรล ุ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ประวัติความเป็นมา 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีต้ัง ๗๔ หมู ่๑๐ ตาบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสถาบันการพล
ศึกษา โทร ๐๔๕-๖๑๖๓๙๑ โทรสาร ๐๔๕-๖๑๖๓๙๑ website www.sskss.ac.th เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เนื้อที ่๖๕ ไร่ 

 
2. โครงสร้างโรงเรียนกีฬา 
 
 
      ผู้อำนวยการ 
      
         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
         ฝ่ายบริหาร                  ฝ่ายวิชาการ          ฝ่ายพัฒนาการกีฬา       ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
งานสารบรรณ  งานหลักสูตรและการสอน       งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ           งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน 
งานการเงินและบัญชี  งานวัดผลและประเมินผล                   งานหลักสูตรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ     งานกิจกรรมและกิจการพิเศษ 
งานพัสดุ   งานประกันคุณภาพการศึกษา              งานโภชนาการ                        งานหอพักนักเรียน 
งานบุคคล   งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา         งานวิจัยทางการกีฬา          งานอนามัยและสุขภาพ 
งานวางแผนและพัฒนา              งานวิจัยทางการศึกษา                    งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา          งานวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 
งานสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร งานแนะแนวและบริการการศึกษา         
งานประชาสัมพันธ์  งานห้องสมุด 
งานอาคารสถานที่  
งานวิเทศสัมพันธ์                      
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3. ข้อมูลบุคลากร 
    3.1 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามประเภทและวฒุิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ำกว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหาร - 1 4 1 6 
ครู 1 31 7 - 39 
บุคลากรสายสนับสนุน 12 8 - - 20 

รวม 13 40 11 1 65 
 
 
    3.2 ข้อมูลผู้บริหาร จำแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมลู ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ำกว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ - - 2 - 2 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ถ้ามี) - 1 1 1 3 

รวม  1 4 1 6 
 
 
    3.3 ข้อมูลผู้บริหาร จำแนกตามวิทยฐานะ (ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
วิทยฐานะ (คน) 

รวม ครูผูช้่วย ครู 
(ค.ศ.1) 

ครูชำนาญการ
(ค.ศ.2) 

ครูชำนาญการ
พิเศษ(ค.ศ.3) 

ครูเชี่ยวชาญ.
(ค.ศ.4) 

ผู้อำนวยการ - - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ - - 2 - - 2 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ถ้ามี) - - 2 1 - 3 

รวม - - 4 2 - 6 
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 3.4 ข้อมูลครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
             

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ำกว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครูวิชาสามัญ - 11 5 - 16 
ครูวิชากีฬา 1 20 2 - 23 

รวม 1 31 7 - 39 
 
 
 

    3.5 ข้อมูลครู จำแนกตามวิทยฐานะ (ขอ้มูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

             

ประเภท 
วิทยฐานะ (คน) 

รวม ครูผูช้่วย ครู  
(ค.ศ.1) 

ครูชำนาญการ
(ค.ศ.2) 

ครูชำนาญการ
พิเศษ(ค.ศ.3) 

ครูเชี่ยวชาญ.
(ค.ศ.4) 

ครูวิชาสามัญ - 4 2 - - 6 
ครูวิชากีฬา - 2 2 - - 4 

รวม - 6 4 - - 10 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมครูที่เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 
 
    3.6 ข้อมูลครู จำแนกตามประเภท  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 

ประเภท 
ประเภท (คน) 

รวม ข้าราชการ ลูกจ้าง  
(จ้างเหมาบริการ)  

ครูวิชาสามัญ 6 10 16 
ครูวิชากีฬา 4 19 23 

รวม 10 29 39 
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     3.7 ข้อมูลครู จำแนกตามประเภทการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 

ประเภทการปฏิบัติงาน 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ข้าราชการ 1 - 1 1 8 - 1 2 1 - 15 
ลูกจ้าง (เจ้าเหมาบริการ) 1 2 3 1 19 1 1 1 - - 29 

รวม 2 2 4 2 27 1 2 3 1 - 44 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง กลุ่มสาระภาษาไทย, 2 หมายถึง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, 3 หมายถึง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 4 หมายถึง กลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,5 หมายถึง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา, 6 หมายถึง กลุ่มสาระศิลปะ,7 หมายถึง กลุม่สาระการงานอาชีพ 8 
หมายถงึ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, 9 หมายถงึ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ 10 หมายถึง ระดับประถมศึกษา ทั้งน้ี ไม่นับรวมผู้บริหาร    

   
 

     3.8 ข้อมูลครูวิชากีฬา จำแนกตามชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 

ประเภท 
ชนิดกีฬาที่เปิดสอน (คน)   

รวม ตะกร้อ ฟุตบอล มวยปล้ำ มวยสากล ยูโด แฮนด์บอล 
 

ครูวิชากีฬา 2 7 3 3 1 6 22 
รวม 2 7 3 3 1 6 22 

      หมายเหตุ :  ชนิดกีฬาให้เรียงตามลำดับอักษรและรวมผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งน้ี ไม่นับรวมผู้บริหาร 
 
 

     3.9 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ำกว่า
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานราชการ - 1 - - 1 

ลูกจ้างประจำ - - - - - 

ลูกจ้างช่ัวคราว 12 7 - - 19 

รวม 12 8 - - 20 
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    3.10 ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น  

ระดับชั้น 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ 

เพศ (คน) 
รวม 

เพศ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 36 29 65 36 30 66  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 33 35 68 33 36 69  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 29 35 64 27 37 64  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 29 26 55 29 26 55  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 24 29 53 23 29 52  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 24 35 59 24 35 59  

รวม 175 189 364 172 193 365  
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    3.11 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

2.10.1 ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน 1 : ........  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง 1 : ........  
จำนวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    

 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 
 

2.10.2 ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน   1 : 9  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง 32 : 1  
จำนวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    

 ไม่ครบชั้น  ในระดบัชั้น...... 
 

2.10.3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   

ประถมศึกษาปีที่ 6 -  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 100  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100  
2.10.4 จำนวนวันที่โรงเรียนกีฬาจัดการเรียนการสอนจริง ในปีการศึกษา 2563   
ระดับประถมศึกษา -  
ระดับมัธยมศึกษา 34  

2.10.5 จำนวนห้องเรียน   
ห้องเรียนประถมศึกษา   

ห้องเรียนมัธยมศึกษา 12 ห้อง  

ห้องปฏิบัติการ  3 ห้อง  

ห้องพยาบาล  1 ห้อง  

อื่นๆ โปรดระบุ    ห้องสมุด  1 ห้อง  
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลักสูตร 
คน 

1.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00 
ร้อยละ 

ม.1 66 คน 4 16 28 17 4 16 - 
ร้อยละ 6.15 24.62 43.08 26.15 6.15 24.62 - 

ม.2 69 คน 3 25 25 12 3 25 - 
ร้อยละ 4.62 38.46 38.46 18.46 4.62 38.46 - 

ม.3 62 คน 11 19 23 11 11 19 - 
ร้อยละ 17.19 29.69 35.94 17.19 17.19 29.69 - 

รวมมัธยมต้น 197 คน 18 60 76 40 18 60 - 
ร้อยละ 9.28 30.93 39.18 20.62 9.28 30.93 - 

ม.4 55 คน 7 17 18 12 7 17 - 
ร้อยละ 12.96 31.48 33.33 22.22 12.96 31.48 - 

ม.5 52 คน 4 11 27 9 4 11 - 
ร้อยละ 7.84 21.57 52.94 17.65 7.84 21.57 - 

ม.6 59 คน 6 21 26 6 6 21 - 
ร้อยละ 10.17 35.59 44.07 10.17 10.17 35.59 - 

รวมมัธยมปลาย 166 คน 17 49 71 27 17 49 - 
ร้อยละ 10.37 29.88 43.29 16.46 10.37 29.88 - 

ภาพรวมโรงเรียน 363 คน 35 109 147 67 35 109 - 
ร้อยละ 9.78 30.45 41.06 18.72 9.78 30.45 - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น ความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร       
และการคิดคำนวณ 

 

 
 
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 2
 

ระดับชั้น จำนวน 
จำนวนผู้เรียนที่ได้ระดับ ดี ข้ึนไป (คน) 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ม.1 66 45 49 48 71.71 64.57 
ม.2 69 40 52 24 56.03 54.73 
ม.3 62 25 48 26 53.22 58.38 
ม.4 55 32 37 29 59.39 62.73 
ม.5 52 28 32 34 60.25 63.14 
ม.6 59 23 39 44 59.88 64.41 
รวม 363 193 257 205 

60.08 61.33 
ร้อยละ  53.16 70.79 56.47 

 
หมายเหตุ 
     1. ค่าเป้าหมายที่กำหนด ระดับ ดี (3) ร้อยละ 70 - 79 
     2. ให้นำผลสัมฤทธิข์องวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป มากรอกข้อมูล 

 

 

 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ระดับชั้น จำนวน 
จำนวนผู้เรียนที่ได้ระดับ ดี ข้ึนไป (คน) 

ร้อยละ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ม.1 65 40 42 30 57.43 
ม.2 68 42 43 24 53.43 
ม.3 64 41 48 33 63.54 
ม.4 55 36 44 29 66.06 
ม.5 53 37 34 34 66.03 
ม.6 59 34 44 44 68.93 
รวม 364 230 255 194 

62.57 
ร้อยละ  63.18 70.05 53.29 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

6. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา 
 
 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย 
จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผลการเรียน 2.70
และ2.80 ขึ้นไป ร้อยละ ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผลการเรียน 
2.70 และ2.80 

ขึ้นไป ร้อยละ 

จำนวน (คน) จำนวน (คน) 

ม.1 65 50 76.92 ม.1 66 59 89.39 83.15 
ม.2 68 47 69.11 ม.2 69 54 78.26 73.68 
ม.3 64 45 70.31 ม.3 62 45 72.58 71.44 
รวม 197 142 72.08 รวม 197 158 80.20 76.14 
ม.4 55 31 63.63 ม.4 55 44 80.00 71.81 
ม.5 53 24 42.28 ม.5 52 44 84.62 63.45 
ม.6 59 46 77.96 ม.6 59 48 81.36 79.66 
รวม 167 101 60.48 รวม 166 136 81.93 71.20 

 364 243 66.75 รวม 363 294 80.99 73.87 
 
 
หมายเหตุ 
      1. ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
  1.1 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียน 3.40 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
  1.2 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียน 2.70 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
  1.3 ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียน 2.80 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
      2. ให้นำผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป มากรอกข้อมูล 
      3. จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไม่เข้ารับการประเมินจำนวน ๒ ราย 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

7. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา 
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
  

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย 
จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผลการประเมิน
ระดับ ดีเลิศ
จำนวน(คน) 

ร้อยละ ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผลการประเมิน 
ระดับ ดีเลิศ
จำนวน(คน) 

ร้อยละ 

ม.1 65 63 95.45 ม.1 66 61 92.42 93.93 
ม.2 68 62 89.86 ม.2 69 60 86.96 88.41 
ม.3 64 55 85.94 ม.3 64 60 93.75 89.84 
ม.4 55 48 87.27 ม.4 55 52 94.55 90.91 
ม.5 53 48 92.31 ม.5 52 49 94.23 93.27 
ม.6 59 53 89.83 ม.6 59 55 93.22 91.52 
รวม 364 329 90.14 รวม 363 337 92.83 91.49 

 
หมายเหตุ 
      1. ค่าเป้าหมายที่กำหนด ระดับ ดีเลิศ (4) ร้อยละ 90 - 94 
      2. ให้นำผลสัมฤทธิข์องการมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดี ที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ดีเลิศ (4) มากรอกข้อมูล 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

8. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา 
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย 
จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผลการประเมิน
ระดับ ดีเลิศ
จำนวน(คน) 

ร้อยละ ระดับชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

ผลการประเมิน 
ระดับ ดีเลิศ
จำนวน(คน) 

ร้อยละ 

ม.1 65 65 100 ม.1 66 66 100 100 
ม.2 68 68 100 ม.2 69 69 100 100 
ม.3 64 64 100 ม.3 62 62 100 100 
ม.4 55 55 100 ม.4 55 55 100 100 
ม.5 53 53 100 ม.5 52 52 100 100 
ม.6 59 59 100 ม.6 59 59 100 100 
รวม 364 364 100 รวม 363 363 100 100 

 

 หมายเหตุ 
      1. ค่าเป้าหมายที่กำหนด ระดับ ดีเลิศ (4) ร้อยละ 90 - 94 
      2. ให้นำผลสัมฤทธิข์องสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ดีเลิศ (4) มากรอกข้อมูล 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

9. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และร้อยละของผลต่างระหว่าง 

   ปีการศึกษา 2561-2563  
 

ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

จำนวนผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำน
วนผู้
เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย 56 47.54 ปานกลาง 65 48.06 ค่อนข้างดี 62 46.57 ปานกลาง 

ภาษาอังกฤษ 56 25.25 พอใช้ 65 27.75 พอใช้ 62 30.28 พอใช้ 

วิทยาศาสตร์ 56 31.93 พอใช้ 65 27.56 พอใช้ 62 25.53 พอใช้ 

คณิตศาสตร ์ 56 20.57 พอใช้ 65 19.82 พอใช้ 62 21.03 พอใช้ 

 56 47.54 ปานกลาง 65 48.06 ค่อนข้างดี 62 30.85  

 

แผนภูมิ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

ตารางที่ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย 44 35.69 พอใช้ 47 32.98 พอใช้ 59 32.76 พอใช้ 

ภาษาอังกฤษ 44 21.59 พอใช้ 47 21.12 พอใช้ 59 21.63 พอใช้ 

วิทยาศาสตร์ 44 24.29 พอใช้ 47 25.49 พอใช้ 59 25.48 พอใช้ 

คณิตศาสตร ์ 44 16.42 พอใช้ 47 13.46 พอใช้ 59 16.42 พอใช้ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

44 31.43 พอใช้ 47 30.04 พอใช้ 59 32.37 พอใช้ 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

10. ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬาของผู้เรียน 
    10.1 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิดกีฬา รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

1 นายยุทธชยั  ยุระชัย ม.6 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /    

 

2 น.ส.ณัฐชนก เอสะตี ม.6 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /  / 1 

 

3 น.ส.ศิริลักษณ์ แสนโคตร ม.6 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   2 

 

4 นายอัมรินทร์    เก้ือกูล ม.6 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1 

 

5 นายอนุชา  สิทธิหนองค ู ม.5 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1 

 

6 นายจิณณธรรม   คำนึง ม.5 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1 

 

7 น.ส.จันทร์จิรา วรรณวงษ์ ม.5 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1 

 

8 น.ส.สิรินธร  อ้อมแก้ว ม.5 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1 

 

9 น.ส.อริสา   โจนส์ ม.5 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1 
 
 

 

 



 

16 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิดกีฬา รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

10 นายสุรศักด์ิ     จันทร์เพ็ชร ม.5 มวยปล้ำ การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 / /  2  

11 นายวิทวัส   ทมไพร ม.4 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1  

12 นายกิตติรัตน์   เชื้อหอม ม.4 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63  /  1  

13 นาย ณัฐพล    ปรังประโคน ม.4 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1  

14 น.ส.เสาวลักษณ์  ไชยเลิศ ม.4 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1  

15 นายเศรษวัฒน์      ตุ้มทอง ม.4 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1  

16 ด.ช.เจษฎา  รัตนพันธ์ ม.3 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1  

17 ด.ช.ทัพพสาร  สัตตะบุตร ม.3 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63  /  1  

18 ด.ช. เศรษฐวัฒน์   สมปาน ม.3 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

 

23 – 30  ต.ค.63  /  1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิดกีฬา รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

19 ด.ญ.วรัญญา   คำสวาสด์ิ ม.3 มวยปล้ำ การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 

 

/  1 

 

20 ด.ญ.สุวรรณกัลยา รัทธา
อนัน 

ม.3 มวยปล้ำ การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /  / 2 

 

21 ด.ญ.วิราศิณี    จันตาขาว ม.3 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1  

22 ด.ญ.เฟโวร์ โชมะ  จาค็อบ ม.2 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1  

23 ด.ญ.จารุวรรณ    บุญยงค ์ ม.2 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63  / / 2  

24 ด.ญ.ชลนิชา   นำระนะ ม.2 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1  

25 ด.ช. เกรียติกุล  มาตยารักษ์ ม.2 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1  

26 ด.ช.ศักดินันท์    คงถือมั่น ม.1 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   1  

27 ด.ญ.สโรชินี   เจนดง ม.1 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63 /   2  

28 ด.ญ.ขวัญชนก   ญแก้ว ม.1 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63  /  1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิดกีฬา รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

29 ด.ช.พีรพัฒน์   สมพงษ์ ม.1 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63  / / 2 

 
 
 
 
 

30 ด.ช.ทนวัฒน์    จิตหาญ ม.1 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1 

 
 
 
 
 

31 ด.ช.ณัฐภูมิ   ศรสิงห ์ ม.1 มวยปล้ำ 

การแข่งขันกีฬามวย
ปล้ำและมวยปลำ้

ชายหาดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

23 – 30  ต.ค.63   / 1  

32 น.ส.ศิริรัตน์   คุณลา ม.6 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

 /  1  

33 น.ส.พิยาดา  ภูมิเรศสุนทร ม.6 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

 /  1  

34 นายสุรวุฒิ   บุตะเคียน ม.6 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

 /  1  

35 น.ส.พรชิตา   เอ่ียมสีทอง ม.5 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

 /  1  

36 ด.ญ.เปรมวดี   จามะรีย์ ม.3 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

 /  1  

37 ด.ญ.ณัฌธิดา    พระภักดี ม.3 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

 /  1  

38 ด.ญ.โชติกา    ทรงหอม ม.3 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

/   1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิดกีฬา รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

39 ด.ญ.ปริชญา  สวยสะอาด ม.2 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

/   1  

40 ด.ญ.ทิพาพร  สัมฤทธิ ์ ม.1 ยูโด 

การแข่งขันกีฬายูโด  
ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย  คร้ังที่  
24  จ.นครปฐม 

19 – 22  
พฤศจิกายน  2563 

  / 1  

41 น.ส.เสาวลักษณ์  รัตนแก้ว ม. 4 
เซปัก

ตะกร้อ 

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
เยาวชนหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยคร้ังที่3 

8 – 12  ธันวาคม  
2563 

  / 1  

42 น.ส.ประภัสสร  มณีคำ ม. 4 
เซปัก

ตะกร้อ 

การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
เยาวชนหญิงชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทยคร้ังที่3 

8 – 12  ธันวาคม  
2563 

  / 1  

43 น.ส.นฤมล  สืบสา ม.6 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

44 
น.ส.รุจิราวรรณ   เจริญ
จันทร์พันธ์ 

ม.6 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

45 น.ส.ภาวรินท์  เพ็นแจ่ม ม.4 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

46 ด.ญ.รักฤทัย เวชสาร ม.3 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

47 ด.ญ.เพชรดา  พงษ์สุระ ม.3 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

48 ด.ญ.อรพิน  บุญตา ม.3 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

49 ด.ญ.ชญาดา  ปัตทะมะ ม.3 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิดกีฬา รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

50 
ด.ญ.พรไพรินทร์ เบร็นแดน 
วิลเลี่ยม 

ม.2 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2563 

18 - 23 ก.ย. 63   / 1 

 
 
 
 
 

51 ด.ญ.ปัสสร  จำปาต้น ม.2 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชายหาดชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศ

ไทย ประจำปี 2563 จ.
เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1 

 
 
 
 
 
 

52 ด.ช.ชินดนัย  คำนึง ม.2 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

53 ด.ช.ณัฐิวุฒ  ยอดทอง ม.3 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

54 ด.ช.สิทธิพงษ์  เสน่หา ม.3 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

55 ด.ช.ธีรพงษ์  วันทา ม.3 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

56 ด.ช.ภูริพัฒน์  แก้วมา ม.4 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

57 ด.ช.นพพล  บุญเฟรือง ม.4 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิดกีฬา รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

58 นายทรงพล  กายแก้ว ม.4 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1 

 
 
 
 
 
 

59 นายรัตนชัย มีสุภาพ ม.5 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1 

 
 
 
 
 
 

60 นายณัฐพร  ทุมจาร ม.5 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

61 นายภูริ งอมสระค ู ม.5 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

62 นายณรงคศ์ักด์ิ หาญรบ ม.5 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

63 นายวัชระพล จันเทศ ม.5 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

64 นายปิยวัตร  ปิดตาระโพธิ์ ม.6 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

65 นายณัฐวีร์  ฝาสันเทียะ ม.6 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  
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ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิดกีฬา รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ี

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

66 นายภัทรพล  ศรีหาบุตร ม.6 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

67 นายชินวัด  ชุมพล ม.6 แฮนด์บอล 

การแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอลชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย 
ประจำปี 2563 จ.

เชียงใหม ่

18 - 23 ก.ย. 63   / 1  

 

 
 
 
    10.2 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ระดับ
ชั้น 

ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานท่ีใน

การแข่งขัน 

ผลการแข่งขัน รวม 
(เหรียญ) 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน ทองแดง 
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11. รางวัลเกียรติยศ 
    11.1 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

ลำดับท่ี รางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล 

1 
ให้การสนับสนุน อุปถัมภ์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน 

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 

2 
องค์กรคุณธรรม  ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร 
อำเภอและจังหวัดคุณธรรม 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ 

3 
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมมวยปล้ำ รุ่นอายุไม่กิน 17 ปี  
ประเภทฟรีสไตล์หญิง การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

4 
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมมวยปล้ำ รุ่นอายุไม่กิน 15 ปี  
ประเภทฟรีสไตล์หญิง การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

5 
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทีมมวยปล้ำ รุ่นอายุไม่กิน 15 ปี  
ประเภทชายหาดหญิง การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

6 
รางวัลชนะเลิศแฮนด์บอลหญิง รุ่น 16 ปี การแข่งขัน
มหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแก่นคัพครั้งท่ี 1” 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

7 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น
ประชาชนหญิงท่ัวไป  “อบจ.ศรีสะเกษ คัพ” 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

8 

รางวัลรองชนะเลิศ อันเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อทีมเด่ียว
หญิง 2 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี การแข่งขันตะกร้อ
หญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง
ประเทศไทยฯ   

โอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 

9 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย การ
แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   

สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศ
ไทย 

10 
ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งท่ี 
16ระดับจังหวัด รุ่น16 ปี ชาย  

กรมพลศึกษา 

11 
รองชนะเลิศฟุตบอล รุ่นไม่เกิน 18 ปี ชาย การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ    

กรมพลศึกษา 
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11.2 รางวัลที่บุคลากรได้รับ 
ลำดับท่ี ช่ือ นามสกุล ตำแหน่ง รางวัลท่ีได้รับ 
    

 
    11.3 รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ชนิดกีฬา ระดับชั้น ผลงานกีฬา 

1 เด็กหญิงวรัญญา คำสวาสด์ิ มวยปล้ำ ม.3 
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

2 นางสาวสุชาดา  กำจร ฟุตบอล ม.6 
เด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นายอาชานัย   บุตรแผงชัย มวยปล้ำ ม.6 
เด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

4 นางสาวจันทร์จิรา  วรรณวงษ ์ มวยปล้ำ ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

5 นางสาวพิกุล ระยับศร ี แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ประจำปีพ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

6 นางสาววรรณา  บุตรจันทร์ แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

7 นางสาวสายน้ำ จำปาทอง แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

8 นางสาวมนทกานต์กล่อมจิตร แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

9 นางสาวจุฑามาศ ชาช้านาญ แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

10 นาวสาวเพชรา ไกรวิเศษ แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

11 นางสาวพัชระมัย เลาพิลา แฮนด์บอล ม.3 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชนิดกีฬา ระดับชั้น ผลงานกีฬา 

12 เด็กชายชินดนัย ค้านึง แฮนด์บอล ม.2 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

13 นายสิทธิพงษ์ เสน่หา แฮนด์บอล ม.4 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

14 นายชยพัทธ์ ศรีคล้าย แฮนด์บอล ม.3 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

15 นายทรงพล กายแก้ว แฮนด์บอล ม.4 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

16 นายภูริพัฒน์  เมาลิชาติ แฮนด์บอล ม.4 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

17 นายนพพล บุญเฟรือง แฮนด์บอล ม.4 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

18 นายภูริ  งอมสระค ู แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

19 นายรัตนชัย มีสุภาพ แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

20 นายณัฐพร ทุมจารย์ แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

21 นายวัชระพล จันเทศ แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

22 นายณรงค์ศักด์ิ  หาญรบ แฮนด์บอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

23 นางสาวภาวรินทร์  เพ็ญแจ่ม แฮนด์บอล ม.4 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 
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ที่ ชื่อ – สกุล ชนิดกีฬา ระดับชั้น ผลงานกีฬา 

24 นางสาวรักฤทัย เวชสาร แฮนด์บอล ม.3 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

25 นางสาวอรพิน บุญตา แฮนด์บอล ม.3 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

26 
นางสาวพรไพรินทร์ เบร็นแดน 

 วลิเลี่ยม 
แฮนด์บอล ม.3 

รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

27 เด็กหญิงเพชรดา พงษ์สุระ แฮนด์บอล ม.2 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

28 เด็กหญิงปภัสสร จ้าปาตัน แฮนด์บอล ม.2 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

29 เด็กหญิงจิราวรรณ พันพม่า แฮนด์บอล ม.2 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

30 นางสาวรสสุคนธ์ มะลิซ้อน ฟุตบอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

31 นางสาวบูชิตา  เกิดขวญ ฟุตบอล ม.4 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

32 นางสาววิยะดา บุตตะแสง ฟุตบอล ม.4 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

33 นางสาวศศิมาภรณ์ ทุมมา ฟุตบอล ม.3 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

34 เด็กหญิงพรทิพา ทองลือ ฟุตบอล ม.3 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

35 เด็กหญิงสายชล แดงบุญเรือง ฟุตบอล ม.3 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 
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12. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
    12.1 แหล่งเรียนรู้ภายใน 

 
 
    12.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 
 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ชนิดกีฬา ระดับชั้น ผลงานกีฬา 

36 เด็กหญิงฌัฎฬรรณทอง ผู้มีสัตย์ ฟุตบอล ม.3 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

37 นางสาวณัฐวิมล สุภวงค์ ฟุตบอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

38 นางสาววราภรณ์ แสนประเสริฐ ฟุตบอล ม.5 
รางวัลเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ประจำปี พ.ศ.2563 นักกีฬาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนกีฬา) 

ลำดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จำนวนคร้ังที่ใช้ต่อปี

การศึกษา 
หมายเหตุ 

1 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 652  
2 ห้องคอมพิวเตอร์ 580  
3 ห้องสมุด 18,486  
4 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 540  
5 ห้องดนตรี 382  

ลำดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จำนวนคร้ังที่ใช้ต่อปี

การศึกษา 
หมายเหตุ 

1 วัดหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 3  
2 สนามกีฬาวีสมหมาย 2  
3 วัดเจียงอีวรวิหาร 3  
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13.ข้อมูลอาคาร สถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่ออาคาร สถานที ่ จำนวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1  
2 โดมอเนกค์ประสงค์ 1  
3 โรงยิมอเนกค์ประสงค์ 1  
4 อาคารพายุห์ 1  
5 สนามหญ้าเทียม 1  
6 หอพัก5 1  
7 หอพัก4 1  
8 หอพัก3 1  
9 หอพัก2 1  
10 หอพัก1 1  
11 โรงยิมกันทรารมณ์ 1  
12 โรงอาหาร 1  
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1  
14 โรงยิมมวย 1  
15 หอพัก 18 ยูนิต 1  
16 ห้องพยาบาล 1  
17 ห้องสมุด 1  
18 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  
19 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 1  
20 โรงฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ำ 1  
21 โรงฝึกซ้อมกีฬายูโด 1  
22 สนามฟุตบอล 1  
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14. ปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้กับครูและนักเรียน 

ท่ี ชื่อปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เร่ืองที่เชิญมาให้ความรู้ วัน เดือน ป ี สถานที่ 

1 ผศ.ดร.วัชรินทร์   ขี่ทอง กีฬาฟุตบอล/กีฬา
แฮนด์บอล 

11 ก.พ. 63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

2 ผศ.สุริยันต์  สุริยุทธ กีฬาเซปักตะกร้อ 11 ก.พ. 63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

3 ผศ.วินัย  รัตนคำ กีฬามวยสากลสมัครเล่น 11 ก.พ. 63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
4 นายธัชนนท์   อินทร์ปุก กีฬาฟุตบอล 11 ก.พ. 63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
5 นางสาวนิลาวัลย์   บุญประถัมภ์ กีฬายูโด/กีฬามวยปล้ำ 11 ก.พ. 63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
7 นางสาวณัชชารีย์  พิพัฒนพรเลิศ สุขภาพ 29-30 ส.ค.63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
8 นางภูณิศา   ขันตี สุขภาพ 29-30 ส.ค.63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
9 นางนงลักษณ์  กุลชาติประภา สุขภาพ 29-30 ส.ค.63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
10 นางสาวสุดาพร  สำลี สุขภาพ 29-30 ส.ค.63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
11 นางพิกุล   จารนัย สุขภาพ 29-30 ส.ค.63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
12 นายศักดิ์ชัย  เตรียมพิทักษ์  สุขภาพ 29-30 ส.ค.63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
13 นายสมพร   จึงศิรวิทย์กุล สุขภาพ 28-30 ส.ค.63 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
15. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพ  
     (รายงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564) 

จำนวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ทั้งหมด (คน) 

จำนวนนักเรียน (คน) 
หมายเหตุ สำเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ ประกอบ

อาชีพ 
ร้อยละ 

59 59 100 57 96.61 2 3.38  
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จปีการศึกษา 2563 
 

16.ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษา 

ลำดับที่ รายการความร่วมมือ 
หน่วยงานที่ทำความ

ร่วมมือ 
กิจกรรมที่
ทำร่วมกัน 

ปีที่ทำ
ความ
ร่วมมือ 

ปีที่สิ้นสุด
ความ
ร่วมมือ 

- - - - - - 
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17. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
สร้างนวัตกรรม มีการ
นำไปใช้และเผยแพร่ผลงาน
ได้ 

โรงเรียนมีการดำเนินการ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมอย่าง
หลากหลาย มีการ
ประชุมวางแผนการ
ดำเนินการ เพื่อให้ผู้เรียน                
มีความสามารถในการ
รวบรวม ความรู้               
ได้ด้วยตนเองและการ
ทำงานเป็นทีม เช่ือมโยง
ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ เป็นแนวคิด หรือ
ช้ินงาน เช่น 
1. นักเรียนได้จัดทำ
ผลงาน/ช้ินงาน เช่น 
โครงงานนักเรียน
วิทยาศาสตร์ การปลูกผัก
ไฮโดรโปรนิกส์แบบอัด
อากาศ   กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้นักเรียนใช้
โปรแกรมจำลอง
ห้องปฏิบัติการ (PhET) 
การใช้แอพพลิเคช่ัน 
canva ในการทำแฟ้ม
สะสมผลงาน หรือ
ออกแบบโลโก้ การทำ

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาด้านต่างๆ

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 
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เกมออนไลน์โดยใช้
เว็บไซต์ world wall 
ออกแบบบตัรอวยพร ใน
เทศกาลต่างๆ  

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติและทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพของโรงเรียน
ให้ต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได้ 
- ดำเนินงานและพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร และเป็น
แบบอย่าง 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้
ตรงตามความต้องการของ
ทุกกลุ่มสายงาน 
- ควรใช้อาคารสถานท่ีให้
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
- จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย และมีเช่ือมโยง
บูรณาการร่วมกัน 
- ควรพัฒนาครูให้มีความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชา 
 

โรงเรียนได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูเข้ารับ
การอบรมสัมมนาเพื่อนำ
ความรู้มาพัฒนาวิชาชีพ
ตนเองและจัดอบรมให้
บุคลากร มีการจัดอบรม
แผนปฏิบัติการประจำปี 
จัดการเรียนการสอนโดย
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการทำงาน
แบบกระบวนการกลุ่ม 
การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ การ
ต้ังสมมติฐานการทำงาน 
ผ่านกิจกรรมการจัดทำ
โครงงานกิจกรรมชุมนุม       
มีการให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนตามความสนใจและ
ความถนัด การเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ              
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
ค้นคว้า สร้างผลงาน จาก
เทคโนโลยี เช่น 
การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   การใช้
แอปพลิเคช่ันต่างๆ             

ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด 
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ในการเรียนการสอนและ
นำเสนอผลงาน  การจัด
บรรยากาศ อาคาร
สถานท่ีให้พร้อมใช้งานใน
ทุกโอกาส จัดทำแผนงาน 
โครงการ ปรับภูมิทัศน์ให้
มีความปลอดภัย สะอาด 
น่าอยู่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยมีการประชุม
มอบหมายงาน กำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประเมินผล และสรุปผล
การดำเนินงาน 
- กิจกรรม พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สนาม
กีฬา สนามฝึกซ้อม
ภายในโรงเรียน ตาม
แผนงานท่ีได้กำหนดไว ้
- จัดกิจกรรมให้บุคลากร 
และนักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม เช่น 
โครงการปลูกต้นไม้และ
พัฒนาโรงเรียนตามเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบโดยแบ่ง
ตามระดับช้ันมีครูท่ี
ปรึกษากำกับติดตาม 
และสนามฝึกซ้อมกีฬา
โดยผู้ฝึกสอนกีฬากำกับ
ติดตาม การพัฒนา
หอพักโดยมีครูประจำ
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หอพักกำกับติดตาม
รายงานผล 
- รายงานการใช้
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
รายงานการใช้อาคาร
สถานท่ีของหน่วยงาน
ภายนอก รายงานผลการ
ดำเนินการ โครงการ 
กิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
และสถานท่ีให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบตามลำดับข้ันอย่าง
เป็นระบบ 
- กิจกรรมปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
ภายในโรงเรียนให้แก่
บุคลากรนักเรียน และ
บุคคลภายนอกท่ีมาใช้
บริการให้ใช้งานได้
ตามปกติ                 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ

จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

- ควรนำผลการวิจัยมา
พัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
และเผยแพร่ผลงานได้ 
- ควรสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง  การเรียนรู ้
 

ครูได้รับการพัฒนาให้
ความรู้ด้านต่างๆมีการ
จัดทำรายงานการเนิน
งานต่อผู้บริหารจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญผู้เรียนได้นำเสนอ
ผลงานผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างอ
เนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด 
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มาตรฐานที่ 4 
คุณภาพด้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา 

- โรงเรียนควรกำหนด
รูปแบบการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ และแผนการ
ฝึกซ้อมให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน และควรจัดทำ
แผนการเรียนรู้ ให้ครบทุก
ระดับช้ัน หรือ ระดับอายุ  
- ครูกีฬาควรควรสร้าง
แบบทดสอบทักษะกีฬาและ
เกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลทักษะ ให้เป็น
รูปธรรม  
- ครูกีฬาควรจัดทำแบบ
แสดงผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน (ปพ.๕) ให้ครบ
ทุกวิชากีฬา และทุก
ระดับช้ัน 
- การจัดทำงานวิจัยในช้ัน
เรียน ควรให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียน 
- พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในชนิดกีฬา เซปัก
ตะกร้อ และ ยูโด เพื่อให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น  
- ควรให้ครูกีฬาเข้าร่วมการ
อบรมให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพครู และตรงตาม
ชนิดกีฬาท่ีสอน 
 

1.มีการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้และ
แผนการฝึกซ้อมกีฬาท่ี
เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ของชนิดกีฬาท่ีเปิดสอน 
ได้แก่ กีฬาเซปักตะกร้อ 
มวยปล้ำ มวยสากล
สมัครเล่น ยูโด 
แฮนด์บอลและฟุตบอล 
2.มีการจัดทำแฟ้มสะสม
ผลงาน (Port Folio) 
และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ของชนิดกีฬา
ท่ีเปิดสอน 
3.มีการนำหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬามา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
และการฝึกซ้อมเพื่อ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศของชนิดกีฬาท่ีเปิด
สอน 
4.มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้และการ
ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ของชนิดกีฬาท่ี
เปิดสอน 
5.มีการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน และ
นำผลการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาสู่

การจัดการเรียนการ
สอนด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศมีผล
การดำเนินงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด 
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ความเป็นเลิศของชนิด
กีฬำท่ีเปิดสอน 
6.มีการจัดทำนวัตกรรม 
หรือการวิจัยด้านการ
จัดการเรียนรู้และการ
ฝึกซ้อมกีฬาด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ ของแต่ละ
ชนิดกีฬา                
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง 
 
  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า นางเนาวรัตน ์   สมพร        นางสาวบุญเนตร นาคูณ 
นางบุปผา     ศรีเกษ       นางสาวสุกันญา ทองด้วง 
นางวลัยลักษณ์   สุบินด ี      นางอรพรรณ ทรงจอหอ 
นางสาวสมหญิง   อินทรกำแหง   

ผู้กำกับติดตาม นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก 
 
    
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 
ที่กำหนด 

ระดับคุณภาพ 
ที่ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ
(ความหมาย) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

   

     1) มีความสามารถในการ
อ่านการเขียนการส่ือสารและ
การคิดคำนวณ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ มีนโยบาย  การ
วางแผน การประชุม
ผู้ปฏิบัติงาน  กำหนดค่า
เป้าหมาย ประกาศใช้ค่า
เป้าหมาย แจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ครูผู้สอนนักเรียน และ
ผู้ปกครอง จัดทำแผนการ
ปฏิบัติงานโดยมีกิจกรรม
โครงการท่ีพัฒนา

นักเรียนมีผล การประเมิน 
ความสามารถ ในการอ่าน
การเขียนการส่ือสารและ
การคิดคำนวณระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 61.33 

2 
ปานกลาง 
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ความสามารถใน          
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
ดังนี้  
1.การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดย มกช. ได้
จัดโครงการอบรมสัมมนา 
การจัดทำหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สำหรับโรงเรียนกีฬา) โดย
ให้ครูทุกกลุ่มสาระได้
นำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการวัดและ
ประเมินผลวามสามารถใน
การอ่าน การเขียน              
การส่ือสารและการคิด
คำนวณของผู้เรียนโดยมีผล
การประเมิน ดังนี้  
1. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
2. โครงการพัฒนา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3. การสอนพิเศษนักเรียนท่ี
เรียนอ่อน 
4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  (O-NET) 
5. กิจกรรมการเรียนการ
สอน มีการวัด และ
ประเมินผล การอ่าน คิด 
วิเคราะห์และการเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคำนวณ
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
และแบบประเมินการอ่าน 
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การเขียน คิด วิเคราะห์และ
เขียน 
6. การส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทักษะวิชาการกับ
หน่วยงานทางการศึกษา 
เช่น การตอบปัญหาวันรพี 
วันมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ 
7. กิจกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย จัดทำคลิป
วิดีโอนำเสนอวัฒนธรรมใน
ชุมชน 
8. กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม   
เมื่อดำเนินงานกิจกรรม
โครงการเรียบร้อยแล้ว ได้
ประเมินโครงการ สรุปผล
การดำเนินงาน รายงานผล
การดำเนินงานในการ
ประชุมของโรงเรียนให้
บุคลากรทราบ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
และเผยแพร่กิจกรรม 
โครงการผ่านทางเว็บไซต์ 
และเว็บเพจ facebook 
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
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2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โรงเรียนมีการดำเนินการ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใน การคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา โดยมี
นโยบายมุ่งเน้น พัฒนา
ผู้เรียน มีการวางแผนการ
ดำเนินงาน ท้ังการจัดการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรม 
โครงการส่งเสริม                 
อย่างหลากหลาย 
1. มีการวัด และประเมินผล 
การอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและ การคิดคำนวณ
ในแผนการจัดการ เรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. มีการจัดทำรายงานผล 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประจำวิชา (ปพ.5) 
3. กิจกรรมการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนได้จัดทำผลงาน/ 
ช้ินงาน เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์                
เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปร
นิกส์แบบอัดอากาศ วิชา
สังคมศึกษา เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง                    
วิชาภาษาต่างประเทศ การ
ทำ Clip Viedo การอ่านจับ
ใจความสำคัญ โดยให้

โครงการพัฒนา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมชุมนุม 15 
ชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4 
ดีเลิศ 
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นักเรียนอ่านบทความท่ีเป็น
เหตุการณ์ปัจจุบันและสรุป
ใจความสำคัญ ทำเป็น
ช้ินงาน  มีสรุปความคิดด้วย 
แผนผังความคิด Mind 
mapping เรื่องการป้องกัน
ตนเองจากโรคโควิด - 19 
การอภิปราย การนำเสนอ
หน้าช้ันเรียน บทบาทสมมุติ 
การตอบปัญหาและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4. มีจัดโครงการ กิจกรรม
วันสุนทรภู่ วันคริสต์มาส 
สัปดาห์ห้องสมุด วันไหว้ครู 
การเข้าค่ายลูกเสือเนตร-
นารี การเลือกตั้งสภา
นักเรียน  
5. การนำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมนิทรรศการ การ
ฝึกอบรม กิจกรรมร่วม กับ
หน่วยงานและโรงเรียนอื่นๆ 
เช่น กิจกรรมการตอบ
ปัญหาวันรพี                
วันมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ 
8. โครงการพัฒนา 8 กลุ่ม
สาระฯ  
9. กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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      3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

โรงเรียนมีการดำเนินการ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมอย่างหลากหลาย 
มีการประชุมวางแผนการ
ดำเนินการ เพื่อให้ผู้เรียน                
มีความสามารถในการ
รวบรวม ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและการทำงานเป็น
ทีม เช่ือมโยงความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ เป็น
แนวคิด หรือช้ินงาน เช่น 
1. นักเรียนได้จัดทำผลงาน/
ช้ินงาน เช่น โครงงาน
นักเรียนวิทยาศาสตร์ การ
ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบ
อัดอากาศ   กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้นักเรียนใช้โปรแกรม
จำลองห้องปฏิบัติการ 
(PhET) การใช้แอพพลิเคช่ัน 
canva ในการทำแฟ้มสะสม
ผลงาน หรือออกแบบโลโก้ 
การทำเกมออนไลน์โดยใช้
เว็บไซต์ world wall 
ออกแบบบตัรอวยพร ใน
เทศกาลต่างๆ  
 
 
 

 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

4 
ดีเลิศ 
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      4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียน ให้มีความสามารถ                
ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้ โดยการให้
นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ ในการสืบ
ค้นหาข้อมูลประกอบการ
เรียน นำเสนองาน 
1. เปิดให้บริการห้องสมุด
และห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
สำหรับนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนใช้เทคโนโลยี        
ในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ท้ังในและนอกเวลา
เรียน 
2.ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน 
โดยใช้โปรแกรม power 
point กลุ่มสาระภาษาไทย 
อัดคลิปนำเสนอแหล่ง
ท่องเท่ียวและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้นักเรียนใช้
โปรแกรมจำลอง
ห้องปฏิบัติการ (PhET) การ
ใช้แอพพลิเคช่ัน canva ใน
การทำแฟ้มสะสมผลงาน 
หรือออกแบบโลโก้ การทำ
เกมออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ี โรงเรียน
กำหนด 

4 
ดีเลิศ 
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world wall                
กลุ่มสาระสังคมศึกษา การ
ใช้โปรแกรม google earth 
ในการเรียนภูมิศาสตร์  

กิจกรรมแนะแนว บันทึก 
Clip Videoการเล่านิทาน 
การขับร้อง ส่งผ่าน 
Application Line กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ ใช้
แอพพลิเคช่ัน Line และ 
Zoom ในการจัดการเรียน
การสอน ออกแบบและจัดทำ
แฟ้มสะสมผลงาน   โดยใช้
คอมพิวเตอร์  
3. โรงเรียนมีการส่งเสริม  
การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ 
Internet โครงการห้องสมุด
มีชีวิต สนุกกับอินเตอร์เน็ต 
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      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา 

มีการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน มีการจัดการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญท้ังรูปแบบร่วมมือ 
การเรียนรู้ แบบลงมือปฏิบัติ
จริง โดยใช้กระบวนการคิด
ในแบบต่าง ๆ บูรณาการใน
แผนการจัดการเรียนรู้ใน 
แต่ละกลุ่มสาระฯ และจัด
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มีการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มี
ห้องเรียนอัจฉริยะ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์ และจัดทำ
การวัดและประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียน 
ตามข้ันตอน 
1. โรงเรียนมีจัดทบทวน
หลักสูตรสถานศึกษา  
2. มีการจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และจัดการเรียน
การสอนตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
3. โรงเรียนมีการต้ังค่า
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ

- นักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น       
ปีการศึกษา 2563 มี
ระดับ ผลการเรียน 2.70 
ขึ้นไป ร้อยละ 75.74 
 - นักเรียนระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย   
ปีการศึกษา 2563 มี
ระดับผลการเรียน 2.80 
ขึ้นไป ร้อยละ 71.20 
 - นักเรียนจบ การศึกษา 
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2563 ร้อยละ 100 
 - นักเรียนจบ การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2563 ร้อยละ 100 
 
 

4 
ดีเลิศ 
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เรียน และรายงานต่อ ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตามลำดับ 
4.มีการวัด และประเมินผล 
การอ่าน  การเขียน การ
ส่ือสารและ การคิดคำนวณ
ในแผนการจัดการ เรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มีการจัดทำรายงานผล
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประจำวิชา (ปพ.5) รายงาน
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและ หน่วยงานท่ี
เกี่ยว 
6. มีโครงการ กิจกรรม ท่ี
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ได้แก่ 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง               
การเรียน (O – NET)  
-โครงการพัฒนา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
-กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุม
วิทยาศาสตร์น่ารู้ ชุมนุม
คณิตคิดเร็ว                
ชุมนุม COVER DANCE                   
ชุมนุม 101 ไอเดีย      
ชุมนุม ROV   ชุมตัดผม                   
ชุมนุมผู้ตัดสินกีฬา  ชุมนุม
การละเล่นไทย                 
ชุมนุมอิสานพาม่วน เป็นต้น 
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      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

โรงเรียนมีการดำเนินการ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน เละ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มี
การประชุมวางแผน กำหนด
นโยบาย การจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
กระบวนการและมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
1. มีการแนะแนวการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ
จากสถาบันต่างๆ เช่น การ
แนะแนวการศึกษาต่อ มกช.
วิทยาเขตมหาสารคาม 
วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยา
เขตชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎศรีสะเกษ โรงเรียนชุม
พลทหารเรือ  เป็นต้น 
2. โรงเรียนดำเนินการจัด
โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มี
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว 
เรื่องอาชีพ ให้นักเรียน
สัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการทำงาน 
Mind Mapping การ
เช่ือมโยงอาชีพ ทัศนคติท่ีมี
ต่ออาชีพ กิจกรรมลูกเสือ-

-นักเรียนจบ การศึกษา 
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2563 ร้อยละ 100  
- นักเรียนจบ การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2563 ร้อยละ 100 
 - นักเรียนท่ีจบ 
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2563 เข้า
ศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 
96.61 
 

5 
ยอดเยี่ยม 
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เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม 
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เช่น 
ชุมนุมปลูกมะนาวในบ่อ
ซีเมนต์ ชุมนุมขนมไทย 
ชุมนุมตัดผม ชุมนุมผู้ตัดสิน
กีฬา กิจกรรม HOME 
ROOM เกี่ยวกับการให้
ความรู้เรื่องการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อ  
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต การทำงานเด่ียว 
การทำงานแบบ
กระบวนการกลุ่ม ฝึกความ
เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
สามารถตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และกำหนด
ทางเลือกของตนเองได้ โดย
ผ่านกระบวนงานสภา
นักเรียน การจัดทำโครงงาน
กิจกรรมชุมนุม การค้นคว้า 
สืบค้นในกิจกรรมการเรียน
การสอน จัดทำเป็นรูปเล่ม 
นำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
กิจกรรมหน้าเสาธง          
4 . โรงเรียนนำนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรัก และเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพกีฬา 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ
(ความหมาย) 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

   

     1) มีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกีฬากำหนด  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษได้ดำเนินการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียน
กำหนด โดยมีการประขุม
วางแผนในการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
และการจัดกิจกรรมเพื่อ
เพิ่มทักษะชีวิตของผู้เรียน 
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกท่ี
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
ด้วยวิธีการสอดแทรก
ระหว่างการจัดกิจกรรม
หน้าเสาธง กิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัด
โครงการ กิจกรรม เช่น 
โครงการวันไหว้ครู  
โครงการวันสำคัญของชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี  กิจกรรมปฐมนิทศ
นักเรียนใหม่ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมชุมนุม 

ผลการประเมิน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้เรียน เป็นไปตามค่า

เป้าหมายท่ีโรงเรียน

กำหนด ร้อยละ 91.24        

 
 
 

4 
ดีเลิศ 
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กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ
ประโยขน์ กิจกรรมพัฒนา
หอพัก การบริจาคโลหิต 
กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 
กิจกรรมการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันกีฬา  มีการ
ดำเนินการสรุปผลและ
รายงานผลการดำเนิน
โครงการ กิจกรรมให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ 
รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม
ผลการดำเนินการจาก
ผู้บริหาร ซึ่งนำผลมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผน
ในการพัฒนาการ
ดำเนินการต่อไป 
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     2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย โดยมีการ
ประชุมวางแผนในการ
กำหนดกิจกรรม ร่วม
วางแผนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ร่วม
อนุรักษ์ความเป็นไทยและ
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทย ผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสำคัญของขาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย อัดคลิปนำเสนอ
แหล่งท่องเท่ียวและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของ
ตนเอง กิจกรรมชุมนุม 
การละเล่นไทย, อนุรักษ์
ไทย อีสานพาม่วน ขนมไทย  
กิจกรรมแนะแนว การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (การ
ไหว้) กิจกรรมหน้าเสาธง 
(ยิ้มไหว้ทักทายกัน) และ
การแสดงพื้นบ้าน 
 
 
 

ผลการดำเนินโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทย เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด  
 

4 
ดีเลิศ 
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     3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

โรงเรียนให้การสนับสนุน 
แต่งต้ังคำส่ังให้บุคลากร
รับผิดชอบในการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ท้ังเช้ือชาติ 
วัฒนธรรมและศาสนา      
มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ 
สามารถดำรงชีวิตอยู่
ท่ามกลางความแตกต่าง
และหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งมีการประชุม
วางแผนร่วมกันท้ังผู้บริหาร 
ครู นักเรียนผู้ปกครอง โดย
การดำเนินการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนได้อย่างมี
ความสุขผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ  
- โครงการวันสำคัญของ
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ์
- กิจกรรมการการอยู ่
ร่วมกันบหอพัก 
-  กิจกรรมสภานักเรียน 
 -  กิจกรรมชุมนุม  15 
ชุมนุม 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียน 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือ- 
เนตรนารี 

ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย เป็นไป
ตามท่ีโรงเรียนกำหนด  

4 
ดีเลิศ 
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ครูผู้สอนได้มีการจัด
กิจกรรมการทำงานแบบ
กระบวนการกลุ่ม การ
นำเสนอผลงาน การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
สรุป รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียน รวมทั้ง
เผยแพร่ผลงานของผู้เรียน
โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ
เว็บเพจ facebook  งาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 
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     4) มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

โรงเรียนมนีโยบาย แผนงาน 
ในการส่งเสริมสนับสนุน 
และจัดทำคำส่ังปฏิบัติ
หน้าท่ีในด้านการดูแลและ
พัฒนาด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคมของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านโครงการ
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
ผู้เรียนทุกภาคเรียน 
ประสานความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ             
กองสาธารณสุขเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ การให้
ความรู้เรื่อง เพศศึกษา
รอบด้าน ไข้เลือดออก 
มาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดโควิด 19    
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพในวิชาสุขศึกษา 
กิจกรรมแนะแนว กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ การอบรม
จิตวิทยาและการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา การอบรม
โอลิมปิกศึกษา 

จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน กิจกรรมบำเพ็ญ 
สาธารประโยชน์ เช่น    

ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง

ร่างกายและจิตสังคม 

เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ี

โรงเรียนกำหนด 

คิดเป็นร้อยละ 100  

 

5 
ยอดเยี่ยม 
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การพัฒนาหอพัก          
การพัฒนาห้องเรียน      
การพัฒนาสนามฝึกซ้อม
กีฬา   การรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด กิจกรรมการ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย กิจกรรม 
Big Cleanning day     
การร่วมกิจกรรม           
วันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์กับจังหวัด
ศรีสะเกษ  
สรุป รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่
ผลงานของผู้เรียนโดยผ่าน
ทางเว็บไซต์ และเว็บเพจ 
facebook                       
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

ภาพรวม : คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 4 

หมายเหตุ 
 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละประเด็นของมาตรฐานน้ันๆ 

 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมินในแต่ละประเด็นพิจำรณำที่มีความถ่ีสูงสุด 

 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่
ภายในโรงเรียน 
2. นักเรียนมีผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
4. มีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
  

1. การสนับสนุน ส่งเสริม จากหน่วยงานภายนอก 
2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีความทันสมัย 
และหลากหลายเพิ่มข้ึน 
3. การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
4. การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
 

1. จัดโครงการติวเตรียมสอบโอเน็ต 
2. จัดโครงการท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของ
นักเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................... ............................................... 
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รายการเอกสารอ้างอิง  
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร 

 แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายงานผลโครงการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 กิจกรรมห้องสมุด   
กิจกรรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมพัฒนาหอพักทุกวนัศุกร์  
สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรหอพัก    
สมุดบันทึกสถิติการเข้าอยู่หอพัก   
รายงานผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
รายงานผลกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปพ.5 
วันแม ่/วันไหว้ครู /ลอยกระทง /เลือกตั้งสภานักเรียน/ วันคล้ายสถาปนาโรงเรียน 
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมาหกษัตริย์ 
 - วันมาฆบูชา  วันพ่อ วันแม่ วันออกพรรษา  วันวิสาขบูชา 
กิจกรรม Big Cleaning  Day 
กิจกรรมกำจัดยุงลาย 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร 
ผลงาน ช้ินงานนักเรียน/โครงงาน การนำเสนอ Power Point 
แผนผังความคิดของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายงานกิจกรรมชุมนุมดนตรี/นักศึกษาวิชาทหาร /การละเล่นอย่างไทย/ผู้ตัดสิน/        
วิทยาศาสตร์น่ารู้/คณิตคิดเร็วฯ 
กิจกรรมโฮมรูมนักเรียน 
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
แบบรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครอง 
รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียน (ระดับช้ัน ม.3และ ม.6) 
รายงานผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
แบบสอบถามการศึกษาต่อ การมีงานทำหรืออาชีพของผู้เรียน 
สถิติการศึกษาต่อ การมีงานทำหรืออาชีพของผู้เรียน  สถิติการใช้ห้องพยาบาล    สถิติการใช้ศูนย์
วิทยาศาสตร์   ผลการทดสอบทางกายภาพ 
ผลการคักกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ภาพถ่าย 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า 

สิบเอกเสกสันต์     ชุ่มอภัย  นางสาวสุวารี  วุฑฒกนก 
นางสาวรวิวรรณ    จันทร            นางสาวธัญภัทร  วรเพ็ญศิริวัฒน ์
นางสาวปุณฑริกา    เปานาเรียง     นายไชยวัฒน์  สมาน 
นางสาวผุสดี     จันทูล              นางสาวขวัญใจ    มีลา 
นางสาวอุสา     พลบุญ         นายจักรพงศ์  พันธ์งาม  
นางสาวพวงมณี     อไภราช นายบัญชร  พุจารย์  

ผู้กำกับติดตาม นายเจริญ  อนันเอื้อ 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 
ที่กำหนด 

ระดับคุณภาพ 
ที่ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ
(ความหมาย) 

1) มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจท่ีโรงเรียนกีฬา
กำหนดชัดเจน 

โรงเรียนกีฬามีการดำเนินการ 
เพื่อกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ  
พันธกิจของโรงเรียน ดังนี ้
1.การประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ     
ระดมความคิดของบุคลากรทุกระดับ         
เพื่อทบทวนและกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ   อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยนำผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาพิจารณา   
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจำปี            
แผนยุทธศาสตร์ 

โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด  

4 
ดีเลิศ 
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยนำเสนอ
และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานต้น
สังกัด ประกาศใช้และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบ  โดยผ่านเว็บไซต์ 
และเว็บเพจ facebook                              
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกีฬาจังหวัด                    
ศรีสะเกษ 
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2) มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
โรงเรียนกีฬา 

โรงเรียนมีการดำเนินการ 
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ โดยมีวิธีดำเนินการดังนี ้
1. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน (ภาพถ่ายทำเนียบบุคลากร) 
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน และ 
มอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียน 
3. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนและกำหนดค่าเป้าหมาย 
ในแต่ละมาตรฐาน และประกาศใช้ 
มาตรฐานการศึกษา 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
รายมาตรฐาน 
5. ดำเนินงานจัดทำแผนงบประมาณ
ประจำปี ดำเนินการตามแผน สรุปและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
6. ดำเนินงานตามแผน ตามข้ันตอน 
PDCA ควบคู่ไปกับหลักและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
7. มีการประชุมกำกับติดตามแผนงาน
ประจำเดือนและวางแผนการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด  
 

3 
ดี 



 

60 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

3) ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรโรงเรียนและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนมีการดำเนินการ 
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
2. จัดทำแผนงาน โครงการอบรมพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียน มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและมีการเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
3. นำเสนอหลักสูตรโรงเรียนกีฬาให้
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
4. ดำเนินงานตามแผนท่ีได้กำหนดไว้            
มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล         
และรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนา 

โรงเรียนดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
โรงเรียนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด ใน
ระดับ ดีเลิศ 

3 
ดี 

4) พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคร ู
และบุคคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพโดยการดำเนินการดังนี ้
1. จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ 
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพทุกกลุ่ม ได้แก่ ครูวิชาสามัญ 
ครูกีฬา และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 
2. ดำเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
อบรมสัมมนา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ี
จัดขึ้น ได้แก่ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
สถานศึกษา อบรมสารสนเทศ อบรม
วิทยาศาสตร์การกีฬา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา 
อบรมการทำวิทยฐานะ และส่งเสริม
บุคลากรศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
โรงเรียนมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร 
ด้านจิตวิทยาและการบาดเจ็บทางด้าน

โรงเรียนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด  

4 
ดีเลิศ 
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กีฬา โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย โครงการการอบรม FA 
Thailand introductory course 
โครงการการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอล  โครงการพล
ศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและ
ประชาชน โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสมัครเล่น ระดับชาติ 
อบรม National handball coaching 
and referee program : level 1 
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล
ระดับชาติ  ระดับ 1 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากเข้าร่วมการ
อบรม รายงานผล การเข้าร่วมอบรม
รายการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาและนำ
ความรู้จากการเข้าร่วมในการอบรมมา
พัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน เช่น 
การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จิตวิทยาการกีฬามาใช้กับนักกีฬาในการ
เสริมแรงจูงใจท้ังในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขันกีฬา นักกีฬามีสมรรถภาพทางกาย
ท่ีดีขึ้นและมีความมัน่ใจในการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันมากขึ้น 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรนำความรู้
ท่ีได้รับจากการอบรมมาพัฒนาต่อยอด           
ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก 
4. โรงเรียนฯ จัดอบรมวิทยาศาสตร์               
การกีฬาให้แก่บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอก 
5. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนา
ทางด้านวิชาชีพต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
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5) จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีการดำเนินการจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายและจัดพื้นท่ีท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ดังนี ้
- จัดทำแผนงาน โครงการจัด
สภาพแวดล้อมจัดภูมิทัศน์ให้มีความ
ปลอดภัย สะอาด น่าอยู่เอื้อต่อการจัดการ
เรยีนรู้โดยมีการประชุมมอบหมายงาน 
กำกับติดตามการดำเนินงานประเมินผล 
และสรุปผลการดำเนินงาน 
- กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนามกีฬา สนามฝึกซ้อมภายในโรงเรียน 
ตามแผนงานท่ีได้กำหนดไว้ 
- จัดกิจกรรมให้บุคลากร และนักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม เช่น 
โครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาโรงเรียน
ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบโดยแบ่งตาม
ระดับช้ันมีครูท่ีปรึกษากำกับติดตาม และ
สนามฝึกซ้อมกีฬาโดยผู้ฝึกสอนกีฬากำกับ
ติดตาม การพัฒนาหอพักโดยมีครูประจำ
หอพักกำกับติดตามรายงานผล 
- รายงานการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
รายงานการใช้อาคารสถานท่ีของ
หน่วยงานภายนอก รายงานผลการ
ดำเนินการ โครงการ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและสถานท่ีให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบตามลำดับข้ันอย่างเป็น
ระบบ 
- กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีภายในโรงเรียนให้แก่บุคลากร
นักเรียน และบุคคลภายนอกท่ีมาใช้
บริการให้ใช้งานได้ตามปกติ 

โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด ใน
ระดับ ดีเลิศ 

4 
ดีเลิศ 
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- กิจกรรมฉีดพ่น ฆ่าเช้ืออาคารสถานท่ี
และกำหนดระยะห่างทางสังคม ตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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6) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีการดำเนินงานจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
จัดทำแผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โดยมีการประชุมมอบหมายงาน กำกับ
ติดตามการดำเนินงานประเมินผล และ
สรุปผลการดำเนินงาน 
- จัดทำเว็บไซต์ และ Facebook ของ
โรงเรียน เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ท่ี
ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น 
- จัดทำจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ของโรงเรียน 
- ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การรับส่งเอกสารของทางราชการ ท้ัง
ภายนอกหน่วยงานในจังหวัด  และสังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
- ควบคุมการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
(Wi-Fi) ให้แก่บุคคลากรและนักเรียน 
- ควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และวางระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
เพื่อเช่ือมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ัว
โลก 
- ใหบ้ริการเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
- จัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
-มีอุปกรณ์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์          
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
(ห้องเรียนอัจฉริยะ) 

โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด  

4 
ดีเลิศ 

ภาพรวม : กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ 4 
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1.โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สนามกีฬา 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียน 

1.บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเพิ่มมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.ควรมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนฯ 
2.ควรมีการจัดอบรมและส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมทางด้านวิชาชีพของตนเอง  

1. ควรจัดโครงการ กิจกรรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านวิชาชีพของตนเอง                               
2. ควรกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมีแนวทางในการแก้ปัญหา    
อย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................... 
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รายการเอกสารอ้างอิง  
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร 

 แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
คำส่ังแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีประจำปี 
ประกาศค่าเป้าหมาย/คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
คณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมช้ีแจงสร้างความตระหนักให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
รายงานการประชุม 
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
จัดทำโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน 
แผนงานและงบประมาณเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา 
กิจกรรมชุมนุม/ โครงการติวเตรียมสอบ O-NET 
แผนงานการจัดสภาพแวดล้อมและสถานท่ีภายในโรงเรียน  
โครงการกิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและสถานท่ีภายในโรงเรียน เช่น การจัดภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องเรียนอัฉริยะ  หอพัก  ห้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
เช่น โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารและสนามฝึกซ้อมกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจากนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อมและสถานท่ี 
คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน 
จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม 
จัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ภายในรงเรียน 
จัดทำสมุดเย่ียมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เว็บไซต์  และ Facebook ของโรงเรียน / สารสนเทศของโรงเรียน   
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า นางทักษิณา   นากา             นางสาวศันสนีย์     ฮงทอง  

นางสุวรรณสี   แสงงาม              นายสมคิด     ศรีจักร์ 
นางสาวอภิชยา หอมรวง              นายจิราวัฒน์      พันศรี 
นางผุสดี  ผิวหอม              นายนิรันดร์     ปัสสาสุ  

ผู้กำกับติดตาม นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก 
 

 ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่กำหนด 
ระดับคุณภาพ 

ที่ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
 
 รายละเอียดการดำเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน                
ทุกคนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริง
จนสามารถสรุปความได้ด้วย
ตนเอง  โดยผ่านทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และเน้น 
การจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่น  
กลุ่มสาระภาษาไทย อัดคลิป
นำเสนอแหล่งท่องเท่ียวและ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน                
ของตนเอง กลุ่มสาระ

ครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด ในระดับ ดี
เลิศ 

4 
ดีเลิศ 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ให้นักเรียนใช้โปรแกรมจำลอง
ห้องปฏิบัติการ (PhET) การใช้
แอพพลิเคช่ัน canva ในการทำ
แฟ้มสะสมผลงาน หรือออกแบบ 
Logo การทำเกมออนไลน์โดยใช้
เว็บไซต์ world wall   เรื่องการ
ทดสอบวิตามินในน้ำผลไม้ โดย
ผ่านกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียน
ออกแบบการทดลอง  เลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อนำมาทำการทดลอง 
ทำการทดลองตามข้ันตอน            
ท่ีออกแบบไว้ นำผลการทดลอง
มาวิเคราะห์ อภิปรายกลุ่ม 
สรุปผลการทดลอง นำเสนอผล
จากการทดลอง แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่มในช้ันเรียน 
ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุป
บทเรียนและครูผู้สอนสรุป
บทเรียนเพิ่มเติมจากการทดลอง           
ผู้เรียนบันทึกผลจากการทดลอง
ตามแบบบันทึกการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา การใช้โปรแกรม google 
earth ในการเรียนภูมิศาสตร์  

กิจกรรมแนะแนว บันทึก Clip 
Video การเล่านิทาน การขับร้อง 
ส่งผ่าน Application Line                  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ใช้
แอพพลิเคช่ัน Line และ Zoom 
ในการจัดการเรียนการสอน 
ออกแบบและจัดทำแฟ้มสะสม
ผลงาน   โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
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ภาษาต่างประเทศ เรื่องทักษะการ
อ่าน จับใจความสำคัญโดยให้
ผู้เรียนอ่านบทความท่ีเป็น
เหตุการณ์ปัจจุบันและสรุปใจความ
สำคัญโดยทำเป็นช้ินงาน เช่น การ
ทำ Mind mapping การป้องกัน
ตนเองจากโควิด – 19 วิชาสังคม
ศึกษาฯ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจัดกิจกรรมกลุ่มสืบค้นข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย โดย
ใช้เทคโนโลยี มีช้ินงานเป็นรูปเล่ม
รายงานและนำเสนอผลงาน 
กิจกรรมชุมนุม โดยผ่าน
กระบวนการการจัดต้ังชุมนุม 
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมนุม 
จัดทำโครงงาน นำเสนอผลงาน
อย่างเป็นระบบ   
โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
โครงการ ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียน โครงการแข่ง 
กีฬาสีภายในโรงเรียน  กิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม โครงการวัน
ไหว้ครู  โครงการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด โครงการวันสุนทรภู่ 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
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2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้   

โรงเรียนได้สนับสนุนให้ครูใช้ 
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน มีห้องเรียน 
อัจฉริยะ มีการจัดประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และครูวิชาการร่วมกันเพื่อ 
กำหนดวางแผนให้ครูใช้ส่ือ 
พัฒนาผู้เรียน โดยมีการจัดทำ 
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
สาระ ครูนำวิดีโอจาก YouTube 
มาเป็นส่ือในการสอนเพื่อให้ 
นักเรียนเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น 
นักเรียนนำเสนองานผ่าน
โปรแกรม Power Point  อีกท้ัง
มีโครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน 
เช่น วันลอยกระทง  วันสุนทรภู่  
กิจกรรมพัฒนา 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด
มีชีวิต ฯลฯ การจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนการสอนเน้น
การจัดตามมาตรการการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด-19) 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนใช้ส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด  

4 
ดีเลิศ 
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3) มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก  

โรงเรียนได้พัฒนา ส่งเสริม กำกับ
ติดตาม ให้ครูผู้สอน มีการบริหาร
จัดการห้องเรียนเชิงบวก เพื่อให้
ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน              
โดยให้ครูท่ีปรึกษาและผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียน จัดทำป้ายนิเทศ
ให้ข่าวสารความรู้ จัดเวรทำความ
สะอาด ห้องเรียน  มีการจัด
กิจกรรมนักเรียนพบครูท่ีปรึกษา
หลังเลิกแถวหน้าเสาธง การจัด
บรรยากาศในช้ันเรียน โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ  มีการเสริมแรง
ผู้เรียน การพูดชมเชย การให้
รางวัล เมื่อนักเรียนทำกิจกรรม
บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ท่ีต้ังไว้ ผู้เรียนได้ร่วมคิดร่วม
ปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น                     
มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น การ
ประกวดห้องสวยด้วยมือเรา                    
การพัฒนาห้องเรียนในวันสำคัญ                
ของชาติ การเลือกคณะกรรมการ
ห้องเรียน การเลือกตั้งสภา
นักเรียน การเลือกคณะกรรมการ
ชุมนุม    มอบรางวัลนักเรียนท่ีมี
ผลการเรียนดี นักเรียนผู้มีจิต
อาสาดีเด่น นักกีฬาดีเด่นประจำปี
การศึกษา เผยแพร่ผลงานโดย
ผ่านการนำเสนอในช้ันเรียน 
โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ เพจ facebook  

ครูผู้สอนมีการ
บริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด  

4 
ดีเลิศ 
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4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา  
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยให้ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริง มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
มีการใช้เครื่องมือท่ีมีความ
เหมาะสมและวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผล ก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน หลังเรียน กลางภาค และ
ปลายภาค โดยแจ้งการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะๆ มีบันทึกหลัง
สอน มีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอนตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีโรงเรียน
กำหนด  

4 
ดีเลิศ 
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5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  

โรงเรียนมีการจัดประชุม 
บุคลากร เพื่อให้ครูผู้สอนได้มี 
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน 
ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา 
และหาแนวทางสนับสนุนเพื่อ 
นำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ เช่นมีการนิเทศการสอน 
ของครู มีการจัดประชุมย่อยใน 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากีฬา 
มีการประชุมผู้ปกครอง การ
รายงานผลต่อท่ีประชุม การ
อบรมจิตวิทยาและการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา การอบรมการเรียน
การสอนผ่านออนไลน์ การอบรม
โอลิมปิกศึกษา การอบรมการ
ป้องกันลูกน้ำยุงลาย การอบรม
เพศศึกษารอบด้าน ร่วมเป็น
คณะกรรมการการจัดทำหลักสูตร
พื้นท่ีนวัตกรรมของจังหวัด                
ศรีสะเกษ การแนะแนวการศึกษา
ต่อจาก มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขต
ชัยภูมิ  วิทยาเขตกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนครพนม โรงเรียน
ชุมพลเกร็ดแก้วทหารเรือ 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและ
โรงแรม การประสานงานกับ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่ง  

ครูมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  

4 
ดีเลิศ 
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ประเทศไทย โรงพยาบาลศรีสะ
เกษ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
ศูนย์สงเคราะห์ฝึกอาชีพเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น 

ภาพรวม : กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

 

ดีเลิศ 
4 

หมายเหตุ 

 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละประเด็นของมาตรฐานน้ันๆ 

 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมินในแต่ละประเด็นพิจำรณำที่มีความถ่ีสูงสุด 

 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 

 
 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการ
ทำงาน การคิด วิเคราะห์  

- โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้ให้ผู้เรียน 
 

- ครูศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

- การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกให้หลากหลายอาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
- โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มี

โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุง                 
การจัดการเรียนการสอน 

- จัดกิจกรรม PLC ให้ครู บุคลากร ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................... ............................................... 
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รายการเอกสารอ้างอิง  
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร 

 หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังแผน 
โครงงาน/ช้ินงาน/ผลงานนักเรียน 
รายงานการใช้ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
แบบติดตามการเรียนการสอน 
แบบแสดงผลการพัฒนาของผู้เรียน (ปพ.5) 
แบบรายงานประจำตัวผู้เรียน (ปพ.6) 
โครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
แฟ้มสะสมงานผู้เรียน 
รายงานผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนแก่ผู้ปกครอง 
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม         
ป้ายนิเทศให้ความรู้ในชั้นเรียนและนอกขั้นเรียน   
ข้อสอบวัดผลกสางภาคและปลายภาค 
ใบงานกิจกรรม 
รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
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มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรยีนกีฬา 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า นายสุนันท์ นุ่นสังข์              นายอรรถพล    จันทร์โสม 
นายภาคภูมิ โม่งประณีต        นายยุทธพล    ศรีรักษา  
นายฉลอง สร้อยสีหา          นายญาณันธร    ศรีพิลา  
นายอภิชาติ มะเส                นางสาวมัณลิกา    เอสะตี  
นางทัดดาว ชุ่มอภัย              นางสาวธัญมน    ทองนำ  
นายธนะศักดิ ์ บัวคำศรี            นางสาวกมลวรรณ วรรณวงษ์ 
นายธวัชชัย พลประถม         นางสาวกิรติญา     วงษ์มาเกตุ 
นายสุเทพ บุญสูง                นายบัญชร      พุจารย์ 
นายภูวนารถ ศรีไชย 

ผู้กำกับติดตาม นายมานพ  โพธิ์พันธ ์
 
จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์/ค่านิยม/อื่นๆ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่กำหนด 
ระดับคุณภาพ 

ที่ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
 

 
 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ
(ความหมาย) 

1. การจัดการเรียนการสอน
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

1.มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
และแผนการฝึกซ้อมกีฬาท่ีเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ ของชนิดกีฬาท่ีเปิดสอน ได้แก่ 
กีฬาเซปักตะกร้อ มวยปล้ำ มวย

การจัดการเรียนการ
สอนด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศมีผลการ
ดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนกำหนด 

4 
ดีเลิศ 
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สากลสมัครเล่น ยูโด แฮนด์บอลและ
ฟุตบอล 
2.มีการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 
(Port Folio) และวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ของชนิดกีฬาท่ีเปิด
สอน 
3.มีการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการ
ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศของชนิดกีฬาท่ีเปิดสอน 
4.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ของชนิดกีฬาท่ีเปิดสอน 
5.มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
และนำผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียนด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ   
ของชนิดกีท่ีเปิดสอน 
6.มีการจัดทำนวัตกรรม หรือการวิจัย
ด้านการจัดการเรียนรู้    และการ
ฝึกซ้อมกีฬาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ของแต่ละชนิดกีฬา    
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2. ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬา โรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนฯ โดย

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันใน

ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค

ระดับชาติ และนานาชาติ ตาม

โครงการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แต่ละชนิดกีฬา มีการสรุปโครงการ/

กิจกรรมและประเมินผล รายงานผล

การดำเนินโครงการกิจกรรมการ

แข่งขันกีฬา ต่อผู้บริหารและ

หน่วยงานต้นสังกัด นำผลการปฏิบัติ

มาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

จากการดำเนินงาน
การส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ส่งผลให้ 
-ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับชาติ 
จำนวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.61  
กำลังพัฒนา 
-ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัล
การแข่งขันระดับชาติ 
จำนวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.45  
กำลังพัฒนา 
-ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับชาติ  
จำนวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.03 
กำลังพัฒนา  
-ครูวิชากีฬามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการแข่งขัน
ระดับชาติ จำนวน  
13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.09  ระดับ 
ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

1 
กำลังพัฒนา 
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3. การบริการจัดการด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมี
การจัดทำ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่า
เป้าหมายของแต่ละชนิดกีฬาอย่าง
ชัดเจนเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ    
ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้าน
กีฬาแห่งชาติ เสนอต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
และประกาศใช้ตามลำดับ 
2.การคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา               
โดยการสอบคัดเลือกนักเรียน ด้าน
ทักษะกีฬา ด้านวิชาการและ            
ด้านสุขภาพ  
3. ด้านการพัฒนา มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายก่อนการแข่งขัน
ทุกครั้ง มีการฝึกซ้อมทักษะพื้นฐาน 
เทคนิค แทคติก โดยนำหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ จิตวิทยา
การกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา เวช
ศาสตร์การกีฬา โภชนาการการ
กีฬา เทคโนโลยีการกีฬา วิทยวิธีทาง
กีฬา วิทยาการการจัดการการ
กีฬา มาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนา
นักเรียน  
4.โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมี
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูวิชา
กีฬาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ด้วยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร 
ด้านจิตวิทยาและการบาดเจ็บ
ทางด้านกีฬา โครงการอบรม
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เช่น 
โครงการการอบรม FA Thailand 
introductory course โครงการ          

ครูวิชากีฬาได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ท้ังหมด ร้อยละ 100 

5 
ยอดเยี่ยม 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอล โครงการพล
ศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชน
และประชาชน โครงการการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวย
สมัครเล่นระดับชาติ อบรม 
National handball coaching 
and  referee program : level 1 
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
แฮนด์บอลระดับชาติ ระดับ 1 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ                 
การทดสอบสมรรถภาพแก่ประชาชน
กับจังหวัดศรีสะเกษ  
5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้
มีการจัดวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สนาม ท่ี
เอื้อต่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
ในทุกชนิดกีฬาเป็นประจำทุกปี 
นอกจากนี้ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา ท้ังด้าน
เครื่องมือและบุคลากร 

ภาพรวม : คุณภาพด้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา 

ดี 

 
3 

หมายเหตุ 

 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละประเด็นของมาตรฐานน้ันๆ 

 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมินในแต่ละประเด็นพิจำรณำที่มีความถ่ีสูงสุด 

 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายดี มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ
ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
2. มวีัสดุ อุปกรณ์ สนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน 

1. สร้างเครือข่ายด้านกีฬา เช่น โรงเรียนเครือข่าย 
หน่วยงานด้านกีฬา (สมาคมกีฬา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยประจำจังหวัด สำนักงานท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด) รวมถึงหน่วยงานเอกชน  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ครูวิชากีฬาต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้าน
เทคนิคด้านกีฬาและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 

1. ควรมีการจัดอบรมและส่งผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการ
อบรมตามความถนัดของแต่ละชนิดกีฬา 
2. ควรส่งเสริมให้ครูวิชากีฬาใช้ส่ือและนวัตกรรม               
มากขึ้น 
3. ควรมีการสร้างเครือข่ายของแต่ละชนิดกีฬา 
4. ควรมีการนำนักกีฬาออกฝึกซ้อมนอกสถานท่ีกับผู้
ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 

 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................... ............................... 
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รายการเอกสารอ้างอิง  
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร 

 แผนการจัดการเรียรู้/แผนการฝึกซ้อมกีฬาและบันทึกผลหลังการฝึกกีฬา 
แผนการฝึกซ้อม 
สมุด/แบบบันทึก การฝึกซ้อมประจำตัวของผู้เรียน  
แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 
บันทึกการประชุม 
แบบสรุปรายงานการประเมินทักษะความสามารถในการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น 
ความก้าวหน้าทางกีฬาแต่ละชนิดกีฬา 
แบบรายงานการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา 
ผู้เรียนคิดทบทวนก่อน ระหว่างและหลังการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา 
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
แบบสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
แบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาท่ีดี 
โครงการการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
รายงานผลการแข่งขันระดับชาติและนานชาติ 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
แฟ้มผลงานครู 
แฟ้มผลงานนักเรียน 
ส่ือนวัตกรรมด้านกีฬา 
ทะเบียนส่ือ 
เกียรตบิัตร   
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ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา 

 
 

 ผลการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีโรงเรียนกีฬา
จะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนกีฬา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬา สรุปจุดเด่น      
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
(ความหมาย) 

จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 (ดีเลิศ) 1. ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติใน
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. การสร้างนวัตกรรม
ของผู้เรียน 

1. จัดโครงการติวเตรียมสอบ
โอเน็ต 
2. จัดโครงการท่ีส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

4 (ดีเลิศ) 1.ควรมีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนฯ 
2.ควรมีการจัดอบรม
และส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมทางด้าน
วิชาชีพของตนเอง  

1. ควรจัดโครงการ กิจกรรม
หรือส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้านวิชาชีพของตนเอง                               
2. ควรกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและมีแนวทาง
ในการแก้ปัญหา  อย่างยั่งยืน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4 (ดีเลิศ) โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
ให้บุคลากรได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับไป
พัฒนาและปรับปรุง                 
การจัดการเรียนการสอน 

จัดกิจกรรม PLC ให้ครู 
บุคลากร ทุกกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ในโรงเรียน 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
(ความหมาย) 

จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพด้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา 

3(ดี) 1. ครูวิชากีฬาต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านเทคนิคด้านกีฬา
และความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา  
เพื่อนำมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศด้านกีฬา 

1. ควรมีการจัดอบรมและส่ง
ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการอบรม
ตามความถนัดของแต่ละ
ชนิดกีฬา 
2. ควรส่งเสริมให้ครูวิชากีฬา
ใช้ส่ือและนวัตกรรมมากขึ้น 
3. ควรมีการสร้างเครือข่าย
ของแต่ละชนิดกีฬา 
4. ควรมีการนำนักกีฬาออก
ฝึกซ้อมนอกสถานท่ีกับผู้ท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่า 

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา 4 (ดีเลิศ)   
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 
ประกาศ ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- คำส่ัง  ท่ี  128 / 2563 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 (คำส่ังท่ีโรงเรียนกีฬาแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ) 
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