
รายงานผล
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โรงเรยีนกีฬาจงัหวดัศรสีะเกษ

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา



มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผ ูเ้รยีน

ประเดน็พิจารณา 1.1

ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

1) มคีวามสามารถในการอ่านการ

เขยีน การสื่อสารและการคิด ค านวณ

โรงเรียนมกีารด าเนนิการจดัการเรียน

การสอนที่สง่เสริมความสามารถใน

การอ่านการเขยีน การสื่อสาร

และการคิด ค านวณ

ครคูวรจดัการเรียนการสอนที่

สง่เสริมความสามารถในการอ่าน

การเขยีน การสื่อสารและการคิด

ค านวณ ใหห้ลากหลายและครอบคลมุ

ทกุรายวิชา

2) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์

คิดอย่างมวิีจารณญาณ อภปิราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปั้ญหา

โรงเรียนมกีารด าเนนิการจดัการเรียน

การสอนที่สง่เสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ พรอ้มทัง้ใหโ้อกาส

นกัเรียนไดอ้ภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแกปั้ญหา

โรงเรียนควรด าเนนิการจดัการเรียน

การสอนที่สง่เสริมความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ พรอ้มทัง้ใหโ้อกาส

นกัเรียนไดอ้ภปิรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแกปั้ญหา

ใหห้ลากหลาย และครอบคลมุทกุ

กลุม่สาระการเรียนรูแ้ละทกุรายวิชา



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

3) มคีวามสามารถในการสรา้ง

นวตักรรม

โรงเรียนไดด้ าเนนิการใหน้กัเรียนสรา้ง

นวตักรรม

โรงเรียนควรสง่เสริม สนบัสนนุ ก ากบั

ตติามกิจกรรมการเรียนการสอนให้

นกัเรียนมโีอกาสสรา้งนวัตกรรม

4) มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนมเีทคโนโลยีสารสนเทศ

สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนควรจดักิจกรรมการเรียน

การสอนที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม้จี านวนและหลากหลายมากขึน้



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

5)มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลกัสตูรสถานศึกษา

โรงเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตามหลกัสตูรสถานศึกษาและเป็นไป

ตามคา่เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด

ในกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษา

และพลศึกษา

โรงเรียนควรสง่เสริมและพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนการสอน

การวดัและประเมนิผลใหม้ผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามหลกัสตูร

สถานศึกษาและเป็นไปตามคา่

เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด

6) มคีวามรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติ

ที่ดตีอ่งานอาชพี

นกัเรียนมคีวามรู้ ทกัษะพื้นฐานและ

เจตคตทิี่ดตีอ่งานอาชพี

สง่เสริมพฒันารปูแบบและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอน

ที่สง่เสริมใหน้กัเรียนมคีวามรู้ ทกัษะ

พื้นฐานและเจตคตทิี่ดตีอ่งานอาชพี



ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 

ประเด็นพิจารณา 1.1

ระดบัคณุภาพ ดี



มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพผ ูเ้รยีน

ประเดน็พิจารณา 1.2

คณุลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูเ้รียน 

ประเด็นพจิารณา

๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

1) การมคีณุลกัษณะและคา่นยิมที่ดี

ตามที่โรงเรียนกีฬาก าหนด

นกัเรียนมคีณุลกัษณะและคา่นยิมที่ดี

ตามที่โรงเรียนก าหนด

ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ที่สง่เสริมคณุลกัษณะและคา่นยิมที่ดี

ตามที่โรงเรียนกีฬาก าหนดในทกุกลุม่

สาระการเรียนรู้

2) ความภมูใิจในทอ้งถ่ินและความเป็น

ไทย

โรงเรียนไดด้ าเนนิการจดักิจกรรม

สง่เสริมความภมูใิจในทอ้งถ่ิน

และความเป็นไทย

โรงเรียนควรจดักิจกรรมสง่เสริม

ความภมูใิจในทอ้งถ่ินและความเป็น

ไทย ใหม้ปีริมาณเพิ่มขึน้

และหลากหลาย



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

3) การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนั

บนความแตกตา่งและหลากหลาย

โรงเรียนไดด้ าเนนิการจดักระบวน

การเรียนการสอนและก าหนดแนวทาง

รปูแบบการด าเนนิการปฏิบตักิิจกรรม

ที่สง่เสริมใหน้กัเรียนเกิด

การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกนับน

ความแตกตา่งและหลากหลาย

โรงเรียนควรก ากบัตติาม และด าเนนิ

กิจกรรมใหน้กัเรียนมคีวามรูร้ัก

สามคัคีและอยู่ร่วมกนัได ้

อย่างมคีวามสขุ

4) สขุภาวะทางร่างกาย

และลกัษณะจิตสงัคม

นกัเรียนมสีขุภาวะทางร่างกายและ

ลกัษณะจิตสงัคม

โรงเรียนควรตรวจสอบและพฒันา

นกัเรียนที่มสีขุภาวะทางร่างกาย

และลกัษณะจิตสงัคมที่ไมเ่ป็นไปตาม

เกณฑท์ี่หนว่ยงานที่รบัผดิชอบก าหนด



ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 

ประเด็นพิจารณา 1.2

ระดบัคณุภาพ ดี



ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 

ระดบัคณุภาพ ดี



มาตรฐานท่ี 2

กระบวนการบรหิารและการจดัการ



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

1) มเีป้าหมายวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ

ที่โรงเรียนก าหนดชดัเจน

โรงเรียนมกี าหนดยทุธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย วิสยัทศัน์

และพนัธกิจ

โรงเรียนควรจดัโครงการ/งาน 

กิจกรรมที่สง่ผลใหบ้รรลตุาม

ยทุธศาสตรแ์ละคา่เป้าหมาย

วิสยัทศัน์ และพนัธกิจทีโ่รงเรียน

ก าหนด

2) มรีะบบการบริหารจดัการคณุภาพ

ของโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนไดจ้ดัระบบการบริหาร

จดัการคณุภาพของโรงเรียนตาม

โครงสรา้งการบริหารงานที่

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาตกิ าหนด

ควรมกีารก ากบั ตดิตามและรายงาน

ผลการด าเนนิงานเพื่อน าผลมาพฒันา

อย่างเป็นระบบ



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

3) ด าเนนิงานพฒันาวิชาการที่เนน้

คณุภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสตูร

โรงเรียนและทกุกลุม่เป้าหมาย

โรงเรียนไดม้กีารด าเนนิงานพฒันา

วิชาการที่เนน้คณุภาพผูเ้รียนรอบดา้น

ตามหลกัสตูร

โรงเรียนควรจดักิจกรรมและสง่เสริม

ใหม้กีารพฒันาวิชาการที่เนน้คณุภาพ

ผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสตูร

ใหม้ปีริมาณ รปูแบบที่หลากหลาย

และมสีว่นร่วมทกุภาคส่วน

4) พฒันาครแูละบคุลากรใหม้คีวาม

เชีย่วชาญทางวิชาชพี

โรงเรียนไดด้ าเนนิการพฒันาครู

และบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญ

ทางวิชาชพี

โรงเรียนควรด าเนนิการพฒันาครู

และบคุลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญ

ทางวิชาชพีเป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชพีที่ครุสุภาก าหนด



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

5) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

และสงัคมที่เอ้ือตอ่การจดัการเรียนรู้

อย่างมคีณุภาพ

โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือตอ่

การจดัการเรียนรู้

ควรด าเนนิการมอบหมาย ก ากบั

ตดิตาม ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและสงัคมใหเ้อ้ือและพรอ้มใช ้

งานตอ่การจดัการเรียนรู้

6) จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนบัสนนุการบริหารจดัการ

และการเรียนร ู้

โรงเรียนมกีารจดัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบริหาร

จดัการและการเรียนรู้

โรงเรียนควรสง่เสริมและใหค้วามรู้

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนบัสนนุการบริหารจดัการ

และการเรียนรู้ และสามารถใชง้าน

ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ



ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2

ระดบัคณุภาพ ดี



มาตรฐานท่ี 3
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน

ท่ีเนน้ผ ูเ้รยีนเป็นส าคญั



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

1) จดัการเรียนร ูผ้า่นกระบวนการคิด

และปฏิบตัจิริงและน าไปประยกุต์

ใชใ้นชวิีตได้

โรงเรียนจดัการเรียนรูผ้า่นกระบวน

การคิดและปฏิบตัจิริงและน าไปประยกุต์

ใชใ้นชวิีตได้

โรงเรียนควรพฒันารปูแบบการ

จดัการเรียนการสอน มกีารนเิทศ

ก ากบั ตติตาม การจดัการเรียน

การสอนที่สง่เสริมใหเ้กิด

กระบวนการคิดและปฏิบตัจิริง

และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวิีต

ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

2) ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง่

เรียนรูท้ี่เอ้ือตอ่การเรียนรู้

โรงเรียนมสีื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลง่เรียนรูท้ี่เอ้ือตอ่การเรียนรู้

โรงเรียนควรก ากบัตดิตาม นเิทศ

การจดัการเรียนการสอน

ในการใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหลง่เรียนรู้



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

3) มกีารบริหารจดัการชัน้เรียนเชงิบวก โรงเรียนมกีารจดัชัน้เรียนในเชงิบวก โรงเรียนควรพฒันาครใูหม้คีวามรู้

ความเขา้ใจในการจดัชัน้เรียน

ในเชงิบวก

4) ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอย่างเป็น

ระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน

โรงเรียนไดด้ าเนนิการตรวจสอบและ

ประเมนิผูเ้รียน

โรงเรียนควรพฒันาบคุลากรใหม้ี

ความรูเ้ร่ืองการวดัผลและ

ประเมนิผลใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

และตวัชีว้ดัของการเรียนรู้

5) มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มลู

สะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการ

จดัการเรียนรู้

โรงเรียนมกีารใหบ้คุลากรไดม้โีอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้น

กลบั

โรงเรียนควรจดักิจกรรมให้

บคุลากรไดม้โีอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรูแ้ละใหข้อ้มลูสะทอ้นกลบัไป

พฒันาและปรบัปรงุการจดัการ

เรียนการสอน



ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3

ระดบัคณุภาพ ดี



มาตรฐานท่ี 4

คณุภาพดา้นกีฬาของโรงเรยีนกีฬา



ประเด็นการพิจารณา จดุเด่น จดุท่ีควรพฒันา

1) การจัดการเรียนการสอนดา้นกีฬา

สู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียน

การสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

โรงเรียนควรมีการนิเทศ ก ากับ

ติดตาม กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายสาระการเรียนรู้

และตัวชี้วัด

2) ผลสัมฤทธ์ิดา้นกีฬา โรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดา้นกีฬา

ในระดับชาติและนานาชาติ

โรงเรียนควรยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิดา้นกีฬาในระดับชาติ

และนานาชาติใหม้ีจ านวน

เพิ่มมากขึ้น

3) การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมีการบริหารจัดการ

สู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนควรก ากับติดตาม

สนับสนนุ ช่วยเหลือ

การด าเนินงานใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ



ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4

ระดบัคณุภาพ ดีเลิศ



จากผลการด าเนนิงานโครงการและกิจกรรมตา่งๆ

ส่งผลใหโ้รงเร ียนกีฬาจงัหว ัดศรีสะเกษจดัการพฒันา

คณุภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตัง้เป้าหมายไว้

ในแตล่ะมาตรฐาน โดยมีผลการประเมิน

ระดบัดี       จ านวน   ประเด็นพิจารณา

ระดบัดีเลิศ       จ านวน      ประเด็นพิจารณา



ผลการประเมินในภาพรวม

มาตรฐาน

ระดบัคณุภาพ

ยอด

เยี่ยม
ดเีลศิ ดี

ปาน

กลาง

ก าลงั

พฒันา

1. คณุภาพของผูเ้รียน ✓

2. กระบวนการบริหารและการจดัการ ✓

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ✓

4. คณุภาพดา้นกีฬาของโรงเรียนกีฬา ✓

โดยภาพรวมของโรงเรียน ✓



โดยภาพรวมของโรงเรียน

มีผลการประเมินในระดบั ดี
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