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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
มีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ 
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
มาตรา 55 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 
 ดังนั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลงานซึ่งโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรมตามกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกชั้น และได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา (โรงเรียน
กีฬา) เป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว 
 
 
 
                     (นายมานะพันธ์  อังคสกุลเกียรติ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
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ค าน า 
 

  รายงานผลการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ                     
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3  
ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ประกอบด้วย 
4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม 
ในการรับการประเมินภายนอกจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
(โรงเรียนกีฬา) ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่ง  
ว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษในปีการศึกษาต่อไป 
 
  
                                                                      สิบเอก 
                                                                                   (เสกสันต์  ชุ่มอภัย) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
  ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางด้านกีฬา 
มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก าหนดขึ้น โดยมีการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
และมาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้   

 
 โรงเรียน ได้ท าการวิเคราะห์จากผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกีฬา พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านผู้เรียน 

มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2564 บรรลุ/

ไม่บรรลุ ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

1. จัดโครงการที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
ของนักเรียนอย่างรอบด้าน 
 2. จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ยังไม่ครอบคุมทุกพ้ืนที่ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ 
ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

3.ด้านครูผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

การท า PLC อย่างเป็นระบบ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ด้าน PLC 

4. ด้านคุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา  

        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคนิค
กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อน ามาใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
2. ควรมีเครือข่ายด้านกีฬากับหน่วยงานอื่น 
3. ควรส่งเสริมให้นักกีฬาออกฝึกซ้อมนอกสถานที่ 

1.ควรมีการจัดอบรมละส่งผู้ฝึกสอนกีฬาเข้าร่วม
อบรมตามความถนัดของแต่ละชนิดกีฬา 
2.ส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนกีฬาใช้สื่อนวัตกรรม 
ให้มากและหลากหลาย 
3.ควรมีการสร้างเครือข่ายของแต่ละชนิดกีฬา 
4.ควรมีการน านักเรียนออกฝึกซ้อมนอกสถานที่ 
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ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2564 บรรลุ/ 

ไม่บรรล ุระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผู้เรียน 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3) มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม  4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
4) มีความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

  1) การมีคุณลักษณะและคา่นยิม  ที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความ
เป็นไทย  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
 บนความแตกตา่งและหลากหลาย 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย  
 และจิตสังคม 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

ภาพรวม : คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
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ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการ
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2564 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรลุ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวม : กระบวนการบริหาร 
     และการจัดการ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
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ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการ
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2564 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรลุ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 
ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวม : กระบวนการจัดการเรียน 
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
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ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียด
การพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2564 บรรลุ/ 

ไม่บรรลุ 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

4.1 การจัดการเรียนการสอน
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬา 
4 ดีเลิศ 5 

ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

4.3 ด้านบริหารจัดการ 
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

ภาพรวม : คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

4 ดีเลิศ 5 
ยอด
เยี่ยม 

บรรลุ 

 
 
 ตารางแสดงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกีฬา (ภาพรวม) 
 

มาตรฐานที่ ความหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความ 
หมาย 

1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ  
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ  
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4 ดีเลิศ  
4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 5 ยอดเยี่ยม  

ภาพรวม 4 ดีเลิศ  
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 
1. ประวัติความเป็นมา 

โรงเรียนกีฬาจั งหวัดศรีสะเกษที่ตั้ ง  74 หมู่  10 ต าบลโพธิ์  อ า เภอเมือง จั งหวัดศรีสะเกษ  
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โทร 045-616391 โทรสาร 045-616391 website www.sskss.ac.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บุคลากร ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร จ านวน 5 คน 
2) พนักงานราชการ จ านวน 2 คน 3) ครู จ านวน 43 คน และ 4) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน  รวมจ านวนทั้งสิ้น  
68 คน  โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน คือ สิบเอกเสกสันต์  ชุ่มอภัย และมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 365 คน 

1.1 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนกีฬาสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้น  

ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางกีฬาให้ได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

ด้วยการส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางและทั่วถึงตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการกีฬา

ให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ  

เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2532 ให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปี  

พ.ศ. 2541 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ในปี พ.ศ. 2547   

 กรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้ศึกษาสภาพปัญหา ในการพัฒนาการพลศึกษาและการกีฬา  

ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการกีฬา  

และจัดท าโครงการโดยละเอียดเพ่ือเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีตามล าดับ 

 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาแห่งแรกขึ้น ในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเรียกว่า                 

“โรงเรียนกีฬาเต็มรูปแบบ” คือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2536 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬา

รูปแบบประหยัดขึ้นอีก 3 แห่ง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดขึ้นให้ครบ

ทุกเขตการศึกษา 

 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 รศ.ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์ อธิบดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้นได้เดินทาง

มาจัดการประชุมสัมมนาโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นในปีงบประมาณ  2541 ณ วิทยาลัยพลศึกษา 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสนับสนุนของ นายบุญชง วีสมหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ   

(อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ได้เสนอตัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายชุมพล ศิลปะอาชา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540  โรงเรียนกีฬา 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นโรงเรียนรูปแบบประหยัด ในการด าเนินโครงการระยะแรก นายสิทธิพร หวังดี ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ) อนุญาตให้ใช้อาคารของวิทยาลัย  
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พลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอาคารส านักงานชั่วคราว ได้ปรับปรุงอาคาร หอพักของวิทยาลัยพลศึกษา 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นหอพักนักเรียนที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2541 ใช้สนามและอาคารฝึกกีฬาของวิทยาลัย 

พลศึกษาและอาคารกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เขต 3 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ฝึกนักเรียน โดยมี 

นายนิติพันธ์ สระภักดิ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา เป็นคนแรก (ต าแหน่งในขณะนั้น) 

โดยด ารงต าแหน่ง ตั้ งแต่ปี  พ .ศ .2540 - 2542 และได้ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งจากผู้อ านวยการโ รงเรียน  

มาเป็นอาจารย์ใหญ่ในปี พ.ศ. 2542-2544 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาพลศึกษาและการกีฬา ส่วนวิชาสามัญร่วมกับโรงเรียนสามัญในโครงการ

ร่วมจัดการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณทั้งด้าน

บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน วิชาสามัญ เพ่ือก่อให้เกิดผลดีในด้านการเรียน

การสอนแก่นักเรียนมากที่สุด โรงเรียนในโครงการร่วมมือจัดการศึกษา ได้แก่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  29 

โรงเรียนสตรีสิริ เกศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  โรงเรียนสิริ เกศน้อมเกล้า โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  

โรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์) 

 ในปี พ.ศ. 2540-2542 นายนิติพันธ์ สระภักดิ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา 

 ในปี พ.ศ. 2542-2544 นายนิติพันธ์ สระภักดิ์ ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 ในปี พ.ศ. 2545-2547 นายนิติพันธ์ สระภักดิ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 ในปี พ.ศ. 2547-2548 นายสาธิต ลิ้มขจรเดช ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 ในปี พ.ศ. 2548-2549 นายสมิทธิเดช โม่งประณีต ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด  

ศรีสะเกษ  

 ในปี พ.ศ. 2549-2550 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ส ารวจการณ์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด          

ศรีสะเกษ 

 ในปี พ.ศ. 2550-2558  นายสมิทธิเดช โม่งประณีต ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด 

ศรีสะเกษ  

 ในปี พ.ศ. 2558-2562 นายศุภกิจ  จันทร์ตรี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  

 ในปี พ.ศ. 2562-2564 นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 ในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระกรุณามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

พ.ศ.2562 และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 

พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัย
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ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬารวมทั้งส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพ่ือประโยชน์ในการสร้าง

และพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเป็นส่วนราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562    

 ปี พ.ศ. 2565  สิบเอกเสกสันต์  ชุ่มอภัย    ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จนถึง

ปัจจุบัน  ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน  

6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬามวยสากล กีฬามวยปล้ า กีฬายูโด กีฬาแฮนด์บอลและกีฬาฟุตบอล 

1.2 ปรัชญา 
“โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเป็นจุดเริ่มต้นของนักกีฬาระดับโลกและประชากรที่มีคุณค่า” 

1.3 วิสัยทัศน์ 
            “เป็นเลิศด้านกีฬา มีมาตรฐานวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

           1.4 คติพจน์ 
                  กยิราเจ กยิรา เถน        “ท าอะไร ท าจริง” 

1.5 ค าขวัญของโรงเรียน 

       “มุ่งม่ันฝึกกีฬา รักษาวินัย  ตั้งใจเล่าเรียน พากเพียรท าดี” 

1.6 พันธกิจ 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2.  ส่งเสริมการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬาสู่ ความเป็นเลิศ 

 3.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนวิชากีฬา  วิชาสามัญ 
และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระบบบริหารการประกันคุณภาพ  อย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรม 

1.7 อัตลักษณ์ของโรงเรียนกีฬา 
“ทักษะกีฬาดี   มีวินัย” 
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1.8 เอกลักษณ์ของโรงเรียนกีฬา 
“โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา” 

ค่านิยมหลัก 5 ประการ “SSKSS”  

S = Spirit   มีน ้ำใจนักกีฬำ 
S = Smart  มีบุคลิกภำพดี 

 K = Knowledge มีควำมรู้ 
S = Sportsmanship / Sports Excellent  ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

S = Self-Sufficient     มีความพอเพียง 

 1.9 ตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 ตราประจ าโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่  
เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลัง 
มีวงกลมสีเหลือง ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับ
ด้านขวา และด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “๒๕๖๒” บนพ้ืนสีเขียว วาง
บนพ้ืนสีน้ าเงิน มีขอบนอกเป็นสีน้ าตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทย สีน้ าเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” อยู่บน
แถบโบว์โค้งสีเหลือง และด้านล่างมีข้อความ “โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ” 
   
     1.10 สีประจ าโรงเรียน 
  มีสี  3  แถบ  ได้แก่  เหลือง   แสด   และด า  ขนาดแถบเท่าตรงกลางมีตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
1. สีด า  หมายถึง สีแห่งความกล้าหาญ 
2. สีแสด หมายถึง สีประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
3. สีเหลือง หมายถึง สีของดอกล าดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
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2. โครงสร้างโรงเรียนกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. ข้อมูลบุคลากร 
    3.1 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหาร - 2 3 - 5 
พนักงานราชการ - 2 - - 2 

คร ู - 34 8 1 43 
เจ้าหน้าที่ - 10 - - 10 

บุคลากรสายสนับสนุน 8 - - - 9 
รวม 8 50 11 1 68 

 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน 

01) งานสารบัญ 
02) งานแผนและงบประมาณ 
03) งานการเงินและบัญชี 
04) งานยานพาหนะ 
05) งานพัสดุ 06) งานบุคคล 
07) งานอาคารสถานท่ี 
08) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
09) งานประชาสัมพันธ์ 
10) งานวิเทศสัมพันธ์ 
11) งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
12) งานสหกรณ์ร้านคา้ 
 

01) งานหลักสูตรและการ
สอน 
02) งานทะเบียนและวัดผล 
03) งานห้องสมุด 
04) งานแนะแนวและ
บริการทางการศึกษา 
05) งานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
06) งานผลิตเอกสาร ต ารา
และวิจัย 
07) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

01) งานหลักสูตรและการ
สอนกีฬา 
02) งานส่วเสริมกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 
03) งานบริหารจัดการสนาม
กีฬาและครุภณัฑ์ทางการ
กีฬา 
04) งานทะเบียนและสถติิ
นักกีฬา 
05) งานวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
06) งานโภชนาการ 

01) งานส่งเสริมบุคลิกภาพ
และวินัยนักเรียน 
02) งานหอพักนักเรียน 
03) งานสภานักเรียน 
04) งานนันทนาการและ
กิจการพิเศษ 
05) งานวัสดุเครื่องแต่งกาย 
06) งานพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
07) งานส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
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    3.2 ข้อมูลผู้บริหาร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อ านวยกร - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  - - 3 - 3 
รวม - 1 4 - 5 

 
    3.3 ข้อมูลผู้บริหาร จ าแนกตามวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

ประเภท 
วิทยฐานะ (คน) 

รวม ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
(ค.ศ.1) 

ครูช านาญ
การ(ค.ศ.2) 

ครูช านาญการ
พิเศษ (ค.ศ.3) 

ครูเชี่ยวชาญ.
(ค.ศ.4) 

ผู้อ านวยการ - - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - 1 - 1 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ - - 2 1 - 3 

รวม - - 3 2 - 5 
 
   3.4 ข้อมูลครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครูวิชาสามัญ - 15 4 1 20 
ครูวิชากีฬา - 19 4 - 23 

รวม - 34 8 1 43 
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    3.5 ข้อมูลครู จ าแนกตามวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)       

ประเภท 
วิทยฐานะ (คน) 

รวม 
ครูผู้ช่วย 

คร ู
(ค.ศ.1) 

ครูช านาญ
การ(ค.ศ.2) 

ครูช านาญการ
พิเศษ(ค.ศ.3) 

ครูเชี่ยวชาญ.
(ค.ศ.4) 

ครูวิชาสามัญ - 1 3 2 - 6 
ครูวิชากีฬา - 1 1 - - 2 

รวม - 2 4 2 - 8 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมครูที่เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 

 

    3.6 ข้อมูลครู จ าแนกตามประเภท  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

ประเภท 
ประเภท (คน) 

รวม 
ข้าราชการ 

ลูกจ้าง 
(จ้างเหมาบริการ) 

ครูวิชาสามัญ 7 13 20 
ครูวิชากีฬา 1 18 19 

รวม 13 31 39 
 
  3.7 ข้อมูลครู จ าแนกตามประเภทการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2564)  

ประเภทการปฏิบัติงาน 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ข้าราชการ - - 1 1 3 - 1 - 1 - 7 
ลูกจ้าง (เจ้าเหมาบริการ) 1 3 6 1 - 1 - 1 - - 13 

รวม 1 3 7 2 3 1 1 1 1 - 20 
 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง กลุ่มสาระภาษาไทย, 2 หมายถึง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, 3 หมายถึง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโนโลยี 4 หมายถึง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,5 หมายถึง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ,  
6 หมายถึง กลุ่มสาระศิลปะ,7 หมายถึง กลุ่มสาระการงานอาชีพ 8 หมายถึง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, 9 หมายถึง กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและ 10 หมายถึง ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหาร      
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     3.8 ข้อมูลครูวิชากีฬา จ าแนกตามชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
  ชนิดกีฬาที่เปิดสอน (คน) 

(ใส่ชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน) 
รวม 

มวย
สากล 

มวยปล้ า ฟุตบอลชาย 
ฟุตบอล
หญิง 

ตะกร้อ ยูโด แฮนด์บอล 

ครูวิชากีฬา 1 2 5 3 3 1 3 18 
รวม 1 2 5 3 3 1 3 18 

    
    หมายเหต ุ:  ชนิดกีฬาให้เรียงตามล าดับอักษรและรวมผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทัง้ในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหาร 

     3.9 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานราชการ - 2 - - 2 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 38 2 - 50 

รวม 10 40 2 - 52 
   
    3.10 ข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น  
 

ระดับชั้น 
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

หมายเหตุ เพศ (คน) รวม เพศ (คน) รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 31 71 36 30 66  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 34 31 65 33 30 63  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 37 65 27 37 64  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 31 40 71 32 40 72  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 26 25 51 25 25 50  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 22 29 51 21 29 50  

รวม 181 193 374 174 191 365  
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    3.11 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรยีน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
2.10.1 ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน 1 : .......  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง 1 : …..  
จ านวนครู ครบช้ัน    ครบชัน้    

 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 
 

2.10.2 ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน 1 : 10  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง 1 : 32  
จ านวนครู ครบช้ัน    ครบชัน้    

 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 
 

2.10.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 100  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 100  
2.10.4 จ านวนวันที่โรงเรียนกีฬาจัดการเรียนการสอนจริง ในปีการศึกษา 2564   

ระดับมัธยมศึกษา 200  

2.10.5 จ านวนห้องเรียน   

ห้องเรียนมัธยมศึกษา 12  

ห้องปฏิบัติการ 3  

ห้องพยาบาล 1  

อื่น ๆ โปรดระบุ (ห้องเรียนฝึกซิ้มกีฬา) 

-สนามฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อ 
-สนามฝึกซ้อมกีฬามวยสากล 
-สนามฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ า 
-สนามฝึกซ้อมกีฬายูโด 
- สนามฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลหญา้เทียม 
- สนามฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลหญา้แท ้
- สนามฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลในร่ม 
- สนามฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาด 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน
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 - - 0 11 41 14 - 

ร้อยละ - - 0.00 16.67 62.12 21.21 - 

ม.2 
63 คน - - 5 17 21 20 - 

ร้อยละ - - 7.94 26.98 33.33 31.75 - 

ม.3 
66 คน - - 4 19 28 15 - 

ร้อยละ - - 6.06 28.79 42.42 22.73 - 
รวมมัธยม

ต้น 
195 คน - - 9 47 90 49 - 

ร้อยละ - - 4.62 24.10 46.15 25.13 - 

ม.4 
70 คน - - 1 21 34 14 - 

ร้อยละ - - 1.43 30.00 48.57 20.00 - 

ม.5 
50 คน - - 3 9 20 18 - 

ร้อยละ - - 6.00 18.00 40.00 36.00 - 

ม.6 
50 คน - - 2 10 11 27 - 

ร้อยละ - - 4.00 20.00 22.00 54.00 - 
รวมมัธยม

ปลาย 
170 คน - - 6 40 65 59 - 

ร้อยละ - - 3.53 23.53 38.24 34.71 - 
ภาพรวม
โรงเรียน 

365 คน - - 15 87 155 108 - 
ร้อยละ - - 4.11 23.84 42.47 29.59 - 
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5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา  
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเด็น ความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้เรียน 
(คน) 

ระดับ ดี
ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน 

(คน) 

ระดับ ดี
ขึ้นไป 

(คน) 
ร้อยละ 

ม.1 66 58 87.88 66 62 93.94 90.91 
ม.2 63 56 88.89 63 58 92.06 90.48 
ม.3 66 57 86.36 66 61 92.42 89.39 
รวม 195 171 87.69 195 181 92.82 90.26 
ม.4 70 58 82.86 70 64 91.43 87.16 
ม.5 49 41 83.67 50 46 92.00 87.84 
ม.6 50 40 80.00 50 47 94.00 87.00 
รวม 169 139 82.25 170 157 92.35 87.30 

ภาพรวม 364 310 85.16 365 338 92.60 88.88 
 
หมายเหต ุ
     1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดับ ดี (3) ร้อยละ 70 - 79 
     2. ให้น าผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่ผู้เรียนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ด ีขึ้นไป มากรอกข้อมูล 
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6. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา  
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเด็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
ของโรงเรียนกีฬา 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย จ านวน
ผู้เรียน (คน) 

ระดับ ดี
ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน 

(คน) 

ระดับ ดี
ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 

ม.1 66 46 69.7 66 66 100 84.85 
ม.2 63 49 77.78 63 54 85.71 81.75 
ม.3 66 60 90.91 66 55 83.33 87.12 
รวม 195 155 79.46 195 175 89.68 84.57 
ม.4 70 57 81.43 70 59 84.29 82.86 
ม.5 49 41 82 50 40 81.63 81.81 
ม.6 50 46 92 50 42 84.00 88.00 
รวม 169 144 85.14 170 141 83.31 84.23 

รวมทั้งหมด 364 299 82.3 365 316 86.49 84.4 
 หมายเหต ุ
      1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
  1.1 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดบัผลการเรียน 3.40 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
  1.2 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที ่1 - 3) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียน 2.70 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
  1.3 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที ่4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียน 2.80 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
      2. ให้น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป มากรอกข้อมูล 
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7. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา 2564 ประเด็น มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย 
จ านวน
ผู้เรียน 
(คน) 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้เรียน 
(คน) 

ระดับ 
ดีขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 

ม.1 66 66 100 66 66 100 100 
ม.2 62 61 96.43 63 63 100 98.22 
ม.3 66 66 100 66 66 100 100 
ม.4 70 70 100 70 70 100 100 
ม.5 49 49 100 50 50 100 100 
ม.6 50 50 100 50 50 100 100 
รวม 364 363 99.70 365 365 100 99.85 

 หมายเหต ุ
      1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดับ ดีเลิศ (4) ร้อยละ 90 - 94 
      2. ให้น าผลสัมฤทธิ์ของการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ด ีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ดีขึ้นไป มากรอกข้อมูล 
 

8. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา 
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 ประเด็น มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้เรียน 
(คน) 

ระดับ ดีขึ้น
ไป 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน 
(คน) 

ระดับ ดี
ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ 

ม.1 66 66 100 66 66 100 100 
ม.2 63 63 100 63 63 100 100 
ม.3 66 66 100 66 66 100 100 
ม.4 70 70 100 70 70 100 100 
ม.5 49 49 100 50 50 100 100 
ม.6 50 50 100 50 50 100 100 
รวม 364 364 100 365 365 100 100 

 หมายเหต ุ
      1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดับ ดีเลิศ (4) ร้อยละ 90 - 94 
      2. ให้น าผลสัมฤทธิ์ของสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ดีขึ้นไป มากรอกขอ้ 
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9. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และร้อยละของผลต่างระหว่าง ปีการศึกษา 
2561-2563  
 

ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย 65 48.06 ค่อนข้างดี 62 46.57 ปานกลาง 
ภาษาอังกฤษ 65 27.75 พอใช้ 62 30.28 พอใช้ 
วิทยาศาสตร์ 65 27.56 พอใช้ 62 25.53 พอใช้ 
คณิตศาสตร์ 65 19.82 พอใช้ 62 21.03 พอใช้ 
สังคมศึกษา 65 48.06 ค่อนข้างดี 62 30.85 ค่อนข้างดี 

 
แผนภูมิ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 
2562 2563 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

ภาษาไทย 47 32.98 พอใช้ 59 32.76 พอใช้ 
ภาษาอังกฤษ 47 21.12 พอใช้ 59 21.63 พอใช้ 
วิทยาศาสตร์ 47 25.49 พอใช้ 59 25.48 พอใช้ 
คณิตศาสตร์ 47 13.46 พอใช้ 59 16.42 พอใช้ 
สังคมศึกษา ฯ 47 30.04 พอใช้ 59 32.37 พอใช้ 

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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10. ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬาของผู้เรียน     

 10.1 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับ 
ชั้น 

ชนิดกฬีา 
รายการ 
แข่งขั้น 

ระยะเวลา/
สถานที่ในการ

แข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 
รวม  

หมาย
เหตุ ทอง เงิน 

ทอง
แดง 

1 เด็กหญิงปวันรัตน์  ทะวังศ์ดี ม.2/2  
 
 

มวยสากล 
 

 

 
การแข่งขัน
กีฬามวยสากล
ยุวชนและ
เยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
ประจ าปีที ่
2564 

 
 
 
 

วันที่ 5 – 11 
ธันวาคม 2564 

/   1  

2  เด็กชายเกียรติศักดิ ์ สุขว ี ม.2/2  /  1  

3      เด็กชายวชิรวิทย ์ บุญกุศล ม.2/2  /  1  

4  เด็กชายธนชยั  เกิดสันโดด ม.2/1  /  1  

5 นายภานุวัฒน์  ปุณากรณ์ ม.3/1  /  1  

6 นายดนุเดช  ประเคน ม.4/1   / 1  
7 นางสาวดารินทร์  ดว้งค ากอง ม.5/2  /  1  

8 เด็กหญิงสโรชินี  เจนแดง ม.2/1 

 
 
 

มวยสากล 
 
 

 
การแข่งขัน

กีฬามวยสากล
ยุวชนและ
เยาวชนชิง

ชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
ประจ าปีที ่

2564 

 

 

 

วันที่ 5-11    
ธันวาคม 2564 

    

 

เข้าร่วม 

9 เด็กชายปีญญากร  แคโอชา ม.3/1     

10 นายกิตติพงษ ์ มั่นยืน ม.3/1     

11 เด็กชายทีราวัฒน์  ศรบุญทอง ม.3/2     

12 เด็กชายศุภชยั  ศิริพันธ ์ ม.3/2     

13 เด็กชายภูมิรพ ี ชาวสนาม ม.3/2     

14 เด็กหญิงเกวลิน  นรสิงห ์ ม.3/2     

15 เด็กหญิงณัฐฐาสินีย์  เหง้าพันธ ์ ม.3/2     

16 นายธีระวิทย ์ เกษ ี ม.4/1     

17 นางสาวกฤษณา ลาพรหมมา ม.4/2     

18 นายวีรภัทร  โพธิ์ศร ี ม.4/2     

19 นายจฏัวา  สพุิพัฒน์โมล ี ม.4/2     

20 นางสาวพลีซ  จาคอบ ม.4/2     

21 นายศักรินทร์  พิชธรรมกุล ม.4/2     
22 นางสาวปทุมพร  จันทร์ส่อง ม.5/1     
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23 นายสุรเสกข์  เควันดี ม.5/2 

 

มวยสากล 

การแข่งขัน
กีฬามวยสากล

ยุวชนและ
เยาวชนชิง

ชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
ประจ าปีที ่

2564 

 

วันที่ 6-11    
ธันวาคม 2564 

    

เข้าร่วม 

24 นายณัฐพงษ์  วิรุณพัฒน์ ม.5/2     
25 นางสาวเอมอร  เฮวชัยภูม ิ ม.5/2     
26 นายณภัทร  แม่นทอง ม.6/1     
27 นางสาวกัลยรัตน์  แน่นอุดร ม.6/1     
28 นายพงศพัศ  เบา้เงิน ม.6/2     

29 เด็กหญิงพิชญธิดา ค าเจริญ ม.2/1 

ยูโด 

การแข่งขัน
กีฬายูโดยุวชน
และเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

ประจ าป ี2564 

วันที่ 16 – 19 
ธันวาคม 2564 

  / 1  
30 เด็กหญิงทิพาพร  สัมฤทธิ ์ ม.2/1   / 1  
31 เด็กหญิงปริชญา  สวยสะอาด ม.3/1 /   1  
32 นางสาวเปรมวดี  จามะรีย ์ ม.4/2 /   1  
33 นางสาวรุ่งนภา  ดวงพุฒ ม.4/2  /  1  
34 นางสาวภัณฑิรา  อินทร์แปลง ม.4/2  /  1  
35 นางสาวสิณัฐชามณฑ์  ชินวงศ์ ม.4/2  /  1  
36 นางสาวอภิญญา  แสนทวีสุข ม.5/1  /  1  
37 นางสาวพัชราพร  ขันโพธิ์นอ้ย ม.5/1 /   1  
38 น.ส.ธมนวรรณ  แกว้ไพรวัลย ์ ม.5/2   / 1  
39 นางสาวชลธิดา  มะลิต้น ม.6/1  /  1  
40 นางสาวพรชิตา  เอี่ยมสีทอง ม.6/2  /  1  
41 ด.ญ.พรรณวรินทร์   ยอดเคลือ ม.3/1 

ยูโด 

การแข่งขัน
กีฬายูโดยุวชน
และเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

ประจ าป ี2564 

วันที่ 16 – 19 
ธันวาคม 2564 

    

เข้าร่วม 

42 เด็กหญิงสุรัชดาวรรณ  อุ่นแก้ว ม.3/2     
43 เด็กหญิงชนาภัทร  ไชยชนะ ม.3/2     
44 เด็กหญิงอักษราภัค  สาล ี ม.3/2     
45 เด็กหญิงโชติกา  ทรงหอม ม.4/1     
46 เด็กหญิงณัฐฌธิดา  บุระภักด ี ม.4/1     
47 นางสาวพัชราภรณ์ หริวงค์ ม.5/2     
48 น.ส.ธวัลรัตน์  สุดโชคคุณกิตติ ม.6/2     
49 นางสาวศศิมาภรณ์ พงศ์นอนิล ม.6/2     
50 นายสิทธพิงษ์  เสน่หา ม.5/1 

แฮนดบ์อล 

กีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 47 
(ศรีสะเกษ

เกมส์) 

5-25 มีนาคม 
2565 

/   1  
51 นายภูริพัฒน ์ เมาลิชาต ิ ม.5/1   / 1  
52 นายวัชระพล  จันเทศ ม.6/1   /   1  
53 นายณรงค์ศักดิ์  หาญรบ ม.6/2 /   1  
54 นายณัฐพร  ทุมจาร ม.6/2 /   1  
55 นายนพดล  บุญเฟือง ม.6/2 /   1  
56 นายภูร ิ งอมสระคู ม.6/2   / 1  
57 เด็กชายภานุวัฒน์ ตะวงษ ์ ม.2  

แฮนด์ 
บอล 

 
 
 

การแข่งขัน
กีฬาเยาวชน

แห่งชาติครั้งที่ 
37 รอบ
คัดเลือก

ตัวแทนภาค 3 

วันที่ 2-14 
พฤษภาคม 

2565 
 
 
 

  / 1  
 เด็กชายบุญตา พิลาอาจ ม.2   / 1  
59 เด็กชายอนาวิล  อินทร์ปั้น ม.2   / 1  
60 เด็กหญิงลลิตา  กองแก้ว ม.2   / 1  
61 เด็กหญิงจิดาภา ราศรี ม.2   / 1  
62 นายชนะกฤษณ์ สุระรัมย ์ ม.4   / 1  

58 
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63 นายภวูนารถ ไตรยะพันธ ์ ม.4  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แฮนด์ 
บอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแข่งขัน
กีฬาเยาวชน

แห่งชาติครั้งที่ 
37 รอบ
คัดเลือก

ตัวแทนภาค 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 2-14 
พฤษภาคม 

2565 

  / 1  
64 นายชยพัทธ ์ศรีคล้าย              ม.4   / 1  
65 นางสาวเพชรา  ไกรวิเศษ ม.4   / 1  
66 นางสาวพัชระมยั เลาพิลา ม.4   / 1  
67 นางสาวสุวิมล  นามทอง ม.4   / 1  
68 นางสาวฐิตินันท์ กลิ่นมาลยั ม.6   / 1  
69 เด็กหญิงพัชราพร ลีลา ม.2   / 1  
70 เด็กหญิงกชพร  แก้วใสย ์ ม.2   / 1  
71 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เลาพิลา ม.2   / 1  
72 เด็กหญิงภารดี นามทอง ม. 2   / 1  
73 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุมจันทร์  ม. 2   / 1  
74 เด็กชายวงศพัทธ ์ แก้วภักด ี ม. 2   / 1  
75 เด็กชายรัฐศาสตร์ แววกระโทก ม. 2   / 1  
76 นางสาวมนทกาญจ์  สีบัว ม.3   / 1  
77 เด็กหญิงจิราวรรณ พันพมา่ ม. 3   / 1  
78 เด็กหญิงประภัสสร  จ าปาต้น ม. 3   / 1  
79 นางสาวรักฤทยั  เวชสาร ม. 4   / 1  
80 นางสาวอรพิน  บุญตา ม. 4   / 1  
81 นางสาวเพชรดา  พงษ์สุระ ม. 4   / 1  
82 น.ส.พรไพรินทร์ แบร็นแดน    

วิลเลี่ยม 
ม. 4   / 1  

83 นายภัณฑิล  กสิพันธ ์ ม. 4   / 1  
84 นายอาวอน  ค าเอีย่ม ม. 4   / 1  
85 นายทรงพล  กายแกว้ ม. 5   / 1  
86 นายธนบดี  หล้าแหล่ง ม. 5   / 1  
87 เด็กหญิงสายน้ า  จ าปาทอง ม.6   / 1  
88 นางสาววรรณา บุตรจันทร์ ม.6   / 1  
89 นางสาวพิกุล  ระยันศรี ม.6   / 1  
90 นางสาวจุฑามาศ  ชาช านาญ ม.6   / 1  
91 นางสาวมนทกานต์  กล่อมจิตร ม.6   / 1  
92 นางสาวสุปัญญา เสาหงส ์ ม.6   / 1  
93 นางสาวภาวรินท์   เพ็ญเเจ่ม ม.6   / 1  
94 นายรัตณชัย มีสุภาพ ม. 6   / 1  
95 นายวันชนะชัย อะสงค์ ม. 6   / 1  
96 นายวชิราวธุ จงนบกลาง ม. 6   / 1  
97 นายชินวัตร ศรีสันต ์ ม. 6   / 1  
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98 นายณัฐพล  ปรังประโคน ม. 5 

มวยปล้ า 

กีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 47  
(ศรีสะเกษ

เกมส์) 

วันที่ 5 – 25 
มีนาคม 2565 

 

 /  1  
99 นางสาวสิรินธร  อ้อมแก้ว ม.6   / 1  
100 นางสาวจันทร์จิรา  วรรณวงษ์ ม.6 /   1  
101 นายสุรศักดิ์  จันทร์เพ็ชร ม.6   / 1  
102 เด็กชายมนัญชัย บุตรโค  ม.2 

มวยปล้ า 

การแข่งขัน
กีฬาเยาวชน

แห่งชาติครั้งที่ 
37 รอบ
คัดเลือก

ตัวแทนภาค 3 

วันที่ 2-14 
พฤษภาคม 

2565 

/   1  
103 เด็กหญิงลิเดีย วิเวยีน จาค็อบ ม.2   / 1  
104 เด็กชายพาณุภัทร ไชยเลิศ ม.2   / 1  
105 ด.ช พีรพัฒน์ สมพงษ ์ ม.3/1  /  1  
106 ด.ช ธีรพัฒน์  แสนทวีสุข ม.3/1  /  1  
107 นางสาวสโรชินี เจนดง  ม.3/2  /  1  
108 ด.ญ.เฟโวร์ โชมะ จาค็อบ  ม.4/1 /   1  
109 นางสาวจารวุรรณ บุญยงค์ ม.4/1 /   1  
110 นายณัฐพล ซ่อนจันทร ์  ม.4/1  /  1  
111 นายเกียรตกิุล มาตยารักษ ์ ม.4/1  /  1  
112 นางสาวชลนิชา น าระนะ   ม.4/1   / 1  
113 น.ส.สุวรรณกัลยา ศรทัธาอนนัต์   ม.4/2 /   1  
114 นายพงศ์พิทักษ ์สวยรูป  ม.4/2 /   1  
115 นายเศรษฐวัฒน์ สมปาน ม.5/1 /   1  
116 นายสุธินนท ์อนุอัน   ม.5/1  /  1  
117 นางสาววรัญญา ค าสวาสดิ ์  ม.5/1   / 1  
118 นางสาวสายแนน แสนสามารถ ม.5/1   / 1  
119 นายสรวิศ ศรีหาบุตร ม.5/1   / 1  
120 นางสาววิราศิณี จันตาขาว  ม.5/2  /  1  
121 นายจิณณธรรม  ค านึง ม.6/1   / 1  
122 นายเจษฎา  รัตนพันธุ ์ ม.6/1 /   1  
123 เศรษวัฒน์ ตุ้มทอง   ม.6/1 /   1  
124 นางสาว เสาวลักษณ์ ใชยเลิศ   ม.6/1 /   1  
125 นายภวูนาท ประดิษฐ ์ ม 6/2 /   1  
126 นายดุสิต ดูชิตา ม.6/2 /   1  
127 นายวิทวัส ทมไพร ม.6/2 /   1  
128 นางสาวอัญชนา  นามน ุ ม.5 

เซปัก
ตะกร้อ 

การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ 
(เซปักตะกร้อ

หญิง) 

 
วันที่ 5 – 25 
มีนาคม 2565 

 

  / 1  
129 ด.ญ.ชฎาภรณ์  หิริค าภา ม.3     เข้าร่วม 
130 น.ส.สุทิตตา  แสนทวีสุข ม.4     เข้าร่วม 
131 นางสาวสุกัญญา  บัวทิพย ์ ม.6     เข้าร่วม 
132 ด.ญ.กัญญำณัฐ หมูนส ี ม.2 เซปัก

ตะกร้อ 
การแข่งขัน
กีฬาเยาวชน

แห่งชาติครั้งที่ 
37 รอบ
คัดเลือก

ตัวแทนภาค 3 

วันที่ 2-14 
พฤษภาคม 

2565 

 /  1  

133 น.ส.กวินทิพย ์ บวัจูม ม.4  /  1  

134 น.ส.กรรณิกำ  นำมน ุ ม.5  /  1  

135 น.ส.อัญชนำ นำมน ุ ม.5  /  1  

136 น.ส.สุรัสวดี  แก้วสำล ี ม.5  /  1  

137 น.ส.สุกัญญำ บัวทรพัย ์ ม.6  /  1  

138 ด.ญ.ณัฐสุดำ นิลผำ ม.3     เข้าร่วม 
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139 น.ส.สุภำพร บุญยัง ม.3  
 
 

เซปัก
ตะกร้อ 

การแข่งขัน
กีฬาเยาวชน

แห่งชาติครั้งที่ 
37 รอบ
คัดเลือก

ตัวแทนภาค 3 

วันที่ 2-14 
พฤษภาคม 

2565 

    เข้าร่วม 

140 น.ส.ณัฐวดี  ใจมนต์ ม.4     เข้าร่วม 

141 น.ส.ศศิธร  ดัชถุยำวัช ม.4     เข้าร่วม 

142 น.ส.ขวัญชนก  ค้ำเสนำ ม.4     เข้าร่วม 

143 น.ส.ยุวนันท์  บญุเอนก ม.4     เข้าร่วม 

144 น.ส.นัฐิกำ  แสนค้ำ ม.5     เข้าร่วม 

145 น.ส.เสำวลักษณ์  รัตนแกว้ ม.5     เข้าร่วม 

146 น.ส.พิยดำ นันกลำง ม.6     เข้าร่วม 

147 นำยณัฐกร  พรหมวงศ์ ม. 5 

 
ฟุตบอลชาย 

กีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งที่ 

37 รอบ
คัดเลือก

ตัวแทนภาค 3 

 
2-14 พฤษภาคม 

2565 

    เข้าร่วม 
148 นำยอัศดำ  แพงวงษ์ ม. 5     เข้าร่วม 
149 นำยสรศักดิ์  ค้ำปัญจะ ม. 6     เข้าร่วม 
150 นำยภูชิต  อำจวิเชียร ม. 6     เข้าร่วม 
151 นำยอนวุัติ  บุญเฉลียว ม. 6     เข้าร่วม 
152 นำยศรำวธุ  คมข้ำ ม. 6     เข้าร่วม 
153 เด็กหญิงสุภัชญำ  คูส้ำโรง ม. 3 

 
ฟุตบอล
หญิง 

กีฬาเยาวชน
แห่งชาติครั้งที่ 

37 รอบ
คัดเลือก

ตัวแทนภาค 3 

 
2-14 พฤษภาคม 

2565 

  / 1  
154 เด็กหญิงสุกัญญำ  ภำด ี ม. 3   / 1  
155 ด.ญ. จิญญำกำญจน์ สำ้รำญ ม. 3   / 1  
156 เด็กหญิงจิรัชญำ  แสนมนตร ี ม. 3   / 1  
157 นำงสำวอรัญญำ เมำตะยำ ม. 4   / 1  
158 นำงสำวอภิญญำ  ลุนพงษ ์ ม. 4   / 1  
159 นำงสำวกรรณิกำร์  อินล ี ม. 4   / 1  
160 เด็กหญิงกุลนิดำ  คุ้มสวรรณ ์ ม. 4   / 1  
161 นำงสำวสำยชล  แดงบุญเรือง ม. 5   / 1  
162 น.ส.ฌัฎฬรรณทอง  ผู้มีสัตย์ ม. 5   / 1  
163 นำงสำวพรทิพำ  ทองลือ ม. 5   / 1  
164 นำงสำววริษฐำ  บุดดำเพ็ง ม. 5   / 1  
165 นำงสำวปฐมำวดี  บวัระพันธ ์ ม. 5   / 1  
166 นำงสำววภิำวดี  จันทะไข่สร ม. 5   / 1  
167 นำงสำวจิรำภำ  ทองสรรค์ ม. 6   / 1  
168 นำงสำวปริญญำ  สวยสะอำด ม. 6   / 1  
169 นำงสำววยิะดำ  บุตตะแสง ม. 6   / 1  
170 นำงสำวศศิมำภรณ์  ทุมมำ ม. 6   / 1  
171 นำงสำวบูชิตำ  เกิดขวัญ ม. 6   / 1  
172 นางสาวรัตนา  คูณทอง ม. 6  

ฟุตบอล
หญิง 

การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ 
(ฟุตบอลหญิง) 

วันที่ 5 - 25 
มีนาคม 2565 

  / 1  
173 นางสาวณัฐวิมล  สภุวงค์ ม. 6   / 1  
174 นางสาวรสสุคนธ์  มะลิซ้อน ม. 6   / 1  
175 น.ส.วราภรณ์  แสนประเสริฐ ม. 6   / 1  
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 10.2 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ระดับ 
ชั้น 

 
ชนิดกีฬา 

 
รายการแข่งขัน 

ระยะเวลา/
สถานที่ในการ

แข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 
รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหต ุ

ทอง เงิน ทอง

แดง 

1. นางสาววรรณา  บุตรจันทร ์ ม. 6  
 

 
 
 
 
 

แฮนด์ 
บอล 

 
Asian Women’s 
Junior 
Championship 

 
วันที่ 12 – 21 

กุมภาพันธ์ 2565 

     
2. นางสาวพิกุล  ระยับศรี ม.6     
3. นางสาวเพชรา  ไกรวิเศษ ม. 4      

4. นางสาวภาวรินทร์ เพ็ญแจ่ม ม. 6  

2nd Aisan 
Women Youth 
Beach handball 

 

วันที่ 25 – 30 
เมษายน 2565 

/     
5. นางสาวรักฤทยั  เวชสาร ม.4 /    
6. นางสาวเพชรดา  พงษ์สุระ ม.4 /    
7. นางสาวพรไพรินทร์ เบร็น 

แดนวิลเลี่ยม 
ม.4 /     

8. นางสาวพรรณวษา  ชา่งถม ม. 6 /     

9. 
นายสิทธพิงษ์  เสน่หา 

ม.5  /    

10
. นายวัชราพล  จันเทศ 

ม.6/1     เข้าร่วม 

11
. นายรัตนชัย  มีสุภาพ 

ม.6 

12
. นายนรงค์ศักดิ์ หาญรบ 

ม.6/2 

13 เด็กหญิงปริชญา  สวยสะอาด ม.4  
 

ยูโด 

 
Asian  cadet & 
Junior Judo 
Championship 

 
วันที่ 18 - 21 
กรกฎาคม 2565 

    เข้าร่วม 
14 นางสาวชนาภัทร  ไชยชนะ ม.4 
15 นางสาวสิณัฐชามณฑ์  ชินวงศ์ ม.5 
16 นางสาวเปรมวดี  จามะรีย ์ ม.5 
17 นางสาวกุลนิดา  คุ้มสุวรรค์ ม.4 ฟุตบอล

(หญิง) 
การแข่งขันชิง
แชมป์อาเซียน 

รายการ AFF U15 
Girls 

Championship 
2022 

-     เข้าร่วม 
18 เด็กหญิงจิญญากาญจน์ 

ส าราญ 
ม.3 

19 นางสาวจันทร์จิรา วรรณวงษ ์ ม.6 มวยปล้ า คัดเลือกตัวแทนทีม
ชาติไทยชุดซีเกมส์ 
อันดับที่ 1 รุ่น 65 
kg. ประเภทฟรี

สไตล์หญิง 

     เข้าร่วม 
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11. รางวัลเกียรติยศ 
    11.1 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

ล าดับที่ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล 
1 ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  รางวัลระดับดีเลิศ ประเภทกลุ่ม  
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

 

    11.2 รางวัลที่บุคลากรได้รับ 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 

1 นางสาวมัณลิกา เอสะตี ผู้ฝึกสอนมวยปล้ า นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง จากมวยปล้ า       
รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม 

2 นายสุนันท์ นุ่นสังข์ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ า ผ ู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จากกีฬามวยปล้ าหญิง 
3 นายเจริญ อนันเอื้อ ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จากกีฬาแฮนด์บอล 

ในร่มชาย 

    11.3 รางวัลที่นักเรียนได้รับ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชนิดกีฬา ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ 
1 เด็กหญิงศรัณพร  ผลพูน มวยสากล ม.1/1 นักชกยอดเยี่ยม 

2 นางสาวเอเปค  บุตรดี มวยสากล ม.6/2 นักชกยอดเยี่ยม 
3 นายภูวนาท  ประดิษฐ์ มวยปล้ า ม.5/2 เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศ 
4 นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยเลิศ มวยปล้ า ม.5/1 เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศ 
5 นางสาวจารุวรรณ บุญยงค์ มวยปล้ า ม.4/2 เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศ 
6 นางสาวชลนิชา น าระนะ มวยปล้ า ม.4/2 เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศ 

7 นางสาวพัชราพร ขันโพธิ์น้อย ยูโด ม.5/2 เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศ 
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  12. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน 
    12.1 แหล่งเรียนรู้ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้งที่ใช้ต่อปีการศึกษา หมายเหตุ 
1 ห้องปฏิบัติการทางภาษา(Sound Lab) ตลอดปีการศึกษา  
2 ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา  
3 ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา  
4 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา  
5 ห้องดนตรี ตลอดปีการศึกษา  
6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดปีการศึกษา  
7 สนามฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อ ตลอดปีการศึกษา  
8 สนามฝึกซ้อมกีฬามวยสากล ตลอดปีการศึกษา  

9 สนามฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ า ตลอดปีการศึกษา  

10 สนามฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม ตลอดปีการศึกษา  
11 สนามฝึกซ้อมกีฬาหญ้าแท้ ตลอดปีการศึกษา  
12 สนามฝึกซ้อมกีฬายูโด ตลอดปีการศึกษา  
13 สนามฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลในร่ม ตลอดปีการศึกษา  
14 สนามฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ตลอดปีการศึกษา  
15 สนามเปตอง ตลอดปีการศึกษา  
16 ห้องเรียนอัจฉริยะ ตลอดปีการศึกษา  
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   12.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนครั้งที่ใช้
ต่อปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 ศูนย์เรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อ.ขุขันธ์  
จ.ศรีสะเกษ 

1  

2 วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1  
3 วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2  
4 วัดหนองตะมะ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 2  
5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 5  
6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 2  
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4  
8 สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
5  
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13. ข้อมูลอาคาร สถานที่ 

 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่ออาคาร สถานที่ จ านวน หมายเหตุ 
1 อาคารเรียน 1 หลัง  
2 โดมอเนกประสงค์ 1 หลัง  
3 โรงยิมอเนกประสงค์ 1 หลัง  
4 อาคารพายุห์ 1 หลัง  
5 สนามหญ้าเทียม 1 หลัง  
6 หอพัก5 1 หลัง  
7 หอพัก4 1 หลัง  
8 หอพัก3 1 หลัง  
9 หอพัก2 1 หลัง  
10 หอพัก1 1 หลัง  
11 โรงยิมกันทรารมณ์ 1 หลัง  
12 โรงอาหาร 1 หลัง  
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง  
14 โรงยิมมวย 1 หลัง  
15 หอพัก 18 ยูนิต 1 หลัง  
16 ห้องพยาบาล 1 หลัง  
17 ห้องสมุด 1 หลัง  
18 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 หลัง  
19 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 1 หลัง  
20 โรงฝึกซ้อมกีฬามวยปล้ า 1 หลัง  
21 โรงฝึกซ้อมกีฬายูโด 1 หลัง  
22 สนามฟุตบอล 2 สนาม  
23 สนามสายรู้ง 1 สนาม  
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14. ปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้กับครูและนักเรียน 
 

ที ่
ชื่อปราชญ์ขาวบ้าน/         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องท่ีเชิญมาให้ความรู้ วัน เดือน ปี สถานที ่

1 ผศ.ดร.วัชรินทร์   ขี่ทอง 
กีฬาฟุตบอล/กีฬา

แฮนด์บอล 
8-9 ก.พ. 63 

โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ 

2 ผศ.สุริยันต์  สุริยุทธ กีฬาเซปักตะกร้อ 8-9 ก.พ. 63 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ 

3 ผศ.วินัย  รัตนค า กีฬามวยสากลสมัครเล่น 8-9 ก.พ. 63 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ 

4 นายธัชนนท์   อินทร์ปุก กีฬาฟุตบอล 8-9 ก.พ. 63 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ 

5 
นางสาวนิลาวัลย์ บุญประ
ถัมภ์ 

กีฬายูโด/กีฬามวยปล้ า 8-9 ก.พ. 63 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ 

6 นางกุสุมา   มีศิลป์ 

การตรวจคัดกรองโรคโควิด 
19 เพ่ือตรวจจับการระบาด 
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และ
สถานที่เสี่ยง และติดตาม
แนวโน้มการเกิดโรค  
ตามแผนการคัดกรองเชิงรุก
ภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค 

29-30 ส.ค.62 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ศรีสะเกษ 

7 
นางสาวณัชชารีย์  พิพัฒ
นพรเลิศ 

การตรวจคัดกรองโรคโควิด 
19 เพ่ือตรวจจับการระบาด 
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และ
สถานที่เสี่ยง และติดตาม
แนวโน้มการเกิดโรค  
ตามแผนการคัดกรองเชิงรุก
ภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค 

29-30 ส.ค.62 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ศรีสะเกษ 
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ที ่
ชื่อปราชญ์ขาวบ้าน/         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องท่ีเชิญมาให้ความรู้ วัน เดือน ปี สถานที ่

8 นางภูณิศา   ขันตี 

การตรวจคัดกรองโรคโควิด 
19 เพ่ือตรวจจับการระบาด 
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และ
สถานที่เสี่ยง และติดตาม
แนวโน้มการเกิดโรค  
ตามแผนการคัดกรองเชิงรุก
ภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค 

29-30 ส.ค.62 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ศรีสะเกษ 

9 
นางนงลักษณ์  กุลชาติ
ประภา 

-การตรวจคัดกรองโรคโควิด 
19 เพ่ือตรวจจับการระบาด 
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และ
สถานที่เสี่ยง และติดตาม
แนวโน้มการเกิดโรค  
ตามแผนการคัดกรองเชิงรุก
ภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค 

29-30 ส.ค.62 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ศรีสะเกษ 

10 

ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

การตรวจคัดกรองเชิงรุก
ให้กับบุคลากรและนักเรียน 
ตามแนวทางการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) 
ของจังหวัดศรีสะเกษ 

15 ก.ค. 2564 
โดมหน้าอาคารเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ศรีสะเกษ 

11 
ต ารวจสันติบาลจังหวัดศรี
สะเกษ 

การสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

22 สิงหาคม 
2564 

โรงยิมกันทรารมย์ 

12 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดศรีสะเกษ 

กระบวนการการปลูกฝัง
จิตส านึกการป้องกันและ
การแก้ปัญญาด้วยสันติวิธี 

4-8 กันยายน 
2564 

โรงยิมกันทรารมย์ 
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ที ่
ชื่อปราชญ์ขาวบ้าน/         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องท่ีเชิญมาให้ความรู้ วัน เดือน ปี สถานที ่

13 
นายจิราวัฒน์  พันศรี ให้ความรู้เรื่องการเทคนิค

การสอนสื่อการสอน 
กระดาษอัจฉริยะ 

27-28 ธันวาคม 
2564 

อาคารเรียนชั้น 4 
โรงเรียนกีฬาจังหวัด

ศรีสะเกษ 

14 
โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะ
เกษ 

-การตรวจ Covid-19  
ด้วยวิธี ATK ให้กับบุคลากร
และนักเรียน 

มีนาคม 2565  

15 

ดร.สัจจา  เจริญศรีเมือง 
 

พ้ืนที่นวัตกรรม 1 ใน 8 
จังหวัดน าร่องของ 
ประเทศไทย ศึกษานิเทศก์ 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

มีนาคม 2565 
อาคารเรียน โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

 
15. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและประกอบอาชีพ  
     (รายงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565) 

จ านวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ทั้งหมด  (คน) 

จ านวนนักเรียน (คน) หมาย
เหตุ 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

มกช.วิทยาเขต
ต่าง ๆ 

สถาบันอืน่ ๆ 
ประกอบ
อาชีพ 

ร้อย
ละ ศึกษา

ต่อ 
ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ  

50 50 100 10 37 20 74 3 6 
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลนักเรียนที่ส าเร็จปกีารศึกษา 2564 
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16. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

- นวัตกรรมของ
นักเรียนมีจ านวน
น้อย 
 

โรงเรียนมีการวางแผนและ
ด าเนินการจัดท าโครงการที่
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ของนักเรียนให้มากข้ึน เช่น 
โครงการพัฒนา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
 

- งานหลักสูตรและการ
ส อ น  ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร 
ส่ ง เ ส ริ ม / สนั บ สนุ น ใ ห้
ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบการ
ท าโครงงานและจัดกิจกรรม
โครงการแข่งขันโครงงาน
ทา ง วิ ช า ก า ร เพ่ือฝึ กให้
นักเรียนคิดวิ เคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา และสามารถสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียนให้
มากขึ้น 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

- การส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม
ทางด้านวิชาชีพของ
ตนเอง  

1. จัดโครงการกิจกรรมหรือ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ด้านวิชาชีพของตนเอง 
2. โรงเรียนมีการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 

- งานบุคคล ฝ่ายบริหาร
ส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรม 
สัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาชีพ  
- คณะผู้บริหารมีการ
ก ากับติดตามการท างาน
อย่างต่อเนื่องมีแนวทางใน
การด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูควรได้รับการ
พัฒนาด้านการ
จัดท าสื่อการเรียน
การสอน 

1.จัดอบรมและพัฒนาด้าน
การจัดท าสื่อการเรียน    
การสอน 
 
 

- งานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
จัดกิจกรรมพัฒนาครูการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอน
ให้ครูผู้สอน 
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มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

2. ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงาน
ภายนอก 
3.ควรมีการจัด
อบรมด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 

2.โรงเรียนควรจัดหา
เครือข่ายจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือส่งเสริมครูให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 
3. ส่งครูเข้ารับการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 

- งานหลักสูตรและการ
สอน ฝ่ายวิชาการ 
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- งานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
จัดกิจกรรมพัฒนาครูการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอน
ให้ครูผู้สอน 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพ
ด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา           

1.ควรมีการจัด
อบรมด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.ควรมีการจัด
กิจกรรมบูรณาการ
การจัดกิจกรรม
ระหว่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

1.ส่งครูเข้ารับการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 
 

- ฝ่ายพัฒนากีฬามีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม
และมีการจัดอบรมให้ผู้
ฝึกสอนกีฬาได้น า
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
ฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
และมีการบูรณาการให้
ครูผู้สอนสายสามัญเข้าไป
มีส่วนช่วยในการดูแล
พัฒนานักกีฬาตามชนิด
กีฬา 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเอง 
 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า นางเนาวรัตน์  สมพร  
นางสาวบุญเนตร นาคูณ   
นางสาววิภาพร บุญอ่อน 
นายจักรภัทร โยวาศรี   
นางวลัยลักษณ์  สุบินดี  
นางบุปผา  ศรีเกษ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงจริยา  รักพ่อ  
นางสาวสิทธิณี ศรีปัตเนตร   
นางสาวปนัดดา ศรีเสริม 
นางสาวอรพรรณ ทรงจอหอ   
นางสาวสมหญิง  อินทรก าแหง 

ผู้ก ากับติดตาม นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก 
 

   จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม/อื่นๆ) 
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม
และมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่ก าหนด 
ระดับคุณภาพ 

ที่ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

   

     1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายและวางแผน การประชุม
ผู้ปฏิบัติงาน  ก าหนดค่าเป้าหมาย ประกาศใช้ค่าเป้าหมาย แจ้งผู้ที่
เกี่ ยวข้อง เช่น ครูผู้ สอนนักเรียน และผู้ปกครอง เกี่ ยวกับ 
การประเมินการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ  
ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการ
คิดค านวณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ครูด าเนินการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ
ของนักเรียนในแต่ละรายวิชา โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร
และการคิดค านวณ มีการสรุปผลการประเมินความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณของนักเรียน 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา  
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของ
ผู้ เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด นักเรียนมีผล 
การประเมิน ความสามารถ ในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร
และการคิดค านวณ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 64.17 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โดยมีการด าเนินงาน 
ตามโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
- โครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย,
ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, การงานอาชีพ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (เพ่ิมเติมกฬีาเพ่ือความเป็นเลิศ)  

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

ให้ผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้องทราบ โรงเรียนน าผลการการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ 
มาวางแผนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร
และการคิดค านวณของนักเรียน ในปีการศึกษาต่อไป 

- โครงการฉันรักห้องเรียน 
- กิจกรรมมหัศจรรย์เกร็ดสาระน่ารู้ 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
- โครงการคลินิกวิชาการ 
- กิจกรรมชุมนุม เช่น ผู้ตัดสินกีฬา คณิตศิลป์ กวีรุ่นเยาว์ 
- โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
- โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่  
  ปีการศึกษา 2564 
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
- การบันทึกหลังการฝึกซ้อมกีฬา 
- ผลงาน/ชิ้นงานที่ใช้จากการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิด ดังนี้  การเขียนเรียงความ การแต่งกลอน  
การท าการ์ดอวยพร การท าหนังสือเล่มเล็ก การแต่งนิทาน 
การท า Mind Mapping การประดิษฐ์รถบังคับ การท าคลิป
วิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนและการท ามิวสิกวิดีโอ 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิ จารณญาณ อภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้นักเรียนคิด วิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิ จารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยการ วางแผน จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ก ากับ ติดตาม นิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม น าเสนอผลงานนักเรียน โดยการ 
ให้นักเรียนได้ พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน  
สร้ า งผลงาน ชิ้ น งาน การแต่ งนิทาน  การท าการ์ ดอวยพร   
Mind Mapping จัดโครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี โครงงานนักเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนใช้โปรแกรมออกแบบโลโก้ 
ท าแฟ้มสะสมผลงานจากแอพพลิเคชั่น canva การท าเกมออนไลน์
โดยใช้เว็บไซต์ world wall ออกแบบบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ 
ตัดต่อพ้ืนหลังออนไลน์ วันเว็บ remove bog ออกแบบประวัติ
ส่ วนตัว  โดยการใช้  google slides ระบายสีภาพ AR Quiver   
ให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา  
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้ เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยผ่าน 
การด าเนินกิจกรรม/โครงการการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดังต่อไปนี้   แผนการจัดการเรียนรู้ 
วิชาสามัญ  แผนการจัดการเรียนรู้วิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ผลงานนักเรียนกิจกรรมแนะแนว  
- กิจกรรมการเรียนการสอน การแต่งนิทาน -การท าการ์ด
อวยพร 
-โครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
- กิจกรรมชุมนุม 
- Mind Mapping 
- บันทึกหลังการฝึกซ้อมกีฬา 

4 
(ดีเลิศ) 



 

35 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) เช่น ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ศิลาจารึกเรื่องระบบนิเวศวิทยา  ชุมนุม
วิทยาศาสตร์หรรษา ชุมนุมตัดผม ชุมนุมผู้ตัดสินกีฬา  ชุมนุม
การละเล่นไทย ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ชุมนุมจักสานพลาสติก 
ชุมนุมมหัศจรรย์คณิตศาสตร์ ชุมนุมวรรณกรรมสร้างสรรค์ ชุมนุม 
101 ไอเดีย เป็นต้น 

ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 
การ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผล 
ส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 

      3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่าง
หลากหลาย มีการประชุมวางแผนการด าเนินการ เพ่ือให้ผู้เรียน  
มีความสามารถในการรวบรวม ความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างาน
เป็นทีม เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ เป็นแนวคิด หรือชิ้นงาน เช่น นักเรียนได้จัดท าผลงานชิ้นงาน 
เช่น โครงงานนักเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้นักเรียนใช้โปรแกรมออกแบบโลโก้ ท าแฟ้มสะสม
ผลงานจากแอพพลิเคชั่น canva การท าเกมออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ 
world wall ออกแบบบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ ตัดต่อพ้ืนหลัง

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา  
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการ 
ดังต่อไปนี้ 
- โครงงานนักเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  
- ท าแฟ้มสะสมผลงานจากแอพพลิเคชั่น canva   
- การท าเกมออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ world wall  

4 
(ดีเลิศ) 



 

36 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

ออนไลน์ วันเว็บ remove bog ออกแบบประวัติส่วนตัว โดยการใช้ 
google slides ระบายสีภาพ AR Quiver  การท ารูปทรงเรขาคณิต
และการค านวณเรื่องปริมาตรและการพ้ืนที่ การท าแทนแกรม รูป
เรขาคณิตต่อเป็นรูปภาพ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์
ศิลาจารึกเรื่องระบบนิเวศวิทยา 
 

- ออกแบบบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ                                                     
- ตัดต่อพ้ืนหลังออนไลน์ วันเว็บ remove bog                                 
- ออกแบบประวัติส่วนตัว โดยการใช้ google slides                                  
- ระบายสีภาพ AR Quiver   
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 
การ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผล 
ส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 

      4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียน ให้มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา
ตน เองและสั ง คม ในด้ านการ เ รี ยนรู้  โ ดยการ ให้ นั ก เ รี ยน 
ใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ ในการสืบค้นหาข้อมูลประกอบการ
เรียน การน าเสนองาน 
1. เปิดให้บริการห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา  ห้ องปฏิบั ติ ก ารวิ ทยาศาสตร์  ส าหรั บนั ก เ รี ยน  

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา  
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการ 
ดังต่อไปนี้ 
- สถิติการใช้ห้องสมุด    
- สถิติการใช้ห้องเรือนกระจก                              

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

เพ่ือให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ทั้งในและ
นอกเวลาเรียน 
2 . ให้ นั ก เ รี ยนน า เสนอผลงานกิ จกรรมการ เ รี ยนการสอน  
การสัมภาษณ์ อัดคลิปน าเสนอในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนใช้โปรแกรม  
การ ใช้ แอพพลิ เ คชั่ น  canva ในการท า แ ฟ้มสะสมผล ง าน  
หรือออกแบบโลโก้ การท าเกมออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์  world wall  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา การใช้โปรแกรม google earth ในการเรียน
ภูมิศาสตร์ กิจกรรมแนะแนว บันทึก Clip Video การเล่านิทาน  
การขับร้อง ส่งผ่าน Application Line กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ใช้แอพพลิเคชั่น Line และ Zoom ในการจัดการเรียนการสอน 
ออกแบบและจั ด ท า แ ฟ้ มส ะส มผล ง าน โ ดย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 
จากคอมพิวเตอร์  
3. โรงเรียนมีการส่งเสริม  การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
 

- สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์                                                  
- สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
- ผลงานนักเรียนการร้องเพลงเพื่อพ่อ   
“รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง”  
- ผลงานนักเรียนแอพพลิเคชั่น canva ในการท าแฟ้มสะสม
ผลงาน  
- ออกแบบโลโก้ ท าเกมออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์  world wall              
- การใช้โปรแกรม google earth ในการเรียนภูมิศาสตร์ 
- กิจกรรมแนะแนว บันทึก Clip Video  
- การเล่านิทาน การขับร้อง  
- ออกแบบและจัดท าแฟ้มสะสมผลงานโดยใช้โปรแกรมจาก
คอมพิวเตอร์  
- สรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่าน   
ZOOM ,LINE  
- แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสามัญ 
- แผนการจัดการเรียนรู้วิชากีฬา 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

- ทะเบียนสื่อ – นวัตกรรม 
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 
การ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผล 
ส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลพัฒนาต่อไป 

      5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
โรงเรียนกีฬา 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร
โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา มีการจัดการออกแบบการจัดการเรียนรู้  ที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งรูปแบบร่วมมือ การเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการคิดในแบบต่าง ๆ บูรณา
การในแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ และจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณภาพผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอน มีห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ และจัดท าการวัดและ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. โรงเรียนมีจัดทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา  

- จากการด าเนินการจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมีการก าหนดเกณฑ์ของระดับ
ผลการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬาในแต่ละ 
ช่วงชั้น ดังนี้ 
1. ระดับชั้น ม.1 - 3 ระดับผลการเรียน 2.70 ขึ้นไป 
2. ระดับชั้น ม.4 - 6 ระดับผลการเรียน 2.80 ขึ้นไป   
 
 
 
 
 

5 
(ยอดเยี่ยม) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

2. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
และจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
3.  โรงเรียนมีการตั้ งค่ า เป้ าหมายผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน  
และรายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามล าดับ 
4. มีการวัด และประเมินผล การอ่าน   การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. มีการจัดท ารายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจ าวิชา (ปพ.5) 
รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและ หน่วยงานที่เกี่ยว 
6. มีโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ได้แก่ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้   
-โครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมเกษตรทฤษฎีใหม่  ชุมนุมดนตรี   
ชุมนุมคณิตศิลป์ ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์
หรรษา ชุมนุมตัดผม ชุมนุมผู้ตัดสินกีฬา ชุมนุมการละเล่นไทย  

 
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2.70 ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ม.1 66 100 ✓ 
ม.2 54 85.71 ✓ 
ม.3 55 83.33 ✓ 
รวม 175 89.68 ✓ 

     
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
2.80 ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

ม.4 59 84.29 ✓ 
ม.5 40 81.63 ✓ 
ม.6 42 84 ✓ 
รวม 141 83.31 ✓ 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ชุมนุมจักสานพลาสติก ชุมนุมมหัศจรรย์
คณิตศาสตร์ ชุมนุมวรรณกรรมสร้างสรรค์ ชุมนุม 101 ไอเดีย  
เป็นต้น 
 

จากตารางในปีการศึกษา 2564 ผู้ เ รี ยนในระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
ของโรงเรียน ระดับผลการเรียน 2.70 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
89.68 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนระดับผลการเรียน 
2.80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.31                       

      6) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เละเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  มีการ
ประชุมวางแผน ก าหนดนโยบาย การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1. มีการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจากสถาบัน
ต่าง ๆ เช่น การแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เป็นต้น 
2. โรงเรียนด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา  
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการ 
ดังต่อไปนี้  
- Mind Mapping การเชื่อมโยงอาชีพ ทัศนคติที่มีต่ออาชีพ  
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                                                       
- กิจกรรมชุมนุม   
- กิจกรรมชุมนุมตัดผม ชุมนุมผู้ตัดสินกีฬา                           

5 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

กิจกรรมแนะแนว เรื่องอาชีพ ให้นักเรียนสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการท างาน Mind Mapping การเชื่อมโยงอาชีพ 
ทัศนคติที่มีต่ออาชีพ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม 
ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เช่น ชุมนุมตัดผม 
ชุมนุมผู้ตัดสินกีฬา กิจกรรม HOME ROOM เกี่ยวกับการให้ความรู้
เรื่องการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การท างาน
แบบกระบวนการกลุ่ม ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถ
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และก าหนดทางเลือกของตนเองได้ โดยผ่าน
กระบวนงานสภานักเรียน การจัดท าโครงงานกิจกรรมชุมนุม การ
ค้นคว้า สืบค้นในกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าเป็นรูปเล่ม 
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง   
4 . โรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง  ๆ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพกีฬา 

- กิจกรรม HOME ROOM                                                       
- ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
- แผนการจัดการเรียนรู้  
- แนะแนวการศึกษาต่อ 
- สถิติจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพ 
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน 
การ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผล 
ส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 
 

 

 



 

42 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนานักเรียน รวมทั้ง 
มีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.  2560) และหลักสูตรโรงเรียนกีฬา สั งกัดมหาวิทยาลั ย 
การกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้นักเรียน 
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยผ่านกระบวนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนวิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  เช่น 
โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   กิจกรรม 
หน้าเสาธง กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรม
การเวียนเทียนวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ การเลือกตั้งสภานักเรียน 
กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน การวิเคราะห์เกมการแข่งขัน การฝึกซ้อม
กีฬา กิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุม 101 ไอเดีย ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 
ชุมนุมตัดผมชุมนุมวรรณกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  กิจกรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์                                                                 
- สรุปการเลือกตั้งสภานักเรียน                                                      
- บันทึกหลังการฝึกซ้อม  
- แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม   
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน
การน าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผลส่ง
ข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลพัฒนาต่อไป                                        
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

     1) มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียน
กีฬาก าหนด  

โ ร ง เ รี ย นกี ฬ า จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ เ กษ  มี ก า ร ด า เ นิ น ก า รศึ กษ า ผ ล 
การจัดการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอก โดยน าผลการการประเมิน มาวางแผนการจัดการศึกษา 
เ พ่ือส่ ง เสริมและพัฒนาผู้ เ รียนให้มี คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดยมีการวางแผนเพ่ือพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุน โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
วิชาพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การเรียนการสอนวิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เช่น โครงการวันส าคัญ 
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ
จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564 การสร้างค่านิยมที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม Home Room  
กิ จกรรมการ พัฒนาหอพักทุ กวั นศุ กร์  ในกิ จกรรม เ พ่ือสั ง คม 
และสาธารณประโยชน์ ฯลฯ เมื่อการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น  
มีการสรุปผลและรายงานผลโครงการ กิจกรรมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบ  โดยการสรุปผลและรายงานผลในการประชุมประจ าเดือน
รายงานในการประชุมฝ่ายต่าง ๆ รายงานในการประชุมผู้ปกครอง

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน 
- กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
- โครงการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
- สรุปการประเมินการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-แบบบันทึกกิจกรรม Home Room  
-บันทึกการประชุม  
-ภาพถ่ายกิจกรรม 
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอน
การ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผลส่ง
ข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลพัฒนาต่อไป 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

รายงานผ่านสื่อ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน Facebook ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียน เป็นต้น จัดท ารายงานผลการด าเนินการกิจกรรม โครงการ
เป็นรูปเล่มเอกสาร มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินการ โครงการ 
กิจกรรม โดยผู้บริหารมีการติดตามประชุมประจ าเดือนและน าผลการ
ด าเนินการโครงการ กิจกรรมดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ
ในครั้งต่อไป 

     2) มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โ ร ง เ รี ยนกีฬ าจั งหวั ด ศรี ส ะ เ กษ  มี ก า รด า เ นิ น ก ารศึ ก ษ าผล 
การจัดการศึกษาและผลการประเมิน  คุณภาพการศึกษาภายใน 
ภายนอก โดยน าผล การด าเนินการดังกล่าวฯ มาวางแผนการจัด 
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามัคคี มีวินัย ใส่ใจ
การเรียน ควบคู่คุณธรรม  โดยมีการวางแผนพัฒนา/ส่ ง เสริ ม 
และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
การเรียนการสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมวรรณกรรมสร้างสรรค์ ชุมนุมจักสาน

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา 
การ พัฒนาผู้ เ รี ยน  เ พ่ือส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนมีวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
โดยการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
-แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม             
-สรุปผลโครงการวันสุนทรภู่ 

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

พลาสติก ชุมนุมอนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นต้น  จัดส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้ศึกษาวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น โดยการจัดท ากิจกรรมดังต่อไปนี้  
จัดท ากิจกรรม กิจกรรมวันสุนทรภู่ครูกวี วันภาษาไทย กิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการโครงการ กิจกรรม  
มีการสรุปผลรายงานผล ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบในการประชุม
ประจ าเดือนรายงาน ในการประชุมฝ่ายต่าง ๆ รายงานในการประชุม
ผู้ ปกครองรายงานผ่ านสื่ อ  เช่น  เว็บ ไซต์ โ รง เรี ยน Facebook 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน LINE กลุ่มครูและผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
กิจกรรม โครงการเป็นรูปเล่มเอกสาร มีการก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินการ โครงการ กิจกรรม โดยผู้บริหารมีการติดตามประชุม
ประจ าเดือนและน าผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรมดังกล่าวมา
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการในครั้งต่อไป 

-สรุปผลโครงการวันลอยกระทง 
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน
การ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผลส่ง
ข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลพัฒนาต่อไป 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

     3) ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด า เนินการ ศึกษาผลการจัด
การศึกษาและผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
โดยน าผลมาวางแผนการจัด การศึกษา เพ่ือส่งเสริม และพัฒนานักเรียน
ให้เป็นผู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนได้   
เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไชปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดท าโครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2564 จัดท ากิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี  
กิจกรรมพัฒนาหอพัก เลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
วิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการโครงการ 
กิจกรรม มีการสรุปผลรายงานผล ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
ในการประชุมประจ าเดือนรายงาน ในการประชุมฝ่ายต่าง ๆ รายงานใน
การประชุมผู้ปกครองรายงานผ่านสื่อ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน Facebook 
ประชาสั ม พันธ์ โ ร ง เ รี ยน  LINE กลุ่ มครู  บุ คลากร ใน โ ร ง เ รี ยน 
และผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้   
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แผนการฝึกซ้อมกีฬา  
- บันทึกหลังการสอน 
- สรุปโครงการ / กิจกรรม  
- กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ- เนตรนารี                           
- กิจกรรมการลือกตั้งสภานักเรียน โครงการพัฒนา  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอน
การ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผลส่ง
ข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลพัฒนาต่อไป 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการกิจกรรม โครงการเป็นรูปเล่มเอกสาร  
มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินการ โครงการ กิจกรรม โดยผู้บริหาร 
มีการติดตามประชุมประจ าเดือนและน าผลการด าเนินการโครงการ 
กิจกรรมดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการในครั้ งต่อไป 
การก ากับ/ติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมโครงการ โดยผู้บริหาร 
มีนโยบายให้ก ากับ/ติดตามในที่ประชุมประจ าเดือนและได้น าผล 
การด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง  ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินการในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 

     4) มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการศึกษาผลการจัด
การศึกษา วางแผนการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ให้ม ีมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการวางแผนพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมโดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มีการตรวจสุขภาพนักเรียน 
เพ่ือคัดเลือกเป็นนักเรียนใหม่ จัดท ากิจกรรม วันคริสมาสต์  จัดกิจกรรม

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
 โดยการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
- ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- ผลการประเมินสุขภาวะทางกายและจิตสังคม 

5 
(ยอดเยี่ยม) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

ชุมนุมวรรณกรรมสร้างสรรค์ ชุมนุม 101 ไอเดีย ชุมนุมมหัศจรรย์
คณิตศาสตร์ เป็นต้น จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท าข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ จัดโครงการ
คลินิกวิชาการ มุมศิลปะยามว่าง กิจกรรมดนตรี (ลานดนตรี) วันศุกร์ – 
วันเสาร์ เวลา 18.30 – 19.45 น. จัดท าแบบประเมิน SDQ จัดท า
โครงงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้เรื่องสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคมในแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และจัดท าโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โดย
งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนากีฬา ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ด าเนินการกิจกรรม/โครงการ จะมีการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรม/
โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยการสรุปผลและรายงานผล
ในการประชุมประจ าเดือนรายงานในการประชุมฝ่ายต่าง ๆ รายงานใน
การประชุมผู้ปกครองรายงานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น LINE กลุ่มครูและ
ผู้ปกครอง รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานใน
เว็บไซต์ของโรงเรียน Facebook ของโรงเรียน เป็นต้น และรายงานผล
การด าเนินการกิจกรรม/โครงการเป็นรูปเล่มเอกสาร โดยจัดเก็บเป็น

- ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 
- ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล SDQ 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 
- บันทึกหลังการสอน 
- สมุดบันทึกหลังการฝึกซ้อมกีฬา 
- สรุปโครงการคลินิกวิชาการ 
- สรุปผลกิจกรรมดนตรี 
- ผลงานนักเรียนการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอน
การน าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผล 
ส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลพัฒนา
ต่อไป 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

ระดับ
คุณภาพ
(ความ 
หมาย) 

เอกสาร/ร่องรอยการด าเนินการที่งานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
มีการก ากับ/ติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมโครงการ โดยผู้บริหารมี
นโยบายให้ก ากับ/ติดตามในที่ประชุมประจ าเดือนและได้น าผลการ
ด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการใน
ครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ภาพรวม : คุณภาพของ
ผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1.นักเรียนมีความโดดเด่น ในเรื่องเอกลักษณ์  
และอัตลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจน 
2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นไปตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ภายในโรงเรียน 
5มีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้มีความทันสมัย 
และหลากหลายเพ่ิมข้ึน 
2. การสนับสนุน ส่งเสริม จากหน่วยงานภายนอก 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จัดโครงการที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของ
นักเรียนอย่างรอบด้าน 
 2. จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

 ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มี 
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รายการเอกสาร หลักฐานอ้างอิง   
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

1 แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

3 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) 

4 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, การงานอาชีพ 
สุขศึกษาและพลศึกษา (เพ่ิมเติมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ)  

5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการสอบวัดผลประเมินผลกลางภาค /ปลายภาค 

6 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเรียนรู้แสนสนุกกับวิทยาศาสตร์รอบตัว กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564   

7 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 2 วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ  

8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการวันสุนทรภู่  

9 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมชุมนุมผู้ตัดสินกีฬา ชุมนุมคณิตศิลป์ ชุมนุมกวีรุ่นเยาว์ 
10 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2564 

11 โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 

12 ผลงานนักเรียนการร้องเพลงเพ่ือพ่อ “รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง” 

13 สถิติการใช้ห้องต่างๆ 
14 ผลงานนักเรียนแอพพลิเคชั่น canva 
15 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจ าปีการศึกษา 2564 

16 รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมท าความสะอาดหอพัก 
17 รายงานผลสรุปแบบส ารวจ สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

18 โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

19 สรุปสถิติการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต 1-2/2564 
20 สรุปรายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
21 ผลการตรวจสุขภาพนักเรียน 

22 ผลงาน ออกแบบโลโก้ ท าเกมออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์  world wall              

23 การท าเกมออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ world wall                               

24 ระบายสีภาพ AR Quiver   

25 ตัดต่อพ้ืนหลังออนไลน์ วันเว็บ remove bog                                 
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ล าดับที่ ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

26 ออกแบบบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ                                                     

27 บันทึก Clip Video การเล่านิทาน 

28 ออกแบบประวัติส่วนตัว โดยการใช้ google slides                                  

29 การใช้โปรแกรม google earth ในการเรียนภูมิศาสตร์ 

30 รายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสารการคิดและการค านวณ 

31 บันทึกกิจกรรม HOME ROOM                                                       

32 กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ                                                   

33 
กิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา   
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  

34 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์                                                                 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย         นางสาวรวิวรรณ จันทร                     
นางสาวปุณฑริกา  เปานาเรียง    นางสาวผุสดี  จันทูล    
นางสาวอุสา พลบุญ                 นางสาวสุวารี วุฑฒกนก 
นางสาวธัญภัทร วรเพ็ญศิริวัฒน์    นางสาวขวัญใจ มีลา   
นายจักรพงศ์ พันธ์งาม               นายบัญชร  พุจารย์   
นางวราวรรณ  ดวงจันทร์          นางอ าพันธ์ ชูวงศ์   
นางศิริพร อัฐทอง            นางเตีย บัวยิ้ม  
นายพิชิต อรบุตร                นายทินกร  บัวยิ้ม   
นายวรศิลป์ พวงแก้ว           นายมนตรี บรรเลงทรัพย์   
นายพันธ์ศักดิ์  สมพร   

ผู้ก ากับติดตาม นายเจริญ  อนันเอื้อ 
 

   จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์/ค่านิยม/อื่นๆ) 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจชัดเจน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 
ที่ก าหนด 

ระดับคุณภาพ 
ที่ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1) มี เป้ าหมาย วิสั ยทัศน์  และ 
พันธกิจที่ โรง เรียนกีฬาก าหนด
ชัดเจน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการเพ่ือก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้ 
1. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดของบุคลากรทุกระดับ  
เพ่ือทบทวนและก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน โดยน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาพิจารณา จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ อั ตลั กษณ์  เ อกลั กษณ์  ไ ว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี 
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยน าเสนอและได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานต้นสังกัด ประกาศใช้
และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านเว็บไซต์  และเว็บเพจ 
facebook  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้ เรียน เ พ่ือส่งเสริม 
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี วิ นั ย  มี คุ ณธรรม  จริ ยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้ เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  
โดยการด า เนินกิจกรรมการจัดการเรียน 
การสอน กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน  
- รายงานการประชุม 
- โครงการทบทวน 
- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- การปฏิบัติงานประจ าปี 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของโรงเรียนกีฬา 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน ของโรงเรียน  
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานและมอบหมายภาระงานตามโครงสร้าง 
การบริหารงานโรงเรียน 
3. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและก าหนดค่าเป้าหมาย 
ในแต่ละมาตรฐาน และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรายมาตรฐาน 
5. ด าเนินงานจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี ด าเนินการตามแผน สรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. ด าเนินงานตามแผน ตามขั้นตอน PDCA ควบคู่ไปกับหลักและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
7. มีการประชุมก ากับติดตามแผนงานประจ าเดือนและวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนที่
ชัดเจนเป็นไปตามคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
- ค าสั่งปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2564 
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ฯ 
- โครงการก ากับติดตามพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ การจัดท ามาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 
ด าเนินงานตามขั้นตอนการ ส่งผลสะท้อนกลับ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  
น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภ าพผู้ เ รี ย น รอบด้ า นต าม
ห ลั ก สู ต ร โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 
2. จัดท าแผนงาน โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายและมีการ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
3. น าเสนอหลักสูตรโรงเรียนกีฬาให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
4. ด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา  น าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงและพัฒนา 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- หลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน 
- ค าสั่ง 
- รายงานการประชุม 
- รายงานการปฏิบัติงานตนเอง 
- การอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
- การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- การทบทวนการสอนออนไลน์ 

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

ด าเนินการตามขั้นตอนการ น าเสนอผลส่ง
ข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
น าผลปรับและพัฒนาพัฒนาต่อไป 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยการด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในการพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทุกกลุ่ม ได้แก่ ครูวิชาสามัญ ครูกีฬา และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
2. ด าเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ได้แก่ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สถานศึกษา อบรม
สารสนเทศ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา อบรมการท า
วิทยฐานะ และส่งเสริมบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้นโรงเรียนมี 
การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านจิตวิทยาและการบาดเจ็บทางด้านกีฬา 
โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย โครงการการอบรม 
FA Thailand introductory course โครงการการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพ่ือพัฒนากีฬาฟุตบอล  โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการ 
เพ่ือเยาวชนและประชาชน โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวย
สมัครเล่น ระดับชาติ อบรม National handball coaching and referee 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้ เรียน เ พ่ือส่งเสริม 
ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี วิ นั ย  มี คุ ณธรรม  จริ ยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้ เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  
โดยการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
- โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- โครงการอบรมและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- สรุปจ านวนชั่วโมงในการเข้าร่วมอบรม 
- การอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
- การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- การทบทวนการสอนออนไลน์ 

5 
(ยอดเยี่ยม) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

program : level 1 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลระดับชาติ  
ระดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากเข้าร่วมการอบรม รายงานผล 
การเข้าร่วมอบรมรายการต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชาและน าความรู้จากการ 
เข้าร่วมในการอบรมมาพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน เช่น การน าหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬามาใช้กับนักกีฬาในการเสริมแรงจูงใจ
ทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา นักกีฬามีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น
และมีความมั่นใจในการฝึกซ้อมและการแข่งขันมากข้ึน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนา 
ต่อยอดท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก 
4. โรงเรียนฯ จัดอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่บุคลากรทั้งภายใน 
และภายนอก 
5. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทางด้านวิชาชีพต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา  

ด าเนินการตามขั้นตอน น าเสนอส่งข้อมูล
สะท้อนกลับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ น าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกาย
และจัดพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 
- จัดท าแผนงาน โครงการจัดสภาพแวดล้อมจัดภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัย 
สะอาด น่าอยู่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยมีการประชุมมอบหมายงาน  
ก ากับติดตามการด าเนินงานประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สนามกีฬา สนามฝึกซ้อมภายในโรงเรียน ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 
- จัดกิจกรรมให้บุคลากร และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เช่น โครงการปลูกต้นไม้และพัฒนาโรงเรียนตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยแบ่ง
ตามระดับชั้นมีครูที่ปรึกษาก ากับติดตาม และสนามฝึกซ้อมกีฬาโดยผู้ฝึกสอน
กีฬาก ากับติดตาม การพัฒนาหอพักโดยมีครูประจ าหอพักก ากับติดตาม
รายงานผล 
- รายงานการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รายงานการใช้อาคารสถานที่ของ
หน่วยงานภายนอก รายงานผลการด าเนินการ โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมและสถานที่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามล าดับขั้นอย่าง
เป็นระบบ 
- กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้แก่บุคลากร
นักเรียน และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการให้ใช้งานได้ตามปกติ 
- กิจกรรมฉีดพ่น ฆ่าเชื้ออาคารสถานที่และก าหนดระยะห่างทางสังคม ตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
- โครงการบริการพัฒนาชุมชน 
- กิจกรรมแบ่งเขตความรับผิดชอบในแต่ละ
ชนิดกีฬา 
 - กิจกรรม Big Cleaning Day 
- โครงการฉันรักห้องเรียน 
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนการ 
น าเสนอผลงาน มีการวัดและประเมินผลส่ง
ข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวได้ทราบ  
น าผลมาปรับและพัฒนาต่อไป 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

- โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมีการด าเนินงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

จากผลการด า เนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึง

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน 
ผลการด าเนินงาน/ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

จัดท าแผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยมีการประชุมมอบหมายงาน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  จัดท าเว็บไซต์  
และ Facebook ของโรงเรียน เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น จัดท าจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ของโรงเรียน ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับส่งเอกสารของทาง
ราชการ ทั้งภายนอกหน่วยงานในจังหวัดและสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ควบคุมการบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่บุคคลากรและนักเรียน 
ควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและวางระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ให้บริการเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียน มีอุปกรณ์
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน (ห้องเรียนอัจฉริยะ) 

ป ร ะ ส ง ค์  มี ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ ข อ ง ผู้ เ รี ย น  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
- การอบรมการสอนออนไลน์ 
- การจัดท าข้อสอบออนไลน์                                                    
- การอบรมผ่านระบบ ZOOM,LINE  
- ทบทวนการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 
- การสร้างกลุ่มไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
- การสร้างกลุ่มไลน์ในการติดต่อกับผู้ปกครอง 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการ น าเสนอ
ผลงาน มีการวัดและประเมินผลส่งข้อมูลสะท้อน
กลับให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้ทราบน าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาพัฒนาต่อไป 

ภาพรวม : กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 

4 ดีเลิศ 
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1.มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ และพันธกิจของโรงเรียนที่ชัดเจน 
2.มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น อาคาร
สถานที่ สนามฝึกซ้อม อุปกรณ์การฝึกซ้อมได้
มาตรฐาน 

-มีการทบทวนการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของโรงเรียน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ยังไม่ครอบคุม
ทุกพ้ืนที่ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 

รายการเอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

1 ค าสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้าง 
2 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2564 
3 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564 
8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
10 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 
11 รายงานการประชุมประจ าเดือน 
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
13 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 2564 
14 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันฯ ปีการศึกษา 2564 
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ล าดับที่ ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 
15 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
16 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  
17 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564   
18 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
19 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน และรายงานการประชุม 
20 ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
21 รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายงานการประชุมฝ่าย 
22 รายงานการเดินทางไปราชการอบรม/สัมมนาของบุคลากร 
23 รายงานผลการด าเนินงานความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด 
24 สถิติการยืม - คืน หนังสือ 1-2/2564 
25 สรุปสถิติการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต 1-2/2564 
26 สรุปสถิติการใช้บริการห้องสมุด 1- 2/2564 
27 สรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ 1- 2/2564 
28 สรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 1- 2/2564 
29 สรุปสถิติการใช้บริการห้องพยาบาล 1- 2/2564 
30 รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
31 มาตรการการเฝ้าระวังโควิด - 19 
32 สรุปรายงานความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
33 สรุปรายงานความพึงพอใจการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
34 เว็บไซต์ของโรงเรียน www.sskss.ac.th 
35 เพจเฟสบุ๊ค (โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ) 
36 LINE กลุ่มของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน 
37 สารสนเทศของโรงเรียน 
38 วารสารโรงเรียน 
39 คู่มือของฝ่ายต่างๆ 
40 คู่มือของงานต่างๆ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า นางทักษิณา  นากา   

นางสาวบุญเนตร  นาคูณ 
นายจิราวัฒน์ พันศรี   
นางสาวศิริภัสสร  เลิศศร 
นางสาวรัตนา ปะหละศรี 
นางสาวเบญจมาภรณ์ โจมสิติ 
นายณัฐพงษ์ ฌดพธิ์มินทร์ 
นายคมิก  ประไพพงษ์ 
นางสุวรรณสี  แสงงาม 

ผู้ก ากับติดตาม นายสุดใจ  ดอนเตาเหล็ก 
 

   จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์/ค่านิยม/อื่นๆ) 

 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมมุ่งเน้นผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่ก าหนด 
ระดับคุณภาพ 

ที่ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
1) จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายส่งเสริมโครงการ 
ต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดกิจกรรมได้จริ ง  
เน้นการจัดการเรียนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้  แผนการฝึกซ้อม บันทึก 
หลังแผนการจัดเรียนรู้ บันทึกหลังฝึกซ้อม กิจกรรมชุมนุม 
จัดท าโครงงาน น าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ โดยการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
มีกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้บุคลากร 
ทุกคนมีส่วนร่วมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการประชุมฝ่ายวิชาการเพ่ือร่วมกันวางแผน
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ เรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ การปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าวิจัย 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้ เ รี ยน เ พ่ือส่ ง เสริม 
ให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- สรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
– กิจกรรมมหัศจรรย์เกร็ดสาระน่ารู้ 
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี                                  
- กิจกรรมชุมนุม 
- แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- แผนการฝึกซ้อม/บันทึกหลังแผนการฝึกซ้อม 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
ในชั้ น เ รี ยน  การจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนการสอนผ่ าน
กระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐาน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนวิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
จัดท าโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนากีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศตามชนิดกีฬาที่เปิดสอน โครงงานพัฒนา  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการนิเทศการสอน กิจกรรมฃ 
วันสุนทรภู่ ครูกวี  โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรม
วันคริสมาสต์ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ เป็นต้น มีการประชุมฝ่ายต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น าไปสู่การพัฒนา  
อย่างสร้างสรรค์ สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไปได้ ฯลฯ เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการโครงการ 
กิจกรรม จะมีการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรม/โครงการ
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยการสรุปผลและรายงานผล
ในการประชุมประจ าเดือนรายงานในการประชุมฝ่ายต่าง ๆ 
รายงานในการประชุมผู้ปกครองรายงานผ่านสื่อออนไลน์  

- เข้าร่วมการตัดสินกีฬาในรายการต่าง ๆ เช่น 
กีฬาแห่งชาติ  กีฬาคนพิการ กีฬาชิงแชมป์
ประเทศ กฬีาแห่งชาติ 
- การอบรมกีฬา E-Sport 
- ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการ น าเสนอ
ผลงานมีการวัดและประเมินผลส่งข้อมูลสะท้อน
กลับให้ผู้นักเรียนและมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ น าผล
พัฒนาต่อไป 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
เช่น LINE กลุ่มครู  บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง 
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงาน 
ในเว็บไซ ต์ของโรงเรียน เพจFacebook ของโรงเรียน 
และรายงานผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรมเป็นรูปเล่ม 
โดยจัดเก็บเป็นเอกสารร่องรอยการด าเนินการที่งานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานแผนและพัฒนา รวมทั้งมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมโครงการโดยผู้บริหาร 
มีนโยบายให้ก ากับติดตามในที่ประชุมประจ าเดือนและได้น า
ผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินการในครั้งต่อไป 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินงานจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ จัดท าแผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยมีการประชุมมอบหมายงาน ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล  

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้ เ รี ยน เ พ่ือส่ ง เสริม 
ให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง เช่น ใช้โปรแกรม  การใช้แอพพลิเคชั่น 
canva ในการท าแฟ้มสะสมผลงาน หรือออกแบบโลโก้  
การท าเกมออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ world wall กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา การใช้โปรแกรม google earth ในการเรียน
ภู มิ ศ า สต ร์  กิ จ ก ร รมแน ะแนว  บั นทึ ก   Clip Video  
การ เล่ านิทาน การขับร้ อง  ส่ งผ่ าน  Application Line   
กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือความ 
เป็นเลิศ ใช้แอพพลิ เคชั่น Line และ Zoom ในการจัด 
การเรียนการสอน ออกแบบ จัดท าแฟ้มสะสมผลงานโดยใช้
โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ การส่งงาน การฝึกซ้อมกีฬา 
Application Line ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมีการสรุปผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจากการเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนสืบค้น
ข้อมูล ข่าวสารในรายวิชาต่าง ๆ จาก Youtube google  วิชา
วิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ลูกบอลห้าเหลี่ยม เรื่องพันธุกรรม 
ศึกษาเรียนจากห้องปฏิบัติการทางภาษา(Sound Lab)  
ในการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ  มีการใช้บริการ

- การใช้แอพพลิเคชั่น canva ในการท าแฟ้ม
สะสมผลงาน 
- ออกแบบโลโก้ การท าเกมออนไลน์โดยใช้
เว็บไซต์ world wall 
- การใช้โปรแกรม google earth ในการเรียน
ภูมิศาสตร์ 
- Clip Video การเล่านิทาน การขับร้อง 
- ลูกบอลห้าเหลี่ยม เรื่องพันธุกรรม 
- สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 
- สถิติการใช้สนามกีฬา  
- แบบบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอน น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้ เ รี ยน  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ น าผลมาปรับปรุง พัฒนา
ต่อไป 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
การสืบค้นจากห้องสมุดโรงเรียน มีการวิเคราะห์เกมการ
แข่งขันในห้องประชุมของโรงเรียน ใช้สนามกีฬาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาเ พ่ือความเป็นเลิศ ในชนิดกีฬา 
ที่โรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอน เป็นต้น รวมทั้งมีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้บริหาร 
มีน โยบายให้ก ากับติ ดตามในที่ ประชุมประจ า เดื อน  
การประชุมฝ่ายและได้น าผลการด าเนินการ กิจกรรมต่าง ๆ 
มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการในครั้งต่อไป         

3) มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการศึกษาผลการ
จัดการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภายนอก โดยน าผลการด าเนินงาน มาวางแผนการจัด
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ให้นักเรียน
เป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้
นั ก เ รี ยนมี ส่ วนร่ วม ในการ พัฒนาชั้ น เ รี ยน  โดยผ่ าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน
วิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ มีการครูมีการประชุมฝ่ายวิชาการ 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้ เรียน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แผนการฝึกซ้อม 
- บันทึกหลังสอน 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
ฝ่ายพัฒนากีฬาทุกเดือน การประชุมประจ าเดือน เพ่ือร่วมกัน
วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ วิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน การปฏิบัติตนของครู
และนักเรียนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
ที่ปรึกษาจัดกิจกรรม Home room จัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน มีการประกวดห้องเรียนกิจกรรมฉันรักห้องเรียน 
จัดท าป้ายนิเทศ จัดท าเวรประจ าวันท าความสะอาด จัด
กิจกรรมกิจกรรมหน้าเสาธง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดมุมศิลปะยามว่าง การบริการให้ค าปรึกษา มีการเชื่อมโยง
ระหว่างครูวิชาพ้ืนฐานและวิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือ
แก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน รวมทั้งมีการก ากับ ติดตามผล
การด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้บริหารมีนโยบายให้ก ากับ
ติดตามในที่ประชุมประจ าเดือน การประชุมฝ่ายและได้น าผล
การด าเนินการ กิจกรรมต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินการในครั้งต่อไป         

- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
- ผลงานนักเรียน 
- โครงการฉันรักห้องเรียน 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- โครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- รายงานการประชุมประจ าเดือน 
- ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนการ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัด
และประเมินผลส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้
ทราบ น าผลพัฒนาต่อไป 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
4) ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการศึกษาผล 
การจัดการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภายนอก โดยน าผลการการด าเนินงาน มาวางแผน
การจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
ทั้งวิชาพ้ืนฐาน ครูวิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ตรวจสอบ 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลการตรวจสอบ ผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้ เรียน โดยมีการประชุมฝ่ายวิชาการ 
ประชุมฝ่ายพัฒนากีฬาทุกเดือน ประชุมประจ าเดือน  
เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าผลการตรวจสอบ 
ผลการประเมินมาพัฒนาผู้ เรียน โดยให้ครูทุกรายวิชา 
ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนและเก็บคะแนน
นักเรียนตามสัดส่ วนของแต่ละกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้   
มีการด าเนินการทดสอบระหว่างภาคเรียน ทดสอบปลายภาค
เรี ยน ด า เนินการออกข้อสอบโดยผ่ านการพิจารณา  
จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียนและวัดผล 
เพ่ือให้ข้อสอบมีมาตรฐาน มีความหลากหลายและมีการ

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้ เ รี ยน เ พ่ือส่ ง เสริม 
ให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- ปพ.5 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
-  โปรแกรมการดูผลการเรียนผ่านเว็บ ไซต์ 
โรงเรียนฯ 
- รายงานการประชุม 
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนการ มีการวัดและประเมินผลส่งข้อมูล
สะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ น าผลพัฒนาต่อไป 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
ประเมินผู้ เรียนจากผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น  
น าผลการด าเนินงานแจ้งต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยว เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินการศึกษาผลการ
จัดการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภายนอก โดยน าผลการด าเนินการด าเนินงาน มาวางแผน 
การจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
นักเรียนให้มีเป็นผู้มี มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการประชุมฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนากีฬาร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล มีการนิเทศการสอน 
และสะท้อนผลให้ครูผู้สอนทราบ เพ่ือน ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดให้มี
การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนทั้งวิชาพ้ืนฐานและวิชากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศตามชนิด

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัด
การศึกษา การพัฒนาผู้ เ รี ยน เ พ่ือส่ ง เสริม 
ให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้  
- รายงานการประชุม 
- บันทึกการปฏิบัติงานและการประชุมของครู 
- แบบนิเทศการสอน 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังการสอน 
- แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ระดับคุณภาพ

(ความหมาย) 
กีฬาที่เปิดท าการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เชื่อมโยงระหว่างครูวิชาพ้ืนฐานและวิชากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียน ครูมีการจัดท า
สื่อการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
มีการจัดท าบันทึกหลังแผน มีการน าผลการแก้ไขปัญหา
นักเรียนรายกรณีมาสรุปและรายงานผล เพ่ือการพัฒนา
นักเรียนต่อไป  

- ผลงานนักเรียน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการ น าเสนอ
ผลงานนักเรียน มีการวัดและประเมินผลส่งข้อมูล
สะท้อนกลับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ น าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ภาพรวม : กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเลิศ 
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

การท า PLC อย่างเป็นระบบ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรูด้้าน PLC 

ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 

รายการเอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

1 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

2 
โครงการพัฒนา 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน (SCIENCE AND MATH) 

3  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแข่งขันโครงงานทางวิชาการ 
4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการสอนแต่ละกิจกรรม 
5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการวันสุนทรภู่ 
6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการวันส าคัญ 
9 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564 
10  รายงานการด าเนินงานกิจกรรมชุมนุม 
11 แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12 บอร์ดความรู้ภายในชั้นเรียน 
13 สมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
14 บันทึกโฮมรูม 
15 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ) 
16 แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
17 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.5) 
18 รายงานการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
19 วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
20 สรุปผลนิเทศการสอน 
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ล าดับที่ ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 
21 รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ 
22 - รายงานประชุมประจ าเดือน 
23 - รายงานการใช้สื่อ 
24 - รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
25 - บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
26 - รายงานการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
27 - ผลงานนักเรียน 
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มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า นายอภิชาต  มะเส 
นายฉลอง สร้อยสีหา 
นางสาวสมหญิง  อินทรก าแหง 
นายธนะศักดิ์  บัวค าศรี 
นายยุทธพล  ศรีรักษา 
นายนราธร  น้อมระวี 
นางสาวปนัดดา  ศรีเสริม 
นางสาวสิทธิณี  ศรีปัตเนตร 
นายปฏิพัทธ์  วันทาวงษ์ 
นางสาวณัฐริกา  เวียงสิมา 
นางทัดดาว  ชุ่มอภัย 
นายปัญญาวุธ  เลื่อนฤทธิ์  
 

ผู้ก ากับติดตาม นายมานพ  โพธิ์พันธุ์ 
 
จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์/ค่านิยม/อ่ืน ๆ) 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬามีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยครูวิชากีฬามีความเชี่ยวชาญมีการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาใช้สื่อ
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่ก าหนด 
ระดับคุณภาพ 

ที่ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1. การจัดการเรียนการสอน
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดยการก าหนดวิสัยทัศน์  
ปรัชญา พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  นโยบายส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติ ได้จริ ง  จัดการเรียน 
ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ โดยผ่านทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน การวางแผนการจัด 
การเรียนรู้ แผนการฝึกซ้อม บันทึกหลังแผนการจัดเรียนรู้  
บันทึกหลังฝึกซ้อม จัดท าโครงการพัฒนากีฬากีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศ น านักเรียนเข้าร่วมท าการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ 
นานาชาติ  เช่น  การเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬ าแห่ งชาติ   
“ศรีสะเกษเกมส์” การแข่งขันนักเรียนนักศึกษารอบคัดเลือก 
“ขอนแก่นเกมส์”  ครูกีฬาได้ ให้ผู้ เรียนวิ เคราะห์ตนเอง 
วิเคราะห์เกมการแข่งขันหลังจากท าการแข่งขันเสร็จหรือ 
การแข่งขันในรายการต่าง ๆ เสร็จสิ้น มีการสรุปผลการแข่งขัน
น าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ น าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้ามาพัฒนาความสามารถของผู้ เรียน เช่น สมรรถภาพ 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาผู้ เรียน เ พ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด โดยการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
- มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการ
ฝึกซ้อมกีฬาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ ของชนิดกีฬาที่เปิดสอนร้อยละ 100 
-  มี ก า ร จั ด ท า แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น  ( Port Folio)  
และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ของชนิดกีฬา 
ที่เปิดสอนร้อยละ 100  
- มีการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และการฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ ของชนิดกีฬาที่เปิดสอน ร้อยละ 100 

5 
(ยอดเยี่ยม) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

ทางกาย จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการกีฬา เป็นต้น งานศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ผู้เรียนทุกชนิดกีฬาที่เปิดท าการเรียนการสอน ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์และแจ้งผู้ฝึกสอนกีฬา 
ผู้เรียน เพ่ือการพัฒนาต่อไป มีการประชุมฝ่าย เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) น าไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้    
ครูได้น าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ฝึกซ้อมกีฬามาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีด าเนินการวิจัย
ในชั้นเรียน สร้างนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน เชื่อมโยงกับ
ครุวิชาพ้ืนฐานโดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการ
จัดท าแฟ้มสะสมผลงานผู้ เรียนทุกชนิดกีฬา  มีการวัดผละ
ประเมินผู้เรียน ทั้งน าผลการประเมินสะท้อนกลับไปยังผู้เรียน 
รายงานผลต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครูวิชากีฬาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้วยการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากร ด้านจิตวิทยาทางด้านกีฬา   

- มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และการฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ ของชนิดกีฬาที่เปดิสอน ร้อยละ 100 
- มีการวัดและประเมินผลผู้ เรียนและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ของชนิดกีฬาที่เปิดสอน ร้อยละ 100 
- การจัดท านวัตกรรม หรือการวิจัยด้านการจัดการ
เรียนรู้ และการฝึกซ้อมกีฬาด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ของชนิดกีฬาที่เปิดสอน ร้อยละ 70 
- แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี
งบประมาณ 
- บันทึกการประชุม 
- แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการฝึกซ้อมกีฬาและ
บันทึกผลหลังการฝึกกีฬา 
- สมุด/แบบบันทึกการฝึกซ้อมประจ าตัวของผู้เรียน  
- แบบสรุปรายงานการประเมินทักษะความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
- ความก้าวหน้าทางกีฬาแต่ละชนิดกีฬา 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

จัดวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สนาม ที่เอ้ือต่อการพัฒนากีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศในทุกชนิดกีฬาเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน ในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการ
โครงการ กิจกรรมมีการสรุปผลและรายงานผลกิจกรรม 
โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยการสรุปผล 
และรายงานผลในการประชุมประจ าเดือนรายงานในการ
ประชุมฝ่ายต่าง ๆ รายงานในการประชุมผู้ปกครองรายงานผ่าน
สื่ อออนไลน์  เ ช่ น  LINE กลุ่ มครู  บุ คลากร ใน โ ร ง เ รี ยน 
และผู้ปกครอง รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
รายงานในเว็บไซต์ของโรงเรียน เพจ Facebook ของโรงเรียน
และรายงานผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรมเป็นรูปเล่ม 
โดยจัดเก็บเป็นเอกสารร่องรอยการด าเนินการที่งานประกัน
คุณภาพการศึกษา งานแผนและพัฒนา รวมทั้งมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินการกิจกรรม โครงการโดยผู้บริหารมี
นโยบายให้ก ากับติดตามในที่ประชุมประจ าเดือนและได้น าผล
การด าเนินการโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินการในครั้งต่อไป  

- แบบรายงานการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะฝึกซ้อม
และแข่งขันกีฬา 
- ผู้ เรียนคิดทบทวนก่อน ระหว่างและหลังการ
ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา 
- โครงการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
- โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-  โ ค ร งก า รอบรม พัฒนาผู้ ฝึ ก ส อนกี ฬ าด้ า น
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- แบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬา 
- รายงานผลการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
- แฟ้มผลงานครู 
- แฟ้มผลงานนักเรียน 
- สื่อนวัตกรรมด้านกีฬา 
- ทะเบียนสื่อ 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

 ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนการ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ 
น าผลพัฒนาต่อไป 

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มีนโยบายส่งเสริมการจัด 
การเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติได้จริง จัดการเรียนที่หลากหลาย
และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ฝึกให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ   
โดยผ่านทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ เพ่ือสามารถน า 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้ด าเนินการด าเนินตามแผนฯ 
โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ตามโครงการแข่งขันกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศแต่ละชนิดกีฬาที่เปิดท าการเรียนการสอน เช่น 
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”  
การแข่งขันนักเรียนนักศึกษารอบคัดเลือก “ขอนแก่นเกมส์”                
น าผู้เรียนเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยและเป็น
ตัวแทนในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ เช่น ชนิดกีฬาแฮนด์บอล 
ชนิดกีฬามวยปล้ า ครูกีฬาได้ ให้ผู้ เรียนวิ เคราะห์ตนเอง 

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาผู้ เรียน เ พ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด โดยการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
- รายงานผลกจากผลการด าเนินงาน การวางแผน
การจัดการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด โดยการด าเนินกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
- การแข่งขันกีฬา 
- สรุปผลการแข่งขันกีฬา 

5 
(ยอดเยี่ยม) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

วิเคราะห์เกมการแข่งขันหลังจากท าการแข่งขันเสร็จหรือ 
การแข่งขันในรายการต่าง ๆ เสร็จสิ้น มีการสรุปผลการแข่งขัน
น าเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ น าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้ามาพัฒนาความสามารถของผู้ เรียน เช่น สมรรถภาพ 
ทางกาย จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการกีฬา เป็นต้น งานศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ผู้เรียนทุกชนิดกีฬาที่เปิดท าการเรียนการสอน ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานมีการสรุปผลและรายงานผล
การแข่งขัน การด าเนินงานในที่ประชุมฝ่ายพัฒนากีฬา ประชุม
ประจ าเดือน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์โรงเรียน 
Facebook โ ร ง เ รี ยน  Line กลุ่ มนั ก เ รี ยน  กลุ่ มบุ คลากร 
ในโรงเรียน กลุ่มผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด น าผลการ
ปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนการ น าเสนอผลงานนักเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลส่งข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ 
น าผลพัฒนาต่อไป 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ ร้อยละ 59.20 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ ร้อยละ  6.36 
- ผู้ เรียนที่ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับชาติ ร้อยละ 75.14 
- ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันระดับ
นานาชาติ ร้อยละ 31.58 
- ครูวิชากีฬามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกีฬา
ระดับชาติ ร้อยละ 100 
- ครูวิชากีฬามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกีฬา
ระดับนานาชาติ ร้อยละ 5.26 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

3. การบริหารจัดการด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดท า ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่าเป้าหมายของแต่ละชนิด
กีฬาอย่างชัดเจน เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งจะสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาด้านกีฬาแห่งชาติ  เสนอต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องและ
ประกาศ ใช้ตามล าดับ มีระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาโดยการสอบคัดเลือกนักเรียน 
ด้านทักษะกีฬา ด้านวิชาการและ ด้านสุขภาพ ด้านการพัฒนา 
มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการแข่งขันทุกครั้ง มีการ
ฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน เทคนิค แทคติก โดยน าหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา ได้แก่  จิตวิทยาการกีฬา  สังคมวิทยาการกีฬา   
เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา  เทคโนโลยีการ
กีฬา วิทยาการทางกีฬา วิทยาการการจัดการการกีฬา มาใช้ใน
การเสริมสร้างพัฒนานักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษมี
การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูวิชากีฬาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพด้วยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านจิตวิทยา
ทางด้านกีฬา  มีการจัดวัสดุ อุปกรณ์กีฬา มีสนาม ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในทุกชนิดกีฬาเป็นประจ าทุกปี  
ครูและบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา

จากผลการด าเนินงาน การวางแผนการจัดการศึกษา 
การพัฒนาผู้ เรียน เ พ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนด โดยการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
- แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
- โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2564  
- ปฏิทินการแข่งขันกีฬา 
- ปฏิทินฝ่ายพัฒนากีฬา 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จากจังหวัดศรีสะเกษ 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- กิจกรรมชุมนุมผู้ตัดสินกีฬา 
- โครงการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา 

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%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/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%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%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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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

แห่ ง ช าติ  “ศรี ส ะ เกษ เ กมส์ ” กีฬาคน พิก าร แห่ ง ช าติ   
“นครล าดวนเกมส์” นอกจากนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน
การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งด้านเครื่องมือและ
บุคลากร  

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการ น าเสนอ
ผลงาน มีการวัดและประเมินผลส่งข้อมูลสะท้อน
กลับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ น าผลมาปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 

ภาพรวม : คุณภาพด้าน
กีฬาของโรงเรียนกีฬา 

5 ยอดเยี่ยม 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. นักเรียนมีสมถรรถภาพทางกายดี มีความมุ่งม่ัน
ตั้งใจในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 
3. ผู้ฝึกสอนมีการวางแผนการฝึกซ้อมโดยการน า
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคนิคเฉพาะกีฬา
มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการฝึกซ้อม 
4. ผู้ฝึกสอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมหรือวิจัยด้านกีฬาและด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
5. ผู้ฝึกสอนมีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับชนิดกีฬาที่
เปิดสอน 
6. มีสภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ สนามฝึกซ้อมที่ได้
มาตรฐานที่เอ้ือต่อการฝึกซ้อมและการพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้าน
เทคนิคกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อน ามาใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
2. ควรมีเครือข่ายด้านกีฬากับหน่วยงานอื่น 
3. ควรส่งเสริมให้นักกีฬาออกฝึกซ้อมนอกสถานที่ 
 

1. ควรมีการจัดอบรมและส่งผู้ฝึกสอนกีฬาเข้าร่วมอบรม
ตามความถนัดของแต่ละชนิดกีฬา 
2. ส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนกีฬาใช้สื่อนวัตกรรมให้มากและ
หลากหลาย 
3. ควรมีการสร้างเครือข่ายของแต่ละชนิดกีฬา 
4. ควรมีการน านักเรียนออกฝึกซ้อมนอกสถานที่ 

 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 
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รายการเอกสาร หลักฐานอ้างอิง  
ล าดับที่ ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2 ปฏิทินฝ่ายพัฒนากีฬา 
3 โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
4 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการฝึกซ้อมกีฬา 
5 แฟ้มสะสมงาน (Port Folio) และวิเคราะห์ผู้เรียน 
6 ปพ.5 
7 วิจัย/นวัตกรรม 
8 บันทึกการประชุม 
9 แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 
10 สมุด/แบบบันทึกการฝึกซ้อมประจ าตัวของผู้เรียน 

11 
แบบสรุปรายงานการประเมินทักษะความสามารถในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นความก้าวหน้าทางกีฬา
แต่ละชนิดกีฬา 

12 โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
14 สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
15 แบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
16 รายงานผลการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
17 ภาพถ่ายกิจกรรม 
18 แฟ้มผลงานครู 
19 ทะเบียนสื่อ 
20 สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬา 
21 กิจกรรมชุมนุมผู้ตัดสินกีฬา 
22 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา 
23 แบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี 
24 แฟ้มผลงานนักเรียน 
25 โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน 

26 
ข้อมูลการรับรายงานตัวทดสอบสมรรถภาพและทักษะกีฬา เพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2564 

27 สรุปแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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ล าดับที่ ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 
28 สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติยูโด ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3 
29 แนวปฏิบัติการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 
30 สรุปผลการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้ าทีมชาติ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา 
 
 

 ผลการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่โรงเรียน
กีฬาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬา สรุปจุดเด่น 
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
(ความหมาย) 

จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

1. การสร้างนวัตกรรมของ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
2. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. จัดโครงการที่ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมของนักเรียนอย่าง
รอบด้าน 
 2. จัดโครงการและกิจกรรมที่
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ดีเลิศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เ พ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
ยังไม่ครอบคุมทุกพ้ืนที่ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอ้ือต่อการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเลิศ 

การท า PLC อย่างเป็นระบบ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้
ด้าน PLC 

มาตรฐานที่ 4  
คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

ยอดเยี่ยม 

1.ผู้ฝึกสอนกีฬาต้องมีความรู้
ความเข้าใจทางด้านเทคนิค
กีฬาและวิทยาศาสตร์การ
กีฬา เพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1.ควรมีการจัดอบรมและส่งผู้
ฝึกสอนกีฬาเข้าร่วมอบรมตาม
ความถนัดของแต่ละชนิดกีฬา 
2.ส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนกีฬาใช้สื่อ
นวัตกรรมให้มากและหลากหลาย 
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มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
(ความหมาย) 

จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

2.ควรมีเครือข่ายด้านกีฬากับ
หน่วยงานอื่น 
3.ควรส่งเสริมให้นักกีฬาออก
ฝึกซ้อมนอกสถานที่ 

3.ควรมีการสร้างเครือข่ายของแต่
ละชนิดกีฬา 
4.ควรมีการน านักเรียนออก
ฝึกซ้อมนอกสถานที่ 

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา ดีเลิศ   
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกาศ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- ประกาศค่าเป้าหมาย/ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

- ค าสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรสีะเกษ ค าสั่งที ่294/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรสีะเกษ ปีการศึกษา 2564 

- ค าสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรสีะเกษ ค าสั่งที ่230/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564 

- รูปภาพ 
- อ่ืนๆ 
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ภาพประกอบ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
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โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 

 
ให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กิจกรรมวิเคราะห์ SWOT 
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กิจกรรมน าเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


