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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

มีภาระหนาท่ีจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562 

มาตรา 55 ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3                

ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา   

ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา                 

ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการ

ประเ มินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดํ า เนินการ                  

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง 

ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 

 ดังนั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จึงไดดําเนินการรวบรวมขอมูลผลงานซ่ึงโรงเรียนไดดําเนิน

กิจกรรมตามกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนทุกชั้น และไดจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2564 โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                     

ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 

 

                    (นายวิชิต  ชิตวิเศษ) 

               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี
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คํานํา 

 
 รายงานผลการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 

2564 ฉบับนี้จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวง วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ระบุให

สถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

สถานศึกษาเปนประจําทุกป และขอบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วาดวยระบบ หลักเกณฑ                     

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา                  

ท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ประกอบดวย  

4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬา

ของโรงเรียนกีฬา เพ่ือนําเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมาตอหนวยงานตนสังกัด                     

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับ                  

การประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

 ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา                  

ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ผูปกครอง และผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีมีสวนรวมในการจัดทํารายงาน                

ผลการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการนําไปใช                                

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีในปการศึกษาตอไป 

 

 

 

             (นายธนกร  มีหินกอง) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี
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ข 

สารบัญ 

 
        หนา 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร                  ค 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน         1  

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง        31 

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน      31 

   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     47 

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  59 

   มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา     69 

สวนท่ี 3 แนวทางการพัฒนา         87 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก         90 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 

ประกาศ ลงวันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 52/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม               

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564                                         

สั่ง ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

- ภาพกิจกรรม 
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ค 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
   

ในปการศึกษา 2564  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  

เปนโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                    

เฉพาะทางดานกีฬา มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติกําหนดข้ึน โดยมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ไดแก  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา  

มาตรฐาน 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

ปการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2564 บรรลุ/ 

ไมบรรลุ ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานท่ี 1  

คุณภาพของผูเรียน 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 2  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 3  

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานท่ี 4  

คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
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ง 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ไดทําการวิเคราะหจากผลการประเมินตนเองโรงเรียนกีฬา                       

พบวา มีประเด็นท่ีตองพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแตละดาน ดังนี้  

       1. ดานผูเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของผูเรียน

ในดานการอาน การเขียน การสื่อสาร                  

และการคิดคํานวณ 

     ควรสงเสริมและดําเนินการจัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะของผูเรียนในดานการอาน                

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

เชน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน 

ตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน                  

เปนสําคัญดานการอาน และการออกเสียง 

ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดาน               

การอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณ ใหชัดเจน มีการติดตามผล                     

อยางตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนินการ

ใหผูเก่ียวของไดรับทราบ 

       

2. ดานผูบริหารสถานศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีการ

ดําเนินการอยางเปนระบบ มีความชัดเจน

ตอเนื่อง 

     ควรสงเสริมใหครูดําเนินการในระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง                  

และควรมีการนิเทศกํากับติดตาม                             

ผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

      การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

อยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

     ควรศึกษาความตองการของนักเรียน และ

ผูมีสวนเก่ียวของ ในดานการจัดสภาพแวดลอม

อยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย                      

เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนา และดําเนินการ 

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม                   

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

และมีความปลอดภัย สอดคลองกับความ

ตองการของนักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ 
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3. ดานครูผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู                  

ของกลุม PLC ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครู                

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย                

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 

     ควรสงเสริมการจัดทําระบบสารสนเทศ

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของกลุม PLC ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครู               

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 

       

   4. ดานคุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การเขารวมและไดรับรางวัลในการ

แขงขันระดับนานาชาติ 

      

     ควรสนับสนุนงบประมาณใหแตละชนิด

กีฬา จัดการแขงขันกีฬาท่ีตนเองรับผิดชอบ

ข้ึน โดยเชิญ โรงเรียน สถาบันอ่ืน ๆ                        

ท่ีเก่ียวของเขารวมการแขงขันเพ่ือเสริม

ประสบการณในดานการจัดการแขงขัน 

ใหแกผูเรียน และครูวิชากีฬาอีกทางหนึ่ง    
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ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษากับคาเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด 

ประเด็น

พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

ปการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2564 บรรล/ุ 

ไมบรรล ุระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผูเรียน 
4 ดีเลิศ 3 ดี ไมบรรลุ 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการคดิคํานวณ  
4 ดีเลิศ 2 ปานกลาง ไมบรรลุ 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลีย่น ความคดิเห็น และแกปญหา  

4 ดีเลิศ 3 ดี ไมบรรลุ 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  4 ดีเลิศ 3 ด ี ไมบรรลุ 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตาม

หลักสตูรสถานศึกษา  
4 ดีเลิศ 3 ดี ไมบรรลุ 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคต ิ

ท่ีดีตองานอาชีพ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ของผูเรียน 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

  1) การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดี

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2) ความภมูิใจในทองถ่ินและความ 

เปนไทย  
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

  4) สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม 4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

ภาพรวม : คุณภาพของผูเรียน 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
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ประเด็น

พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

ปการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2564 บรรล/ุ 

ไมบรรล ุระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคณุภาพ

ผูเรยีนรอบดานตามหลักสตูรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม 

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรยีนรูอยางมคีุณภาพ 
4 ดีเลิศ 3 ด ี ไมบรรลุ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวม : กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรล ุ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4 ดีเลิศ 3 ดี ไมบรรลุ 

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรบัปรุงการ

จัดการเรียนรู 

4 ดีเลิศ 3 ดี ไมบรรลุ 

ภาพรวม : กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
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ประเด็น

พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

คาเปาหมายท่ีกําหนด 

ปการศึกษา 2564 

ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2564 บรรล/ุ 

ไมบรรล ุระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของ

โรงเรียนกีฬา 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

4.1 การจัดการเรยีนการสอนดานกีฬา 

สูความเปนเลิศ 
4 ดีเลิศ 5 ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4.2 ผลสัมฤทธ์ิดานกีฬา 4 ดีเลิศ 3 ด ี ไมบรรลุ 

4.3 ดานบริหารจัดการดานกีฬาสูความเปน

เลิศ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวม : คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกีฬา (ภาพรวม) 
 

มาตรฐานท่ี ความหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2564 

หมายเหตุ 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

1 คุณภาพของผูเรียน 

 

 

4 

 

 

ดีเลิศ 
 

2 กระบวนการบริหาร 

และการจัดการ 

 

4 

 

 

ดีเลิศ 
 

3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

4 

 

 

ดีเลิศ 
 

4 คุณภาพดานกีฬา 

ของโรงเรียนกีฬา 

 

4 

 

 

ดีเลิศ 
 

 

ภาพรวม 
 

 

4 
 

 

ดีเลิศ 
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สวนท่ี 1 ขอมลูพ้ืนฐาน 

 

 

1. ประวัติความเปนมา 

เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2542 ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา

พรรคชาติไทย พรอมดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ทําการสํารวจพ้ืนท่ีวิทยาลัยพลศึกษา

จังหวัดชลบุรี เพ่ือดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ในปการศึกษา 2542  

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2531                       

และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2536 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี ท่ี นร 0202/15568                  

ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2536 ประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2542 และเริ่ม

ดําเนินการเรียนการสอนในปการศึกษา 2543 เปนตนไป ดังนั้นจึงถือเอาวันท่ี 19 สิงหาคม ของทุกป                

เปนวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน 

         โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกโดยนายวิบูลย มณีฉาย ผูอํานวยการ                                                  

ศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดชลบุรี อนุญาตใหใชอาคารของศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดชลบุรี                      

เปนอาคารสํานักงานชั่วคราว และไดปรับปรุงชั้น 3 ของอาคารเพ่ือจัดเปนหอพักใหแกนักเรียน และชั้น 1                 

เปนสํานักงานชั่วคราว พรอมบริเวณโดยรอบของอาคารศูนยพลศึกษาและกีฬาจังหวัดชลบุรี และไดรับ

ความรวมมือและสนับสนุนใหการประสานงานดานบุคลากร อาคาร และสถานท่ี จากนายวิชัย                            

ศรีตะปญญะ ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยนักเรียนเดินทางไปเรียนวิชาสามัญ                      

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนกับโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 ตอมาวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 ไดมีคําสั่งกรมพลศึกษาท่ี 1453/2542 แตงตั้งให นายธนิต                       

พันธุมะโอภาส อาจารย 2 ระดับ 7 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการโครงการ

จัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และใหประสานงานขอความรวมมือกับวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ 

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี  และโรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช ดานบุคลากรในระยะแรก ซ่ึงนับตั้งแตเริ่มจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีผูอํานวยการ

โรงเรียนมาแลว จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

 1. นายธนิต  พันธุมโอภาส  (31 สิงหาคม 2542 - 30 กันยายน 2547) 

 2. นายปรีชา  ศรีเขียวพงษ (1 ตุลาคม 2547 - 2 มิถุนายน 2556) 

 3. วาท่ีรอยตรี ศักดิ์ชัย  ธิตะจารี (3 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2562) 

 4. ดร.ธนกร  มีหนิกอง  (1 ตุลาคม 2562 - ปจจุบัน) 
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2. โครงสรางโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 
- งานสารบรรณ 

- งานแผน                     

และงบประมาณ 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสด ุ

- งานบุคคล 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ                       

และการสื่อสาร 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานยานพาหนะ 

- งานวิเทศสัมพันธ 

 - งานหลักสูตร 

และการสอน 

- งานทะเบียน 

และวัดผล 

- งานหองสมุด 

- งานแนะแนว                  

และบริการทางการศึกษา 

- งานนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี                   

ทางการศึกษา 

- งานผลิตเอกสาร ตํารา 

และวิจัย 

- งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- งานสงเสริมศลิปะ 

และวัฒนธรรม 

 - งานหลักสูตร 

และการสอนกีฬา 

สูความเปนเลิศ 

- งานสงเสริมกีฬา 

สูความเปนเลิศ 

- งานวิทยาศาสตร 

การกีฬา 

- งานวิจัยทางการกีฬา 

- งานโภชนาการ 

 - งานสงเสริม

บุคลิกภาพและวินัย

นักเรียน 

- งานหอพักนักเรียน 

- งานสภานักเรียน 

- งานนันทนาการ 

และกิจการพิเศษ 

- งานวัสดุเครื่องแตงกาย 

- งานพยาบาล 

และสงเสรมิสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายพัฒนาการกีฬา ฝายกิจการนักเรียน 
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3. ขอมูลบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564) 

    3.1 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ํากวา

ปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูบริหาร - 1 2 2 5 

คร ู - 30 7 2 39 

บุคลากรสนับสนุน 15 9 2 - 26 

รวม 15 40 11 4 70 

 

    3.2 ขอมูลผูบริหาร จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ํากวา

ปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูอํานวยการ - - - 1 1 

รองผูอํานวยการ - 1 2 - 3 

ผูชวยผูอํานวยการ - - - 1 1 

รวม - 1 2 2 5 

 

    3.3 ขอมูลผูบริหาร จําแนกตามวิทยฐานะ  
 

ประเภท 

วิทยฐานะ (คน) 

รวม 
ไมมีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ

พิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 

ผูอํานวยการ - 1 - - 1 

รองผูอํานวยการ 1 1 1 - 3 

ผูชวยผูอํานวยการ - - 1 - 1 

รวม 1 2 2 - 5 
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    3.4 ขอมูลครู จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ํากวา

ปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครูวิชาสามัญ      

  -ขาราชการ - - 2 1 3 

  -พนักงานจาง - 10 1 - 11 

 รวมครูวิชาสามัญ - 10 3 1 14 

ครูวิชากีฬา      

  -ขาราชการ - 1 3 1 5 

  -พนักงานจาง - 15 1 - 16 

  -ผูเชี่ยวชาญ - 4 - - 4 

รวมครูวิชากีฬา - 20 4 1 25 

รวม - 30 7 2 39 

 

    3.5 ขอมูลครู จําแนกตามวิทยฐานะ 
 

ประเภท 

วิทยฐานะ (คน) 

รวม 
ไมมีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการ

พิเศษ 
ครูเช่ียวชาญ 

ขาราชการครูวิชาสามัญ 1 1 1 - 3 

ขาราชการครูวิชากีฬา 1 3 1 - 5 

รวม 2 4 2 - 8 

 

    3.6 ขอมูลครู จําแนกตามประเภท   
 

ประเภท 
ประเภท (คน) 

รวม 
ขาราชการ พนักงานจาง ผูเช่ียวชาญ 

ครูวิชาสามัญ 3 11 - 14 

ครูวิชากีฬา 5 16 4 25 

รวม 8 27 4 39 
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    3.7 ขอมูลครู จําแนกตามประเภทการปฏิบัติงานในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
 

 

ประเภท 

กลุมสาระการเรียนรู (คน)  

รวม 

 

 

 ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 

วิท
ยา

ศา
สต

รฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

ตา
งป

ระ
เท

ศ 

ขาราชการ 1 - 1 - 6 - - - 8 

พนักงานจาง 1 2 3 2 16 1 - 2 27 

ผูเชี่ยวชาญ - - - - 4 - - - 4 

รวม 2 2 4 2 26 1 - 2 39 

 

    3.8 ขอมูลครูวิชากีฬา จําแนกตามชนิดกีฬาท่ีเปดสอนในโรงเรียน  
  

 

ประเภท 

ชนิดกีฬา (คน)  

รวม 

 

 กร
ฑี

า 

เซ
ปก

ตะ
กร

อ 

บา
สเ

กต
บอ

ล 

ฟุ
ตบ

อล
 

ยก
น้ํา

หน
ัก 

ยูโ
ด 

ฮอ
กก

ี ้
ขาราชการ 1 1 - - 2 1 - 5 

พนักงานจาง 2 5 2 1 4 1 1 16 

ผูเชี่ยวชาญ - 1 - 2 1 - - 4 

รวม 3 7 2 3 7 2 1 25 

    

    3.9 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

ประเภท 

วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ํากวา

ปริญญา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานราชการ - 1 1 - 2 

พนักงานจาง 15 8 1 - 24 

รวม 15 9 2 - 26 
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4. ขอมูลนักเรียน     

    4.10 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามระดับช้ัน  
 

 

ระดับช้ัน 

ขอมูล ณ วันท่ี  

25 กรกฎาคม 2564 

ขอมูล ณ วันท่ี  

10 ธันวาคม 2564 

 

หมายเหตุ 

เพศ (คน)  

รวม 
เพศ (คน)  

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 24 30 54 24 30 54  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 26 38 64 25 38 63  

มัธยมศึกษาปท่ี 3  24 36 60 24 36 60  

มัธยมศึกษาปท่ี 4 23 34 57 23 33 56  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 30 34 64 30 34 64  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 24 30 54 24 30 54  

รวม 151 202 353 150 201 351  

 

    4.11 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามชนิดกีฬา  
 

 

ชนิดกีฬา 

ขอมูล ณ วันท่ี  

25 กรกฎาคม 2564 

ขอมูล ณ วันท่ี  

10 ธันวาคม 2564 

 

หมายเหตุ 

เพศ (คน)  

รวม 
เพศ (คน)  

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

กรีฑา 27 22 49 26 21 47  

เซปกตะกรอ 37 41 78 37 41 78  

บาสเกตบอล 36 - 36 36 - 36  

ฟุตบอล - 62 62 - 62 62  

ยกน้ําหนัก 27 28 55 27 28 55  

ยูโด 24 21 45 24 21 45  

ฮอกก้ี - 28 28 - 28 28  

รวม 151 202 353 150 201 351  
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    4.12 ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน  
 

ประเภท จํานวน หมายเหตุ 

ระดับมัธยมศึกษา   

   อัตราสวน ครู ตอ ผูเรียน 1 : 25  

   อัตราสวนผูเรียน ตอ หอง 1 : 27  

   จํานวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    

 ไมครบชั้น   

ในระดับชั้น...... 

 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา   

   มัธยมศึกษาปท่ี 3 100  

   มัธยมศึกษาปท่ี 6 100  

จํานวนวันท่ีโรงเรียนกีฬาจัดการเรียนการสอนจริง ในปการศึกษา 2564   

   ระดับมัธยมศึกษา 220  

จํานวนหองเรียน 13  

หองปฏิบัติการ 2  

หองพยาบาล 1  

อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ   โรงยิม สนามฝกซอมกีฬา และหอสมุด                     4  

 

5. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา เขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนและประกอบอาชีพ  

     (รายงาน ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2565) 
 

ระดับช้ัน 

จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด (คน) 

จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ 

สําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ ศึกษาตอ รอยละ ประกอบ

อาชีพ 

รอยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

จํานวน 60 คน 

 

60 
 

 

100 
 

60 
 

 

100 
 

- 
 

 

- 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

จํานวน 54 คน 

 

54 
 

 

100 

 

50 
 

 

92.59 

 

4 
 

 

7.41 
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6. ขอมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน

ผูเรียน 

(คน) 

จํานวนและรอยละจําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

 
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 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 54 
คน 0 0 11 23 15 5 0 

รอยละ 0.00 0.00 20.37 42.59 27.78 9.26 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 64 
คน 0 0 9 28 18 9 0 

รอยละ 0.00 0.00 14.06 43.75 28.13 14.06 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 58 
คน 0 0 5 14 21 18 0 

รอยละ 0.00 0.00 8.62 24.14 36.21 31.03 0.00 

รวมมัธยมศึกษา

ตอนตน 
176 

คน 0 0 25 65 54 32 0 

รอยละ 0.00 0.00 14.21 36.93 30.68 18.18 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 57 
คน 0 2 15 10 13 17 0 

รอยละ 0.00 3.51 26.32 17.54 22.81 29.82 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 64 
คน 0 0 9 16 18 21 0 

รอยละ 0.00 0.00 14.06 25.00 28.13 32.81 0.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 54 
คน 0 0 11 16 21 6 0 

รอยละ 0.00 0.00 20.37 29.63 38.89 11.11 0.00 

รวมมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
175 

คน 0 2 35 42 52 44 0 

รอยละ 0.00 1.14 20.00 24.00 29.72 25.14 0.00 

ภาพรวม 

ของโรงเรียน 
351 

คน 0 2 60 107 106 76 0 

รอยละ 0.00 0.57 17.09 30.49 30.20 21.65 0.00 
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7. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ปการศึกษา 2564  

   7.1 ประเด็นความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
 

ระดับช้ัน ภาค 

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 1 54 10 18.52 24 44.44 15 27.78 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 54 18 33.33 22 40.74 5 9.26 

 เฉล่ียรอยละ 25.93 42.59 18.52 

 1 64 16 25.00 31 48.44 13 20.31 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 64 37 57.81 29 45.31 20 31.25 

 เฉล่ียรอยละ 41.41 46.88 25.78 

 1 60 29 48.33 31 51.67 24 40.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 58 41 68.33 36 62.07 27 46.55 

 เฉล่ียรอยละ 58.33 56.87 43.28 

 1 57 41 71.93 21 36.84 15 26.32 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 57 35 61.40 24 42.11 25 43.86 

 เฉล่ียรอยละ 66.67 39.48 35.09 

 1 64 49 76.57 38 59.38 25 39.06 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 64 38 59.38 32 50.00 37 57.81 

 เฉล่ียรอยละ 67.98 54.69 48.44 

 1 54 45 83.33 33 61.11 27 50.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 54 42 77.78 37 68.52 26 48.15 

 เฉล่ียรอยละ 80.56 64.82 49.08 

ผูเรียนมีผลการประเมินระดับดี (3) ข้ึนไป 

คิดเปนรอยละ 
56.81 50.89 36.70 

 

หมายเหตุ 

     1. คาเปาหมายท่ีกําหนด ระดับ ดี (3) รอยละ 70 - 79 

     2. ใหนําผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ท่ีผูเรียนมีผลประเมิน 

         อยูในระดับ ดี ข้ึนไป มากรอกขอมูล 
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    7.2 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของผูเรียน ปการศึกษา 2564  
 

ระดับช้ัน คาเปาหมาย 

 

ภาค

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

 ผูเรียนรอยละ 80-89 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 54 54 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 54 54 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 80-89 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 64 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 64 64 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 80-89 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 60 60 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 58 58 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 80-89 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 57 57 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 57 57 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 80-89 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 63 98.44 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 64 56 87.50 

 เฉล่ียรอยละ 92.97 

 ผูเรียนรอยละ 80-89 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 54 54 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 54 54 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 
 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

1 353 352 99.72 

2 351 343 97.72 

เฉล่ียรอยละ 98.72 
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    7.3 ประเด็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา 
 

ระดับช้ัน คาเปาหมาย 

 

ภาค

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.70 ข้ึนไป 

1 54 30 55.56 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 54 30 55.56 

 เฉล่ียรอยละ 55.56 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.70 ข้ึนไป 

1 64 38 59.38 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 64 52 81.25 

 เฉล่ียรอยละ 70.32 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.70 ข้ึนไป 

1 60 40 66.67 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 58 48 82.76 

 เฉล่ียรอยละ 74.72 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.80 ข้ึนไป 

1 57 43 75.44 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 57 34 59.65 

 เฉล่ียรอยละ 67.55 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.80 ข้ึนไป 

1 64 53 82.81 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 64 38 59.38 

 เฉล่ียรอยละ 71.10 

 ผูเรียนรอยละ 70-79 

มีผลการเรียนเฉลี่ย  

2.80 ข้ึนไป 

1 54 37 68.52 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 54 34 62.96 

 เฉลี่ยรอยละ 65.74 
 

ผูเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

1 353 241 68.27 

2 351 236 67.24 

เฉล่ียรอยละ 67.76 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2564 
 



12 

 

8. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนของผูเรียน ปการศึกษา 2564  

   (ประเด็น มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด) 
 

ระดับช้ัน คาเปาหมาย 

 

ภาค

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 54 54 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 54 54 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 64 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 64 64 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 60 60 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 58 58 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 57 57 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 57 57 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 64 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 64 64 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 54 54 100 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 54 54 100 

 เฉล่ียรอยละ 100 
 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

1 353 353 100 

2 351 351 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
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9. ผลการประเมินสุขภาพรางกาย และจิตใจของผูเรียน ปการศึกษา 2564  

   (ประเด็น มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม) 
 

ระดับช้ัน คาเปาหมาย 

 

ภาค

เรียน 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

จํานวน รอยละ 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 54 50 92.59 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 2 54 51 94.44 

 เฉล่ียรอยละ 93.52 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 61 95.31 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 64 60 95.23 

 เฉล่ียรอยละ 95.27 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 60 52 90.00 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 58 51 91.82 

 เฉล่ียรอยละ 90.90 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 57 52 91.22 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 57 51 91.07 

 เฉล่ียรอยละ 91.15 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 64 60 93.75 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 64 60 93.75 

 เฉล่ียรอยละ 92.60 

 ผูเรียนรอยละ 90-94 

มีผลการประเมิน  

ระดับดีข้ึนไป 

1 54 50 92.60 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 54 50 92.60 

 เฉล่ียรอยละ 92.60 
 

ผูเรียนท่ีมีผลการประเมิน 

เปนไปตามคาเปาหมาย 

1 353 342 96.88 

2 351 343 97.72 

เฉล่ียรอยละ 97.30 
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10. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562-2564  

      10.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

 

วิชา 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

ภาษาไทย 67 54.70 คอนขางดี 20 51.56 คอนขางดี 39 51.52 คอนขางดี 

ภาษาอังกฤษ 67 28.03 พอใช 20 27.75 พอใช 39 26.92 พอใช 

วิทยาศาสตร 67 26.89 พอใช 20 26.83 พอใช 39 28.60 พอใช 

คณิตศาสตร 67 22.51 พอใช 20 23.20 พอใช 39 19.92 พอใช 

 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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      10.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

 

วิชา 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

จํานวน

ผูเขาสอบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

ภาษาไทย 61 34.85 พอใช 52 32.01 พอใช 34 41.22 ปานกลาง 

ภาษาอังกฤษ 61 22.98 พอใช 52 23.00 พอใช 34 21.74 พอใช 

วิทยาศาสตร 61 24.58 พอใช 52 26.18 พอใช 34 25.79 พอใช 

คณิตศาสตร 61 16.63 พอใช 52 17.00 พอใช 34 16.18 พอใช 

สังคมศึกษา 61 31.20 พอใช 52 32.14 พอใช 34 32.32 พอใช 

 

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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11. ผลสัมฤทธิด์านกีฬาของผูเรียน 

      11.1 ชนิดกีฬากรีฑา 

   -ภาคเรียนท่ี 1 (25 กรกฎาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 49 คน  

  -ภาคเรียนท่ี 2 (10 ธันวาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 47 คน 
 

 

 

ลําดับท่ี 

 

 

รายการแขงขัน 

การเขารวม การไดรับรางวัล 

จํา
นว

นนั
กเ

รีย
นที่

เข
าแ

ขง
ขัน

 

คิด
เป

นร
อย

ละ
ขอ

งนั
กเ

รยี
นทั้

งห
มด

 

จํา
นว

นนั
กเ

รีย
นที่

ได
รับ

รา
งวั

ล 

คิด
เป

นร
อย

ละ
ขอ

งนั
กเ

รยี
นที่

เข
าแ

ขง
ขัน

 

คิด
เป

นร
อย

ละ
ขอ

งนั
กเ

รยี
นทั้

งห
มด

 

1. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” 

(รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 14-18 มกราคม 2565 

ณ จังหวัดปราจีนบรุี 

13 27.66 13 100 27.66 

2. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47  

“ศรีสะเกษเกมส” 

ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

13 27.66 - - - 

3. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37  

“ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 27-30 เมษายน 2565 

ณ จังหวัดปทุมธานี  

26 55.32 - - - 
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      11.2 ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

   -ภาคเรียนท่ี 1 (25 กรกฎาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 78 คน  

  -ภาคเรียนท่ี 2 (10 ธันวาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 78 คน 
 

 

 

ลําดับท่ี 

 

 

รายการแขงขัน 

การเขารวม การไดรับรางวัล 

จํา
นว

นนั
กเ

รีย
นที่

เข
าแ

ขง
ขัน

 

คิด
เป

นร
อย

ละ
ขอ

งนั
กเ

รยี
นทั้

งห
มด

 

จํา
นว

นนั
กเ

รีย
นที่

ได
รับ

รา
งวั
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คิด
เป
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อย

ละ
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งนั
กเ

รยี
นที่

เข
าแ

ขง
ขัน

 

คิด
เป

นร
อย

ละ
ขอ

งนั
กเ

รยี
นทั้

งห
มด

 

1. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” 

(รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 8-18 มกราคม 2565 

ณ จังหวัดปราจีนบรุี 

2 2.56 2 100 2.56 

2. การแขงขันตะกรอรายการ Takraw Super Match 

by Thai PBS  

วันอาทิตยท่ี 30 มกราคม 2565 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4 5.13 4 100 5.13 

3. การแขงขันตะกรอรายการ Takraw Super Match 

by Thai PBS  

ระหวางวันท่ี 5-6 กุมภาพันธ 2565 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5 6.41 - - - 

4. การแขงขันตะกรอชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 33 ประจาํป 2565 

ระหวางวันท่ี 7-13 กุมภาพันธ 2565 

ณ กรงุเทพมหานคร 

53 67.95 - - - 
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ลําดับท่ี 

 

 

รายการแขงขัน 

การเขารวม การไดรับรางวัล 
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5. การแขงขันตะกรอฮอนดายูเนี่ยนคัพ ประจําป 2565 

ระหวางวันท่ี 24-28 กุมภาพันธ 2565 

ณ จังหวัดนครพนม 

43 55.13 20 50.00 25.64 

6. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47  

“ศรีสะเกษเกมส” 

ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

2 2.56 1 50.00 1.28 

7. การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  

ชิงถวยเกียรตยศ พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ 

ประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทยฯ 

ครั้งท่ี 4 ประจําป 2565 

ระหวางวันท่ี 23-27 มีนาคม 2565 

ณ กรุงเทพมหานคร 

25 32.05 20 80.00 25.64 

8. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37  

“ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 27-30 เมษายน 2565 

ณ จังหวัดปทุมธานี  

30 38.46 30 100 38.46 
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      11.3 ชนิดกีฬาฟุตบอล 

   -ภาคเรียนท่ี 1 (25 กรกฎาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 62 คน  

  -ภาคเรียนท่ี 2 (10 ธันวาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 62 คน 
 

 

 

ลําดับท่ี 
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1. การแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชียรายการ  

"AFC Women's Asian Cup India 2022 Qualifiers" 

ระหวางวันท่ี 13-25 กันยายน 2564 

ณ ประเทศปาเลสไตน 

1 1.61 - - - 

2. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” 

(รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 8-18 มกราคม 2565 

ณ จังหวัดปราจีนบรุี 

5 8.06 5 100 8.06 

3. การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา  

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2565 

ระหวางวันท่ี 27 กุมภาพันธ - 6 มีนาคม 2565 

ณ จังหวัดขอนแกน 

18 29.03 - - - 

4. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” 

ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

2 3.23 2 100 3.23 

5. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 

“ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทนภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 20-30 เมษายน 2565 

ณ จังหวัดปทุมธานี 

25 40.32 25 100 40.32 
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      11.4 ชนิดกีฬายกน้ําหนัก 

   -ภาคเรียนท่ี 1 (25 กรกฎาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 55 คน  

  -ภาคเรียนท่ี 2 (10 ธันวาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 55 คน 
 

 

 

ลําดับท่ี 
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1. การแขงขัน EGAT ยกน้ํายุวชนและประชาชน 

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2564 

ระหวางวันท่ี ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม ถึงวันท่ี  

2 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม 

5 9.09 3 60.00 5.45 

2. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชิงชนะเลิศ 

แหงประเทศไทย ประจําป 2564 

ระหวางวันท่ี 15-18 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต 

35 63.63 3 8.57 5.45 

3. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47  

(รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 13 - 14 มกราคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี 

10 18.18 10 100 18.18 

4. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” 

ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

10 18.18 5 50.00 9.09 

5. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37  

(รอบคัดตัวแทนภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 23 - 24 เมษายน 2565 

ณ จังหวัดชลบุรี 

17 30.91 - - - 
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      11.5 ชนิดกีฬายูโด 

   -ภาคเรียนท่ี 1 (25 กรกฎาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 45 คน  

  -ภาคเรียนท่ี 2 (10 ธันวาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 45 คน 
 

 

 

ลําดับท่ี 
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1. การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย  

ครั้งท่ี 11 ประจําป 2564  

ระหวางวันท่ี 16-19 ธันวาคม 2564 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ 

45 100 33 73.33 73.33 

2. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” 

(รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 11-14 มกราคม 2565 

ณ จังหวัดชลบุรี 

8 17.78 - - - 

3. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” 

ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

8 17.78 - - - 

4. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 

“ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทนภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 20-24 เมษายน 2565 

ณ กรุงเทพมหานคร 

22 48.89 22 100 48.89 
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      11.6 ชนิดกีฬาฮอกกี้ 

   -ภาคเรียนท่ี 1 (25 กรกฎาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 28 คน  

  -ภาคเรียนท่ี 2 (10 ธันวาคม 2564)  มีนักเรียนจํานวน 28 คน 
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1. การแขงขัน พีทีที ฮอกก้ีชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 12 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  

ระหวางวันท่ี 16-21 พฤจิกายน 2564 

ณ จังหวัดสระบุรี 

28 100 28 100 100 

2. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” 

(รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 21-26 มกราคม 2565 

ณ จังหวัดนครนายก 

9 32.14 9 100 32.14 

3. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” 

ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565 

ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

9 32.14 - - - 
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12. รางวัลเกียรติยศ 

      12.1 รางวัลท่ีโรงเรียนไดรับ 
 

ลําดับท่ี รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบ 

1. ถวยคะแนนรวม รุนอายุไมเกิน 14 ป ชาย 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชน

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564  

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ 

2. ถวยคะแนนรวม รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชน

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564ฃ 

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ 

3. ถวยคะแนนรวม รุนอายุไมเกิน 16 ป หญิง 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชน

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564 

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ 

4. ถวยคะแนนรวม รุนอายุไมเกิน 18 ป ชาย 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชน

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564 

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ 

5. ถวยคะแนนรวม รุนอายุไมเกิน 18 ป หญิง 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชน

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564 

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ 

6. ถวยคะแนนรวมท้ัง 6 รุนอายุ 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชน

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564 

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ 
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      12.2 รางวัลท่ีบุคลากรไดรับ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล รางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบ 

1. นายทวีศักดิ์  ปนคํามูล รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมชาย 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

และยูโดประชาชนชิงแชมป

ประเทศไทย ครั้งท่ี 11  

ประจาํป 2564  

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยรัตน รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมชาย 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 

และยูโดประชาชนชิงแชมป

ประเทศไทย ครั้งท่ี 11  

ประจาํป 2564  

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

3.  นายวีระชัย  แสงสวาง รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง 

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 

“ศรีสะเกษเกมส” 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

4. วาท่ีรอยตรี อรัญญา  บวัทองใส รางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง 

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 

“ศรีสะเกษเกมส” 

การกีฬาแหงประเทศไทย 

  บุคลากรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ
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     12.3 รางวัลท่ีนักเรียนไดรับ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน/ชนิดกีฬา รางวัลท่ีไดรับ 

1. นายธีรภพ  มีหนองใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬากรีฑา 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. นางสาวจณิสตา  จินันทุยา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเดน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

3. เด็กหญิงณัชยาพร  ชื่นชม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

4. เด็กหญิงภควดี  อุตรัตน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

5. นางสาวชาลิสา  ใหมผึ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

6. นางสาวจิรภิญญา  ถาโอด ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

7. นางสาวณัชชา  คลังแสง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

8. นางสาวยุพารัตน  เอกรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

9. นางสาวสุกัญญา  ประลาธิตัง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

10. นางสาวภาวรินทร  วงศหนองแวง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

11. นางสาวเนตรปรียา  โจมคํา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

12. นางสาวทิพประภา  ดอกไม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

13. นางสาวนริฌา  ดีดวงพันธ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

14. นางสาววนัสนันท  คอนคํา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน/ชนิดกีฬา รางวัลท่ีไดรับ 

15. เด็กหญิงบุษรินทร  บุศดี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทดีเดน 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

16. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูมิสาคู ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

17. เด็กหญิงวรัทยา  มูลสาร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

18. นายอัมรินทร  จําปาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

19. นายศุภกิตต  ภูมิหนองเปด ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

20. นายอาทิตย  แซยาง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

21. นายถิรวัฒน  ผลสุข ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

22. นางสาวพีรดา  เกาะกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

23. นางสาวบุศยา  ลาวรรณี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

24. นางสาวปวันรัตน  ฉัตรแกว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

25. นางสาวเขมิกา  กําเนิดศรี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

26. นางสาวชลิดา  เท่ียงด ี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

27. นางสาวสุมาลี  ไวยุวัฒน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

28. นางสาววนัชพร  แสงสรศรี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

29. นายธนภูมิ  นอยกาญจนะ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2564 
 



27 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน/ชนิดกีฬา รางวัลท่ีไดรับ 

30. นายกฤษณพงศ  ปญญาชิต ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

31. นายบัญชา  สาเกษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

32. นายยุรนันท  นกแกว ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ยกน้ําหนัก 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

33. เด็กหญิงวรัมพร  ยอดออน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

34. เด็กหญิงชนมน  จันทรน้ําสระ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

35. เด็กหญิงปาริชาจิ  โพธิ์พูล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

36. เดก็หญิงภัคกมล  กอนหนู ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

37. เด็กหญิงกฤติยากร  คําสังวาลย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

38. เด็กหญิงนภาภัทร  คงเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

39. เด็กหญิงกวินธิดา  วิทสุทธปิระภา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

40. เด็กหญิงธมลวรรณ  โสวภาค ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

41. นางสาวกรกมล  กอนทอง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

42. นางสาวธมลวรรณ  จันส ี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

43. นางสาวธมลวรรณ  ม่ันคง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

44. นางสาวเอมิกา  รกไพ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน/ชนิดกีฬา รางวัลท่ีไดรับ 

45. นางสาวเกสรินทร  คําพล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

46. นางสาวจันทรกานต  พันชนัง ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

47. นางสาวตรีเนตร  จิรปติสัจจะ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

48. นางสาวปพิชญา  โอบูเนเกะ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรต ิประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

49. นางสาวสิริกร  องอาจณรงค ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

50. นางสาวมานิตา  บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ฮอกก้ี 

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชมเชย 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

51. เด็กหญิงอรวรรณ  บุตรนิจ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ยูโด  

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 

รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25  

และยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 11 ประจําป 2564  

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ 

52. นางสาวพชรดา  บุญนํา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ยูโด  

รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 

รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง 

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน 

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25  

และยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 11 ประจําป 2564  

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ 
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13. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 

      13.1 แหลงเรียนรูภายใน 
 

ลําดับท่ี ช่ือแหลงเรียนรู จํานวนครั้งท่ีใช 

ตอปการศึกษา 

หมายเหตุ 

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 48  

2. หอสมุด 320  

3. ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 848  
 

      13.2 แหลงเรียนรูภายนอก 
 

ลําดับท่ี ช่ือแหลงเรียนรู จํานวนครั้งท่ีใช 

ตอปการศึกษา 

หมายเหตุ 

1. วัดอูตะเภา จังหวัดชลบุรี 2  

2. วัดศรีพโลทัย จังหวัดชลบุร ี 1  

3. คายนงนุช สวนนงนชุ พัทยา จังหวัดชลบุร ี 1  
 

14. ขอมูลอาคาร สถานที ่
 

ลําดับท่ี ช่ืออาคาร สถานท่ี จํานวน หมายเหตุ 

1. อาคารสํานักงาน (อาคารเรียน) 1  

2. อาคารพัสดุ 1  

3. อาคารหอสมุด 1  

4. อาคารพยาบาล 1  

5. อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 2  

6. อาคารโรงอาหารและหอประชุม 1  

7. อาคารหอพักนักกีฬา 5  

8. อาคารชุดพักอาศัยสําหรับขาราชการ 1  

9. อาคารจอดรถยนตของทางราชการ 1  

10. อาคารซักรีด 1  

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2564 
 



30 

 

15. ปราชญขาวบาน/ภูมปิญญาทองถิ่น/ผูทรงคุณวุฒิ ที่มาใหความรูกับครูและนักเรียน 
 

ลําดับท่ี รายช่ือ เรื่องท่ีเชิญ 

มาใหความรู 

วัน เดือน ป สถานท่ี 

1. ดร.วรฉาย  ทองคํา การทบทวนยทุธศาสตร 

และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

16-21 

กันยายน 

2565 

โรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุร ี

2. นายกฤตธภัท  ประสพศรี 

และคณะ 

การเขาคายพักแรม 

ลูกเสือ-เนตรนารี 

20-21 

กุมภาพันธ 

2565 

คายนงนุช 

สวนนงนุชพัทยา 
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สวนท่ี 2 ผลการประเมนิตนเอง 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

 

หัวหนา/ผูรับผิดชอบ นายปุณณเมธ  ทองประสงค 

นายสุริยา  ดัชถุยาวัตร 

นายพงศกร  ทองประสงค 

นางสาวปนอุมา  ศิริวาริน 

นายจักรพันธ  เสมอวม 

นายสุรศักดิ์  สรอยจิตร 

นางสาวอรอนงค  พุทธซอน 

นางสาวจิราวรรณ  ออนตะคุ 

นางสาววราวรรณ  สรายหอม 

ผูกํากับติดตาม รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน 

 

จุดเนนของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน/เอกลักษณ/อัตลักษณ/คานิยม/อ่ืน ๆ) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีจุดเนนของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ไดแก 

พันธกิจของโรงเรียนในขอท่ี 1 ท่ีระบุวา “จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน” โดยมียุทธศาสตรท่ี 1 

คือ การพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีเปาประสงค คือ ผูสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค มีกลยุทธ ขอท่ี 1 คือ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพทางวิชาการ       

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และไดกําหนดอัตลักษณของนักเรียน คือ “เกงกีฬา รักษาวินัย ใฝเรียนรู 

คูคุณธรรม”  

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของมาตรฐานท่ี 1 
 

คาเปาหมาย 

ระดับคุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

บรรลุ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  

และการคิดคํานวณ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 2 

ปานกลาง 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ จึงไดใชประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนด 

คาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  

มาเปนคาเปาหมายของโรงเรียน โดยประกาศดังกลาวกําหนดวา ผูเรียนมีความสามารถในการอาน                    

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 80-89 และทางโรงเรียนไดกําหนดใหนํา

ผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร ท่ีผูเรียนมีผลประเมินอยูระดับ                     

ดีข้ึนไปมาพิจารณา   

ผูเรียนไดเรียนรูจากครูผูสอนท่ีมีการออกแบบการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายรูปแบบ                  

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใชกระบวนการ

คิดในรูปแบบตาง ๆ มาบูรณาการ โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู อาทิ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เนนใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสาร 

เชน กิจกรรมการอานบทอาขยาน การอานจับใจความสําคัญ การเขียนจดหมาย การแตงบทประพันธ  

การนําเสนอผลงานเปนวีดีโอแนะนําตัว และการนําเสนอผลงานเปนวีดีโอการอาน รวมท้ังจัดโครงการ                   

ท่ีสงเสริมดานคุณภาพผูเรียนดานการอาน การเขียน และการสื่อสาร ไดแก โครงการวันสุนทรภู                           

สูวันภาษาไทยแหงชาติ โดยมีกิจกรรมการแขงขันตอบปญหา (ผานระบบ google form google meet 

และ kahoot) ท่ีไดเรียนรูถึงประวัติและความเปนมาของวันสุนทรภู และวันภาษาไทยแหงชาติ กิจกรรม                    

การประกวดแตงคําขวัญ ในหัวขอ “รูรักภาษา คุณคาของไทย” และกิจกรรมการประกวดรองเพลง                  

(ในรูปแบบของการสงเปนคลิปวีดีโอ) และกิจกรรมสัปดาหสงเสริมการอานเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู   

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะการคิดคํานวณ     

โดยใชเทคนิคการคิดเลขเร็ว รวมท้ังจัดโครงการท่ีสงเสริมดานคุณภาพผูเรียนดานการคิดคํานวณ ไดแก 

โครงการ Math Day ซ่ึงมีกิจกรรม การแขงขันซูโดกุเกมส การแขงขันคิดเลขเร็ว การแขงขันบิงโก  
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียน                   

มีความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสาร เชน โครงการวันคริสตมาส และโครงการวันวาเลนไทน 

ซ่ึงมีกิจกรรม การตอบคําถามประวัติและความเปนมาของวันคริสตมาสและวันวาเลนไทน ท่ีได                         

จากการอาน การศึกษา ทําความเขาใจ และสื่อสารออกมาโดยการตอบคําถาม การประกวดประดิษฐ                

บัตรอวยพรท่ีนักเรียนเขียนขอความอวยพรเปนภาษาอังกฤษ การเตนประกอบเพลง การประกวด                      

รองเพลงสากล (ในรูปแบบของการสงเปนคลิปวีดีโอ) ท่ีนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษผานบทเพลง  

สําหรับกลุมสาระการเรียนรู อ่ืน ๆ ไดมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในดานการอาน                 

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ผานกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย                       

โดยสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ เพ่ือนํามาจัดทําเปนรายงาน                   

ผลการศึกษาความรู การแบงกลุมการทํากิจกรรม และการเสนอผลงานหนาชั้นเรียน เปนตน  

เม่ือเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน ครูผูสอนในแตละรายวิชาไดทําการวัด                  

และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และผลการอาน คิดวิเคราะห และเขียนของผูเรียนเปนรายบุคคล  

มีการสรุปและรายงานผลใหแก ผู เ ก่ี ยวของ ทุกฝ ายได รั บทราบ  รวม ท้ัง มีการ กํา กับติดตาม                                    

ผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนรอยละ 98.72 มีผลการประเมินความสามารถการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไป  

 ผูเรียนรอยละ 56.81 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาไทย ในระดับดีข้ึนไป 

 ผูเรียนรอยละ 50.89 มีผลการประเมินในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับดีข้ึนไป 

 ผูเรียนรอยละ 36.70 มีผลการประเมินในรายวิชาคณิตศาสตร ในระดับดีข้ึนไป 

 สรุปไดวา โดยภาพรวมผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

อยูในระดับปานกลาง 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา โดยมีการประชุม

เพ่ือวางแผนในการพัฒนาผูเรียนดานนี้ ซ่ึงนําเรื่องดังกลาวเขาในวาระการประชุมฝายวิชาการ 

ผูเรียนไดเรียนรูจากครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอนท่ีเนนการคิด เนนให

ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อในรูปแบตาง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย เชน หนังสือ วารสาร 

หนังสืออานประกอบ ใบงาน เอกสาร ภาพ และสื่อ ICT อันเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในดาน

การคิด สงผลใหผูเรียนมีผลงาน ชิ้นงาน ท่ีเกิดจากการใชความสามารถในดานการคิด เชน ผลงานการแตง

คําขวัญ หนังสือเลมเล็ก พุทธสุภาษิต และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หนังสือการตูน เรื่อง วิธีการทาง

ประวัติศาสตร เปนตน 

ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีมีความ

หลากหลาย เชน ผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน การสนทนาพูดคุย การตอบปากเปลา การตรวจ

ใบงาน ผลงาน ชิ้นงาน และการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ ซ่ึงการใชวิธีการวัดและประเมินผลดังกลาว

สามารถสะทอนวา ผูเรียนมีความสามารถในดานการคิดไดเปนอยางดี  

อีกท้ังมีการจัดโครงการ กิจกรรม ท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค สามารถแกปญหา และนําไป

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม เชน โครงการวันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ โครงการสัปดาห              

วันวิทยาศาสตร โครงการติวเขม O-NET โครงการวันคริสตมาส โครงการวันวาเลนไทน และโครงการ 

Math Day เปนตน 

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ                       

ใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหาได 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม โดยมีการประชุมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาผูเรียนดานนี้ ซ่ึงนําเรื่องดังกลาวเขาในวาระ                

การประชุมฝายวิชาการ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โดยผาน                 

การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษา อาทิ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนแนะนําตัว และสรางสื่อ

โฆษณาโดยใชแอปพลิเคชันตาง ๆ  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรม 

scratch การใหผูเรียนออกแบบรถจากพลังงานลม ออกแบบเว็บไซต blogger ใหผูเรียนสรางชิ้นงาน

ประกอบการเรียนรูในรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตรประเภทการทดลอง ในรายวิชาเคมี 6 ท่ีมีการ

สืบคนรวบรวมองคความรู สรางรูปวาดวิทยาศาสตรผานหัวขอท่ีกําหนดในโครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน

สรางหนังสือเลมเล็ก พุทธสุภาษิต และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ในรายวิชาสังคมศึกษา และมีการ

จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนแตงหนังสือการตูน เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร ในรายวิชา

ประวัติศาสตร 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการประดิษฐเอกลักษณไทยตาขายหนาชาง 

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ                    

ใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยง   

องคความรู และประสบการณ มาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                          

และการสื่อสาร 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโดยมีการประชุมวางแผนในการพัฒนาผู เ รี ยนด านนี้                                  

ซ่ึงนําเรื่องดังกลาวเขาในวาระการประชุมฝายวิชาการ 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี       

ไดพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยทุกรายวิชาไดจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนผานโปรแกรม line google meet zoom และมีการใหผูเรียนทําแบบทดสอบ

วัดความรูผานระบบออนไลน เชน การใช google form การใช kahoot รวมท้ังมีการจัดการเรียน                 

การสอน ตามหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนแนะนําตัว และสรางสื่อ

โฆษณาโดยใชแอปพลิเคชันตาง ๆ  

 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา

วิทยาการคํานวณ มีการจัดใหผูเรียนเขียนโปรแกรม scratch ออกแบบเว็บไซต blogger และใหผูเรียน                 

ใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีการจัดใหผูเรียนออกแบบประวัติสวนตัวผาน canva 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีการใชโปรแกรม homecourt ใชในการทดสอบ

สมรรถภาพของผูเรียนในรายวิชาพลศึกษา 

มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนใชเทคโนโลยีผานการเลนเกมสตอบปญหาโดยใชโปรแกรม kahoot 

เชน โครงการวันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการวันคริสตมาส 

โครงการวันวาเลนไทน และโครงการ Math Day  

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหารและนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรมและมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมปลอดภัย 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา จึงไดใชประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนด                      

คาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  

มาเปนคาเปาหมายของโรงเรียน โดยประกาศดังกลาวกําหนดวา ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3                

รอยละ 70-79 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.70 ข้ึนไป และผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 รอยละ 

70-79 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.80 ข้ึนไป 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใชหองเรียน ท่ีระบ ุ                     

วัน เวลา สถานท่ี และครูผูสอนท่ีชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียน โดยจัดการเรียนการสอน

วิชาสามัญ ในวันจันทร - วันศุกร ระหวางเวลา 08.30 น. - 14.20 น. ซ่ึงเรียนเปนคาบ คาบเรียนละ 50 นาที 

เฉลี่ย 6 คาบ/วัน 30 คาบ/สัปดาห สําหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite และคาบเรียนละ 

120 นาที เฉลี่ย 3 คาบ/วัน 15 คาบ/สัปดาห สําหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online  

ผูเรียนไดเรียนรูจากครูผูสอนทุกคนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู                    

ท่ีวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สูการจัดกระบวนการเรียนรูไดตรงตามสาระ มาตรฐาน

การเรียนรู ตัวชี้วัด ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เนนการปฏิบัติจริง เชน การทดลองทาง

วิทยาศาสตร การอานบทอาขยาน การศึกษาจากสื่อมัลติมีเดีย ใบความรู liveworksheets powerpoint 

เกมสตอบคําถาม kahoot การทํากิจกรรมระหวางเรียน การนําเสนอผลงาน จัดทําชิ้นงาน ใบงาน               

และสรุปสาระความรูลงในสมุดบันทึกการเรียน  

ผูเรียนไดรับการวัดประเมินผลอยางเปนระบบตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน                 

ท่ี สอดคล อง กับหลั กสู ตรสถาน ศึกษา  มี ก ารรายง านผลการวั ดและประ เ มินผล ให ผู เ รี ยน                        

และผูปกครองทราบผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช็คเกรดผานเว็บ) นอกจากนั้นโรงเรียนยังไดจัดใหมี

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชน โครงการติวเขม O-NET มีกิจกรรมสนับสนุนท่ีหลากหลาย

และดําเนินการท้ังระบบอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหดีข้ึน  
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 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผูเรียนรอยละ 55.56 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.70 ข้ึนไป 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผูเรียนรอยละ 70.32 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.70 ข้ึนไป 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูเรียนรอยละ 74.72 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.70 ข้ึนไป 

 โดยภาพรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผูเรียนรอยละ 66.87 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)                       

อยูในระดับ 2.70 ข้ึนไป 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูเรียนรอยละ 67.55 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.80 ข้ึนไป 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผูเรียนรอยละ 71.10 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.80 ข้ึนไป 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูเรียนรอยละ 65.74 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) อยูในระดับ 2.80 ข้ึนไป 

 โดยภาพรวมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเรียนรอยละ 68.13 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)                     

อยูในระดับ 2.80 ข้ึนไป 

 สรุปไดวา ผูเรียนรอยละ 67.50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (ผลการเรียนเฉลี่ย) 

และเม่ือเทียบกับคาเปาหมายตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมาย                  

ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ                  

ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 พบวา อยูในระดับคุณภาพดี 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน                  

และเจตคติ ท่ีดีตองานอาชีพ โดยได มีการประชุมเพ่ือวางแผนในการพัฒนาผู เรียนดานนี้ ซ่ึงนํา                    

เรื่องดังกลาวเขาในวาระการประชุมฝายวิชาการ  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน                  

และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ โดยไดสอดแทรกไวในทุกกลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

กิจกรรมชมุนุม และกิจกรรมแนะแนว อาทิ  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพ่ือให

เกิดความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ไดแก การเย็บตาขายหนาชาง การแกะสลัก                  

การเย็บกระทงใบตอง  

กิจกรรมชุมนุม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู เรียนไดลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรู                     

ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ไดแก ชุมนุมการทําผามัดยอม ชุมนุมเพนสของดวยสี ชุมนุม

นาฏศิลป ชุมนุมดนตรี ชุมนุมคนสรางภาพ ชุมนุมสรางสรรคภาพสวยดวยแอปพลิเคชัน และชุมนุมประดิษฐ  

โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี มีการจัดกิจกรรมฐานเง่ือนเชือก กิจกรรมฐานการ

ฝกทําอาหาร รวมท้ังกิจกรรมการฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องประชาธิปไตย 

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันท้ังในดานการทํางานเดี่ยว การทํางานกลุม ฝกความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี     

สามารถตัดสินใจแกปญหา และกําหนดแนวทางของตนเองได 

 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ โดยการสรางกลุมออนไลน

ผานแอปพลิเคชัน เพ่ือใหนักเรียนคิดวางแผน ตัดสินใจเลือกเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนตามสาขาท่ีเหมาะสมกับตนเอง  

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนนิการจากผูบริหารและนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนนิการใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 100  

ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 ศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 92.59  

และประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 7.41  
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ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 

คาเปาหมาย 

ระดับคุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 4 

ดเีลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ด ี

ไมบรรลุ 

 

รายการเอกสารอางอิง 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา           

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

 2. แผนการจัดการเรียนรูในแตละรายวิชา 

 3. ผลงานและชิ้นงานของนักเรียน 

 3. สถิติการศึกษาตอ การทํางาน หรืออาชีพของผูเรียน 

 5. สรุปโครงการตาง ๆ  

 6. สรุปกิจกรรมชุมนุม 

 7. ภาพถายกิจกรรม  

 8. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 9. สรุปผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 10. สรุปผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

 11. สมุดบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกีฬา

กําหนด 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 

ยอดเยี่ยม 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะ                     

และคานิยมท่ีดี ซ่ึงไดกําหนดไวเปนอัตลักษณ ดังนี้ “เกงกีฬา รักษาวินัย ใฝเรียนรู คูคุณธรรม”และไดใช

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มาเปนคาเปาหมายของโรงเรียน โดยประกาศดังกลาว

กําหนดวา ผูเรียน รอยละ 90-94 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนดระดับดีข้ึนไป 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีลักษณะและคานิยมตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด คือ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน กษัตริย ความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยาง

พอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ ดวยการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียน

การสอนรายวิชาตาง ๆ ของทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน มีการกําหนดรายวิชาหนาท่ีพลเมือง กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตรสถานศึกษา และบูรณาการหลักสูตรตานทุจริต

ศึกษาในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนเห็นแกประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความละอายและไมทนตอการทุจริต และมีการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของผูเรียนอยางเปนระบบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน

พรอมบันทึกขอมูลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.5) นอกจากนี้ ยังไดดําเนิน

โครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อาทิ  

การจัดกิจกรรมหนาเสาธง การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ นํานักเรียนเขารวม

กิจกรรมวิ่งมาราธอนผาเมือง marathon Bangkok 2021 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเกิดการทําความด ี                     

มีจิตสาธารณะ การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ นํานักเรียนเขาชวยเหลืองานวันบูรพาจารย 

ณ วัดศรีพโลทัย พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสมหามงคล                      

เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พิธีถวายพานพุมดอกไมและถวายราชสดุดีนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กิจกรรม                     

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน กิจกรรมเขารวมโครงการนักเรียนรุนใหมมีใบขับข่ี โครงการเขาคายพักแรม

ลูกเสือและเนตรนารี และโครงการวันเด็กแหงชาติ  
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 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ                  

ใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนรอยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีข้ึนไป และเม่ือเทียบกับ

คาเปาหมายตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 20 

มีนาคม 2563 พบวา อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความภูมิใจในทองถ่ิน                 

และความเปนไทย โดยไดมีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงนําเรื่องดังกลาวเขาในวาระ                

การประชุมฝายวิชาการ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร ทําใหผูเรียนไดเรียนรู

ประวัติความเปนมาของทองถ่ินและชาติไทย อีกท้ังไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหผู เรียนมีความภูมิใจ                    

ในทองถ่ิน เห็นคุณคาในความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย                     

ผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ อาทิ  

โครงการวันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ เพ่ือใหผูเรียน รูรักภาษา รูคุณคาของภาษาไทย                       

และความเปนไทย 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “รอบรู เรื่องเมืองชล”เพ่ือใหผู เรียนไดเรียนรู เ ก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดชลบุรี อีกท้ังยังเปนการปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความเขาใจ 

ภูมิใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดชลบุรี 

 กิจกรรมหนาเสาธง โดยใหนักเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทย มีการรองเพลงชาติ การสวดมนต

ไหวพระ และการกลาวปฏิญาณตน 

 การจัดปายนิเทศภายในหองเรียนใหความรูเก่ียวกับทองถ่ินและความเปนไทย เพ่ือใหผูเรียน                  

ไดเรียนรู และปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ                       

ใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินเห็นคุณคาของความเปนไทยมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีรวมท้ังภูมิปญญาไทย 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง                          

และหลากหลาย 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน

บนความแตกตางและหลากหลาย โดยไดมีการประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงนําเรื่องดังกลาว

เขาในวาระการประชุมฝายวิชาการ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย โดยมีกิจกรรมพ่ีดูแลนอง นองเคารพพ่ี ทําใหนักเรียนไดมีการปรับตัวเขาหากัน

กับเพ่ือนตางรุนในการอยูรวมกันในหอพัก อีกท้ังยังคอยชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน และยังมีการปรับตัว

เขาหากันกับเพ่ือนรวมรุนในชั้นเรียน รวมถึงการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนของครูทุกกลุมสาระ

การเรียนรู ท่ีเนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุม (ทํางานเปนทีม) และการฝกซอมกีฬาแบบกลุมอันเปนการ

สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ ภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูอ่ืน 

รวมถึงกลาท่ีจะแสดงความคิดเห็น  

มีการจัดดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “รอบรูเรื่องเมืองชล” เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู

เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดชลบุรี อันเปนการปลูกฝงใหผูเรียนยอมรับในความ

แตกตางทางวัฒนธรรม โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี เพ่ือฝกความอดทน ความมีระเบียบ

วินัย การอยูรวมกัน การรูจักชวยเหลือตนเอง และการทํางานรวมกับผูอ่ืน การเปนพลเมืองดี รูจัก

ชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ และไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพจากประสบการณตรง และการจัด

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โดยไดจัดใหมีการดําเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน 

คณะกรรมการสภานักเรียน เพ่ือเปนการสงเสริมวิถีประชาธิปไตย และการทํางานเปนหมูคณะ 

 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหารและนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนเกิดความเขาใจและอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และมีความสามัคคีในหมูคณะ 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 

ยอดเยี่ยม 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะทางรางกาย              

และจิตสังคม จึงไดใชประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 มาเปนคาเปาหมาย                   

ของโรงเรียน โดยประกาศดังกลาวกําหนดวา ผูเรียนรอยละ 90-94 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

ตามท่ีโรงเรียนกําหนดระดับดีข้ึนไป 

ดานสุขภาวะทางรางกาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดจัดรายการอาหารและประกอบอาหาร               

ในแตละวัน ท่ี ใหผู เ รียนได รับสารอาหารครบท้ัง  5 หมู  มีการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน                       

ในรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ท่ีมีการพัฒนาผู เรียนทางดานรางกาย                            

ใหมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีความรู และสามารถปองกันตนเองใหหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด                      

สภาวะอารมณท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ รวมท้ังการเห็นคุณคาในตนเอง

มีความม่ันใจ กลาแสดงออกในกิจกรรมตาง ๆ ไดอย าง เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ ท่ีดี  รู จั ก                         

ใหเกียรติผูอ่ืน รวมท้ังมีหองพยาบาลท่ีมีเวชภัณฑและเจาหนาท่ีใหบริการแกนักเรียนทุกเวลา และมีการ

ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองไมแดงอยางใกลชิด                 

ในการปองกันโรค พาหะนําโรค และการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม อีกท้ังมีการทดสอบสมรรถภาพ                 

การเคลื่อนไหวของรางกายผานแอปพลิเคชัน Home Court และ Active Arcade  

ดานจิตสังคม มีการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา จัดสงเสริมความคิดสรางสรรคและมีสุนทรียภาพ 

อาทิ กิจกรรมการเรียนกาสอนในรายวิชาดนตรี นาฏศิลป และทัศนศิลป กิจกรรมการประกวดรองเพลง        

ในโครงการวันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ และโครงการวันวาเลนไทน  

 เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหารและนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย โดยประเมินจากการทดสอบสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของรางกาย 

ในป 2564 โดยภาพรวม ผูเรียนรอยละ 97.30 มีผลการประเมินสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของรางกาย                 

ท่ีไดจากการทดสอบทางแอปพลิเคชัน อยูในระดับดีข้ึนไป และเม่ือเทียบกับคาเปาหมายตามประกาศ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 พบวา อยูในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม  

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
 

คาเปาหมาย 

ระดับคุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

บรรลุ 

 

รายการเอกสารอางอิง 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3. ภาพถายกิจกรรม 

4. สมุดบันทึกการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

5. รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรยีน 

6. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

7. รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

     ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

โรงเรียนกําหนด 

     จัดโครงการ กิจกรรมลักษณะบูรณาการท่ีชวย

เสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     -การพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ ในการอาน 

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

     -การพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด       

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา    

     -การพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ                           

ในการสรางนวัตกรรม 

     ควรเนนการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน                  

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน               

การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิด       

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา และสราง

นวัตกรรม รวมท้ังจัดโครงการ กิจกรรมท่ี

หลากหลายอยางตอเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

หัวหนา/ผูรับผิดชอบ นายอธิบดี  ศรีเขียวพงษ 

นายอดิสราญิ์  จอยศรีเกตุ นางสาววนิชา  ศรตีะปญญะ 

นายนนทวัชร  นุประโคน 

นางสาวสิรินญา  อินทิม 

นางสาวชนิดาภา  ศิริประเสริฐ  

 

ผูกํากับติดตาม รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

จุดเนนของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน/เอกลักษณ/อัตลักษณ/คานิยม/อ่ืน ๆ) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีจุดเนนของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ไดแก พันธกิจของโรงเรียนในขอท่ี 3 ท่ีระบุวา “บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม” โดยมี

ยุทธศาสตรท่ี 2 คือ การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม มีเปาประสงค คือ ระบบบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ ขอท่ี 1 สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 

ชุมชน มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ขอท่ี 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ ขอท่ี 3 

สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ขอท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอท่ี 5 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของมาตรฐานท่ี 2 
 

เปาหมายระดับคุณภาพ 

ท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 4 

ดเีลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดเีลิศ 

บรรลุ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีโรงเรียนกีฬากําหนด

ชัดเจน  

ระดับคุณภาพ 4 

ดเีลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 

ยอดเยี่ยม 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของบุคลากร                      

ทุกระดับ เพ่ือรวมกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน                 

ใหมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนกีฬา ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา

แหงชาติ ใหเปนไปไดในการปฏิบัติ และทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ พ.ศ. 2561 - 2565 มาเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 รวมท้ังมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานของทุกฝาย ตลอดจนมีการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง

ใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารราชการ และจัดทําคําสั่งแตงตั้งเพ่ือมอบหมายบุคลากร

รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  

 

 ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีแผนพัฒนาท่ีระบุเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565  

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2564  (ฉบับทบทวน) 

3. แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 - 2565 

6. ปฏิทินปฏิบัติงานในแตละฝาย 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2564 
 



49 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนกีฬา ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ โดยมีการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซ่ึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2564 

(ฉบับทบทวน) แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนบริหารงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีเกิดจากความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย และไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท้ังยังไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 2564 - 2565 ที่เกิดจากการนําผลการดําเนินงานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 มาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว 

การนําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดนําแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนสูการปฏิบัติ โดยไดดําเนินการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                              

ปฏิทินฝายวิชาการ ปฏิทินฝายพัฒนาการกีฬา และปฏิทินฝายกิจการนักเรียน รวมท้ังมีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจําปการศึกษา 2564                  

และติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในการประชุมขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ประชุมประจําเดือน) เปนประจํา 

การบริหารอัตรากําลัง โดยดําเนินการสํารวจความตองการจําเปนของการจัดการศึกษา โดยครู

วิชาสามัญจะมีภาระงานสอนไมนอยกวา 18 ชั่วโมง/สัปดาห และครูวิชากีฬาจะมีภาระงานสอนไมนอยกวา 

20 ชั่วโมง/สัปดาห ซ่ึงครูทุกคนจะตองดูแลรับผิดชอบผูเรียนระหวางการอยูหอพัก สําหรับการบริหาร

อัตรากําลังในสายงานสนับสนุนไดดําเนินการวิเคราะหภาระงานสูการกําหนดตําแหนง สําหรับการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษา ไดมีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีชวยเหลือโรงเรียน

ในดานนี้ โดยดําเนินการในรูปแบบของการเก็บคาใชจายสวนตัวของนักเรียน  

ระบบการนิเทศภายใน โดยดําเนินการมอบหมายใหงานหลักสูตรและการสอน ไดจัดประชุม          

วางแผนการนิเทศภายใน จัดปฏิทินการนิเทศภายใน นิเทศแผนการจัดการเรียนรู ปรับปรุงแผนการจัด 

การเรียนรู และสรุปผลรายงานการนิเทศภายใน ท้ังครวูิชาสามัญ และครวูิชากีฬา ประจําปการศึกษา 2564   
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การใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ โดยโรงเรียนใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในดาน

นักเรียนและบุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ดานยานพาหนะ และดานวัสดุอุปกรณ เชน ใหความรวมมือกับ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี ในดานบุคลากร                      

และยานพาหนะ ใหความรวมมือกับสมาคมกีฬาตะกรอแหงประเทศไทยในดานนักเรียนและบุคลากร       

ท้ังนี้คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดใหความรวมมือกับโรงเรียนในทุก ๆ ดาน

เปนอยางดี  

 

 ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) แผนบริหาร

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปการศึกษา 2564 - 2565 มีการบริหารอัตรากําลัง

และทรัพยากรทางการศึกษา มีระบบการนิเทศภายใน และมีการใหความรวมมือในดานตาง ๆ                         

กับหนวยงานภายนอก ซ่ึงเกิดจากความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย ทําใหโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี                 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีท่ีมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพสงผล                   

ตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน               

ตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬาและทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน               

ตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬาและทุกกลุมเปาหมาย โดยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 ท่ีกําหนดเปนยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา กลยุทธ  พัฒนาหลักสูตรให มี คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ท่ีแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

การดําเนินการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดดําเนินการ ดังนี้ 

จัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคลากรฝายวิชาการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือทําหนาท่ีครู ท่ีปรึกษา หัวหนาครูระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน หัวหนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน และคําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดดําเนินการ ดังนี้ จัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 และเอกสารประกอบหลักสูตร ครบท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู และหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 (หลักสูตร

เฉพาะชนิดกีฬา ในสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ) จํานวน 7 ชนิดกีฬา ไดแก กรีฑา เซปกตะกรอ บาสเกตบอล 

ฟุตบอล ยกน้ําหนัก ยูโด และฮอกก้ี ซ่ึงหลักสูตรสถานศึกษาดังกลาวผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครูนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ โดยจัดทําเปนแผนการจัด                    

การเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง โรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรีไดดําเนินการ จัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียน เชน โครงการ                     

วันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการวันคริสตมาส โครงการวันวาเลนไทน 

โครงการ Math Day และกิจกรรมสัปดาหสงเสริมการอานเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม 

ท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ โดยใหนักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ เชน ชุมนุมนาฏศิลป ชุมนุมผามัดยอม 

ชุมนุมคนสรางภาพ ชุมนุมบรรณารักษนอย ชุมนุมดนตรี เปนตน อีกท้ังไดจัดกิจกรรมจิตอาสา ทําความดี

ดวยหัวใจ โดยผูเรียนไดชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ เชน งานวิ่ง Volunteer Amazing Thailand marathon 

Bangkok 2021 งานบูรพาจารย วัดศรีพโลทัย 
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 ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีกระบวนการบริหารและพัฒนางานวิชาการท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 

สงผลใหมีหลักสูตรสถานศึกษา มีเอกสารประกอบหลักสูตร รวมท้ังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนน                    

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสูตรของโรงเรียน และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

4) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ไดตระหนักถึงการพัฒนาครูและบุคลากรให มีความเชี่ยวชาญ                    

ทางวิชาชีพ โดยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 

กําหนดเปน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลยุทธสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถตามวิชาชีพ และยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมี                

สวนรวม กลยุทธ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดจัดดําเนินโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไดแก โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร และจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดคณะบุคลากรศึกษาดูงานเก่ียวกับสนามฝกซอม

กีฬายกน้ําหนัก และกีฬาเซปกตะกรอ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอางทอง และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดสงเสริมใหครูและบุคลากรของโรงเรียนเขารับการประชุม อบรม 

สัมมนา กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง                     

ดวยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคําอธิบายรายวิชา

เพ่ิมเติม สาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัย

การกีฬาแหงชาติ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุมกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แนวทางดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัด

การศึกษาของโรงเรียนกีฬา มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานท่ี 4 

คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดสงเสริมใหครูและบุคลากรของโรงเรียนเขารับการประชุม อบรม 

สัมมนา กับหนวยงานภายนอก ไดแก การประชุมระดมสมองเพ่ือจัดทําหัวขอองคความรูและนวัตกรรม

ดานวิทยาศาสตรการกีฬา (สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทยฯ) การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห                

และตรวจสอบขอมูลการรายงานผูสําเร็จการศึกษา ผานระบบ ปพ.3 ออนไลน (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) และการอบรมออนไลน หลักสูตร : การใชสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู                   

ในหองเรียนออนไลนสูหองเรียนคุณภาพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (บริษัท 

อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด)  
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 ผลการดําเนินงาน 

 ครูวิชาสามัญ ครูวิชากีฬา และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองใหมี                      

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เปนผูจัดดําเนินโครงการและกิจกรรม                         

จํานวน 2 โครงการและกิจกรรม จัดสงครูและบุคลากรใหไดรับการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญ                 

ทางวิชาชีพ โดยเขารวมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จํานวน 5 กิจกรรม และจัดสงครูและบุคลากร               

ใหไดรับการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยเขารวมกับหนวยงานภายนอก จํานวน                      

3 กิจกรรม รวมท้ังสงเสริมใหครูและบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ผานระบบอิเล็กทรอนิกส                    

ตามความสนใจของแตละบุคคล 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

5) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัด 

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายใน                    

และภายนอกหองเรียน  

การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน โดยไดดําเนินการติดตั้งวัสดุอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชเปนสื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก ชุดกระดานอัจฉริยะ จอรับภาพไฟฟา                         

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ 3 มิติ อุปกรณกระจายสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร เครื่องเลน Blue Ray Disc เครื่องผสมสัญญาณ เครื่องขยายสัญญาณเสียงสเตอรริโอ 

ชุดลําโพง ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือพรอมเครื่องรับ และเครื่องเลนและบันทึกเสียงดิจิตอล มีการจัด    

ปายนิเทศท่ีเก่ียวกับสาระความรู และวันสําคัญตาง ๆ รวมท้ังมีการแบงผูเรียนเพ่ือจัดเวรทําความสะอาด

หองเรียนในแตละวัน  

 การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน โดยไดดําเนินการปรับปรุงอาคารเรียน         

มีการจัดซ้ือโตะและเกาอ้ีใหมในเพ่ือใชในหองเรียน มีการจัดซ้ืออุปกรณทําความสะอาดหอพัก รวมท้ัง                  

มีการทําความสะอาดและตกแตงสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียนโดยบุคลากรสายสนับสนุน (คนงาน)       

ใหมีความสะอาด เรียบรอย และสวยงามอยูเสมอ 

มีการจัดเตรียมอาคารสถานท่ี หอพักนักเรียนโดยมีการจัดทําหองควบคุมระบบไฟฟา เชน ปลั๊กไฟ 

สวิตซเปดปดไฟฟา โดยมีผูฝกสอนเปนผูควบคุม เพ่ือสรางความม่ันใจและปลอดภัยใหแกนักเรียน 

 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจกับการเขาใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดแก การศึกษา                       

ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอการบริการของหองสมุด ประจําปการศึกษา 2564  

 

 ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีหองเรียนท่ีติดต้ังวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (หองเรียนอัจฉริยะ) 

จํานวน 12 หองเรียน มีแหลงเรียนรู ไดแก หองศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา หองสมุด หองปฏิบัติการ                 

ทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โรงยิมยกน้ําหนัก โรงยิมอเนกประสงค และสนามฝกซอมกีฬา                  

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมีความปลอดภัย  

โดยผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอการบริการของหองสมุด ประจําปการศึกษา 2564                       

ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 77.40  
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

6) จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ไดตระหนักถึงการพัฒนาครูและบุคลากรให มีความเชี่ยวชาญ                    

ทางวิชาชีพ โดยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 

กําหนดเปน ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม กลยุทธ พัฒนาระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีการจัดทําเว็บไซตของโรงเรียน (www.cbss.ac.th) จัดทําเฟซบุก

(Facebook : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรียินดีตอนรับ) จัดตั้งกลุมไลน (Line Group CBISS) และจัดทํา

จดหมายขาวเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใชเปนขอมูลการประชาสัมพันธขาวสาร รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ               

ของโรงเรียน  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีจัดใหมีหองปฏิบัติการ เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรู ศึกษาและคนควาขอมูลตาง ๆ 

รวมท้ังไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

 1. หองสมุด จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอร และแทบเล็ต เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควา 

 2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูศึกษาขอมูล  

 3. หองปฏิบัติการทางภาษา  

 4. หองเรียนอัจฉริยะ  

5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

6. ระบบตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซตของโรงเรียน 

7. ระบบรับสมัครนักเรยีนผาน google form 

8. กลุมเครือขายผูปกครอง ผานทาง แอปพลิเคชัน LINE  

9. ติดตั้งตัวการกระจายสัญญาณ WiFi เพ่ือใชในงานสื่อสารของแตละหองเรียน  

   และหนวยงานภายในโรงเรียน 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการบริหารจัดการ                

และสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูของนักเรียนและคร ูรวมถึงการประชาสัมพันธเสียงตามสาย และการ

เรียนรูศึกษาคนควาหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ในหองสมุด จนเปนท่ีประสบผลสําเร็จดานการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูของโรงเรียน 
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รายการเอกสารอางอิง 

 1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 

 2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

 3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 - 2565  

 4. แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 5. แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. ปฏิทินปฏิบัติงานของทุกฝาย 

7. ทะเบียนหนังสือรับขออนุมัติโครงการ กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

8. รายงานการประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี   

9. ทะเบียนคุมการออกเลขคําสั่งของโรงเรียน 

10. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 52/2565 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565  เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ประจําปการศึกษา  2564   

11. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 50/2564 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564  เรื่อง แตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ี ประจําปการศึกษา 2564 

12. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 48/2564 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

13. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่ 53/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง แตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

14. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 175/2564 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

15. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 179/2564 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง แตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

16. รายงานกิจกรรมการนิเทศภายใน  

17. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

18. เอกสารประกอบหลักสูตร จํานวน 8 กลุมสาระการเรียนรู 

19 .  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับโรงเรียนกีฬา                          

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 (หลักสูตรเฉพาะชนิดกีฬา ในสาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ) จํานวน 7 ชนิดกีฬา 

20. รายงานการประเมินโครงการ 

21. แบบบันทึกการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

22. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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23. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม) ประจําปการศึกษา 2564 

24. กิจกรรมจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ ประจําปการศึกษา 2564 

 25. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

26. รายงานสรุปการใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ปการศึกษา 2564 

 27. สารสนเทศประจําปการศึกษา 2564  

 28. เอกสารการประชาสัมพันธและอัพเดทเก่ียวกับการทํากิจกรรมตาง ๆ บนเว็บไซต  

และ Facebook ของโรงเรียน   

 29. จดหมายขาวโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 30. รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอการบริการของหองสมุด ประจําปการศึกษา 2564  

 

จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

     มีการบริหารอัตรากําลังท่ีจัดครูผูสอนไดตรง

ตามวุฒิการศึกษาครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

     ควรมีแนวทางในการจูงใจใหครูและบุคลากร

ทํางานอยูในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีการดําเนินการ

อยางเปนระบบ มีความชัดเจนตอเนื่อง 

     ควรสงเสริมใหครูดําเนินการในระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง และควรมีการ

นิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินงานอยางเปน

รูปธรรม 

      การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพอยางมี

คุณภาพและมีความปลอดภัย 

     ควรศึกษาความตองการของนักเรียน และผูมี

สวนเก่ียวของ ในดานการจัดสภาพแวดลอมอยางมี

คุณภาพและมีความปลอดภัย เพ่ือนํามาจัดทํา

แผนพัฒนา และดําเนินการจัดสภาพแวดลอม                  

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย สอดคลองกับ

ความตองการของนักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

หัวหนา/ผูรับผิดชอบ นายสยาม  แสงจิตตพันธุ 

นางกรรณิกา  พลสันต 

นางสาวพรพิมล  ศรีบุญมา 

นางสาวพัณณชิตา  พอกลา 

นางสาวชลธิชา  บุญกลึง 

ผูกํากับติดตาม รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการกีฬา 

 

จุดเนนของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน/เอกลักษณ/อัตลักษณ/คานิยม/อ่ืน ๆ) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีจุดเนนของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก พันธกิจของโรงเรียนในขอท่ี 1 ท่ีระบุวา “จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน” 

โดยมียุทธศาสตรท่ี 1 คือ การพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีกลยุทธ ขอท่ี 2 คือ พัฒนา

หลักสูตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอท่ี 3 คือ พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ขอท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมีความรูความสามารถตามวิชาชีพ และขอท่ี 

5 สงเสริมความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือนําไปใชและเผยแพร 

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของมาตรฐานท่ี 3 
 

เปาหมายระดับคุณภาพ 

ท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

บรรลุ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ระดับคุณภาพ 4 

ดเีลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดเีลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรู                 

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยไดดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 กําหนดเปน ยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลยุทธ (2) การพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ (3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทุกคนมีสวนรวมในการทําหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสาร

ประกอบหลักสูตรครบทุกกลุมสาระการเรียนรู อีกท้ังไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ        

ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โดยแผนการจัดการเรียนรูท่ีครูจัดทําไดออกแบบการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการ Active learning โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน                       

ในรายวิชาเคมี 6 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน มีการใชสื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการใช

แพลตฟอรมตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เชน google classroom meet zoom 

และเว็บเพจตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน นอกจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนไดจัดดําเนิน

โครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซ่ึงผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

อาทิ 

โครงการแขงขันกีฬา เชน โครงการการแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักยุวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทยประจําป 2564 โครงการการแขงขันรายการ PTT ฮอกก้ีชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย                    

ครั้งท่ี 12 โครงการการแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งท่ี 25 ประจําป 2564 

โครงการแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทยครั้งท่ี 11 โครงการการแขงขันตะกรอชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 33 ประจําป 2565 โครงการ                   

การแขงขันตะกรอฮอนดายูเนี่ยนคัพ ประจําป 2565 โครงการการแขงขันฟุตบอลหญิง ไทยวีเมนสลีกส

ประจําป 2565 โครงการการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” โครงการแขงขันตะกรอหญิง      

ชิงชนะเลิศประเทศไทยชิงถวยเกียรติยศ พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปค 

แหงประเทศไทยฯ ครั้งท่ี 4  
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โครงการ กิจกรรม อ่ืน ๆ เชน โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี โครงการวันเด็ก

แหงชาติ ประจําป 2565 โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการวันวาเลนไทน โครงการวันคริสตมาส 

โครงการติว O-NET โครงการวันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ โครงการ Math Day กิจกรรมการเลือกตั้ง               

สภานักเรียน กิจกรรมจิตอาสา “ทําความดีดวยหัวใจ” ในการชวยเหลือกิจกรรม เชน ชวยเหลือกิจกรรม

ในการแขงขันตะกรอหญิงแหงประเทศไทย ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด กิจกรรมอาสากองเชียร                   

วิ่ง BANGSAEN 42 CHONBURI กิจกรรมชวยเหลืองานวิ่ง Volunteer Amazing Thailand Marathon 

Bangkok 2021 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กิจกรรมจิตอาสาใหบริการงานพยาบาลในการตรวจหาเชื้อไวรัส

โควิด 19 ท่ีจะสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ                 

ใหดีข้ึนตอไป 

                

 ผลการดําเนินงาน 

จากผลการนิเทศภายในพบวา ครูวิชาสามัญและวิชากีฬา รอยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู                 

ใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีโครงการท่ีสงเสริมผูเรียนดานกีฬา โครงการท่ีสงเสริมผูเรียน                   

ดานวิชาการ และมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม) จํานวน 14 ชุมนุม ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถ                 

ของครูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช                     

ในชีวิตได  
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ              

การเรียนรู 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาครูใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 กําหนดเปน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา กลยุทธ (5) สงเสริมความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเ พ่ือนําไปใช                      

และเผยแพร ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม กลยุทธ (4) พัฒนาระบบ   

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ครูมีการทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีระบุการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู                     

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงในป

การศึกษา 2564 ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให 

ทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนผานระบบแอปพลิเคชันตาง ๆ เชน  Zoom 

meeting Google meet  Line Facebook เพ่ือเปนสื่อกลางในการเรียนการสอนและยังสามารถตอบโต

ซักถามในระหวางการเรียนการสอนได และยังมีการสอนแบบ On demand เปนการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผานใบความรู และใบงาน ท่ีสามารถใหนักเรียนเขามาศึกษาดวยตนเองไดตลอดเวลา 

ครใูนรายวิชาตาง ๆ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน Google form 

Kahoot Liveworksheets และโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีการวัดและประเมินผล                  

การเรียนรูของผูเรียน ผานแอปพลิเคชัน Home Court และ Active Arcade รวมท้ังประเมินผูเรียน                

จากคลิปวีดีโอท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ                       

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีแหลงเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนภายในโรงเรียน ไดแก หองเรียน

อัจฉริยะ จํานวน 12 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด                               

และศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา นอกจากนี้ยังมีแหลงเรียนรูผานระบบออนไลน ไดแก เฟซบุกภาษาไทยครูนุก               

เพจภาษาไทย ม.3 เพจภาษาไทย ม.4 เพจภาษาไทย ม.5 เพจภาษาไทย ม.6 และเพจหองสมุดโรงเรียน

กีฬาจังหวัดชลบุรี  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีการจัดดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนไดแสวงหาความรู                 

ดวยตนเองจากสื่อและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดแก โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “รอบรูเมืองชล” 

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร โครงการ Math Day โครงการวันคริสตมาส โครงการวันวาเลนไทน 

โครงการติวเขม O-NET โครงการวันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ               
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และเนตรนารี โครงการแขงขันกีฬาในรายการตาง ๆ กิจกรรมจิตอาสา “ทําดีดวยหัวใจ” รวมท้ังมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพท่ีไดสอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก กิจกรรมใบตอง

หอขนม และกิจกรรมตาขายหนาชาง  

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ มีการสรุปและรายงานผลใหแกผูเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบ รวมท้ัง

มีการกํากับติดตามผลการดําเนินการจากผูบริหาร และนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ                      

ใหดีข้ึนตอไป 

 

 ผลการดําเนินงาน 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียน                        

ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางหลากหลาย โดยนําสื่อมาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียน

เขาใจไดงาย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน สงผลใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน   

จากการนิเทศภายในพบวา ครูวิชาสามัญและวิชากีฬา รอยละ 77.50 มีการใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และใชภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการสราง

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลายใหกับนักเรียนทุกคน 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 

ยอดเยี่ยม 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

โดยไดมีการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานและนิเทศเพ่ือกํากับติดตาม โดยนําเขาในวาระการประชุม                  

ฝายวิชาการ และสงเสริมพัฒนาศักยภาพครูดวยกิจกรรมนิเทศภายใน เพ่ือครูผูสอนจะไดพัฒนาการจัด 

การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีระบุการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเนนการมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวก มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และมีการจัดเรียนการสอนแบบออนไลนผานแอปพลิเคชัน 

เชน  Zoom meeting Google meet  Line Facebook เพ่ือเปนสื่อกลางในการเรียนการสอน และยัง

สามารถตอบโตซักถามในระหวางการเรียนการสอนได รวมท้ังมีการสอนแบบ On demand เปนการ

จัดการเรียนการสอนทางไกลผานใบความรู ใบงาน และแบบฝกหัด ใหนักเรียนเขามาศึกษาดวยตนเอง

ตลอดเวลา 

ครูมีการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนออนไลน ท่ีครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

สื่อสารระหวางกันในการเสริมแรงบวกใหกับผูเรียน ตลอดจนเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน เพ่ือให

ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม                  

การเรียนการสอน รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนของครู  

 

 ผลการดําเนินงาน 

 จากการนิเทศภายในพบวา ครูวิชาสามัญและวิชากีฬา รอยละ 100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก ท่ีทําใหผูเรียนเกิดความรักในตัวครู ครูรักในตัวผูเรียน ผูเรียนรักใครสามัคคีซ่ึงกันและกัน                   

และผูเรียนรักท่ีจะเรียนรู  

จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบวา

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครูวิชาสามัญในระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100 

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครูวิชากีฬาในระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอยละ 96.15 

สรุปผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครใูนระดับมากข้ึนไป คิดเปนรอยละ 97.56 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผล

มาพัฒนาผูเรียน 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 

ยอดเยี่ยม 
 

 วิธีดําเนินงาน 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาครูใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 กําหนดเปน ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา กลยุทธ (3) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและวิชาการ เพ่ือรวมกันวางแผนและจัดการวัดและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ ดวยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย  

ครูวิชาสามัญมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม                  

กับเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีการทดสอบระดับหองเรียน เชน การทดสอบกอนเรียน                 

และหลังเรียน การสอบเก็บคะแนนตามตัวชี้วัด และมีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนในทุกรายวิชา ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน Google form Kahoot Liveworksheets การเรียนรูผานรูปแบบการสรางชิ้นงาน 

สรางเกม โดยใชโปรแกรม Scratch การสรางเว็บไซตโดยใชโปรแกรม Blogger  

ครูวิชากีฬามีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยมีกิจกรรมการทดสอบ

สมรรถภาพการเคลื่อนไหวของรางกายผานแอปพลิเคชัน Home Court และ Active Arcade รวมท้ังให

ผูเรียนไดปฏิบัติการเลนกีฬา เพ่ือคัดเลือกผูเรียนเปนตัวแทนในการเขารวมการแขงขันกีฬาในโครงการตาง ๆ 

เม่ือเสร็จสิ้นการวัดและประเมินผลผูเรียนในแตละครั้ง ครูไดนําผลจากการวัดและประเมิน

ดังกลาวมาวิเคราะหเ พ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือใหผู เรียนมีความรู  ความสามารถ ทักษะ 

กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

 

 ผลการดําเนินงาน 

 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 39 คน สมัครใจเขารับการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

และผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 34 คน สมัครใจเขารบัการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

จากการนิเทศภายในพบวา ครูวิชาสามัญและวิชากีฬา รอยละ 100 มีข้ันตอนการตรวจสอบ                   

ใชเครื่องมือ วิธีการวัดผลและประเมินผล ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ                      

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญในการใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และให

ขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยไดกําหนดใหนํากระบวนการ PLC 

(Professional Learning Community) มาเปนกิจกรรมหลักในการขับเคลื่อนเพ่ือใหครูมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ตามคําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ชลบุรี ท่ี 175/2564 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

ครูไดดําเนินกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูตามปฏิทินการดําเนินงาน ทุกวันพุธในสัปดาหท่ี 1 และ 3                          

ของเดือน ระหวางเวลา 14.20 น. - 15.20 น. รวมท้ังสิ้นจํานวน 7 ครั้ง เพ่ือวิเคราะหปญหา หาสาเหตุ

ของปญหาในการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบออนไลน  

การจัดการเรียนการสอนออนไลนภายใตสถานการณการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) พบวาผูเรียนไมเขาเรียน เขาเรียนไมทันเวลาเรียน ผูเรียนสงงานไมทันตามเวลา                       

ท่ีกําหนด ผลจากการประชุมทําใหไดแนวทางการแกปญหา โดยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานสื่อ

เทคโนโลยี E-learning เชน บทเรียนสําเร็จรูป คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สื่อออนไลน ผาน youtube 

ซ่ึงเปนวีดีโอในการเรียนรูแทนใบความรู มีกระบวนการจัดเรียนการสอนแบบออนไลนผานระบบแอปพลิเคชัน

ตาง ๆ เชน Zoom meeting Google meet  Line Facebook เพ่ือเปนสื่อกลางในการเรียนการสอน

และยังสามารถตอบโตซักถามในระหวางการเรียนการสอนได และมีการสอนแบบ On demand โดยผาน

โปรแกรม Google classroom หรือเว็บเพจตาง ๆ ของครูผูสอนในแตละรายวิชา เพ่ือใหผูเรียนศึกษา               

หาความรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองผานแพลตฟอรมตาง ๆ 

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับปญหาท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียน

การสอน จะนํามาพูดคุยเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหารวมกันในการประชุมฝายวิชาการ 

 

 ผลการดําเนินงาน 

จากการนิเทศภายในพบวา ครูวิชาสามัญ รอยละ 97.77 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ผานการเขารวมกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู               

ทางวิชาชีพ 
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รายการเอกสารอางอิง 

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 

 2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

 3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 - 2565  

 4. แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 5. แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. ปฏิทินปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

7. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 50/2564 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564  เรื่อง แตงตั้งบุคลากร

ปฏิบัติหนาท่ี ประจําปการศึกษา 2564 

8. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 48/2564 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

9. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่ 53/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง แตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

10. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 175/2564 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

11. คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 179/2564 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง แตงตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

12. รายงานกิจกรรมการนิเทศภายใน (ออนไลน) ปการศึกษา 2564  

13. รายงานการประเมินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ 

14. แบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

15. แบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

16. สารสนเทศประจําปการศึกษา 2564 

17. รายงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม) ปการศึกษา 2564 

18. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

19. เอกสารการประชาสัมพันธและอัพเดทเก่ียวกับการทํากิจกรรมตาง ๆ บนเว็บไซต  

และ Facebook ของโรงเรียน   
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จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

     มีระบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร              

แหงการเรียนรู โดยผูบริหารโรงเรียนไดจัดกิจกรรม

และสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากร  

เพ่ือใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหครู                       

และบุคลากรไดแสดงความสามารถของตนเองได

อยางเต็มท่ีและอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางผลลัพธท่ี

ตองการ โดยโรงเรียนเปนผูสนับสนุนใหเกิดการ

ทํางานรวมกัน เกิดการเรียนรูรวมกัน  

สรางองคความรูเปนเอกลักษณของโรงเรียน 

     สงเสริมระบบการพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยผูบริหารไดมีการจัด

กิจกรรมและสนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากร 

เพ่ือใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหครู                  

และบคุลากรไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี  

และตอเนื่อง สรางผลลัพธท่ีตองการ โดยโรงเรียน

เปนผูสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน                        

เกิดการเรียนรูรวมกันเปนองคความรูท่ีเปน

เอกลักษณของโรงเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม PLC ทุกกลุม 

เพ่ือสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง

เครือขายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                  

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 

     ควรสงเสริมการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม PLC 

ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรู             

และสรางเครือขายในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 
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มาตรฐานที่ 4 คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
 

หัวหนา/ผูรับผิดชอบ นายวีระชัย  แสงสวาง 

นายทวีศักดิ์  ปนคํามูล 

วาท่ีรอยตรี อรัญญา  บัวทองใส 

นางสาวชีวธันย  เครือวัลย 

นายธนชัย  เดชบุรัมย 

นายอาทิตย  ควรสถาน 

นางสาวปทุม  รุงโรจน 

นางสาววิไลลักษณ แสงใส 

นายปุณณเมธ  ทองประสงค 

นายอิทธิพัทธ  ศรบุญทอง 

นางสาวสิริวรรณ วงศสวัสดิ ์

นางสาวจิรนันท  บุญวิเศษ 

นางสาววิริยา  สุวรรณรัตน 

นายภิตติ  ตุงคะสูต 

 

ผูกํากับติดตาม รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการกีฬา 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

จุดเนนของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน/เอกลักษณ/อัตลักษณ/คานิยม/อ่ืนๆ) 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีจุดเนนของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับคุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

ไดแก พันธกิจของโรงเรียนในขอท่ี 5 ท่ีระบุวา “ผลิตและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ” โดยมี

ยุทธศาสตรท่ี 4 คือ การผลิตและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ มีกลยุทธ ขอท่ี 1 คือ สงเสริมและ

พัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ กลยุทธ ขอท่ี 2 คือ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 

กลยุทธ ขอท่ี 3 คือ สงเสริมการนําความรูศาสตรการกีฬาไปใชในการพัฒนากีฬา กลยุทธ ขอท่ี 4 คือ 

พัฒนาแผนการฝกซอมกีฬาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักกีฬาสูความเปนเลิศ และกลยุทธ ขอท่ี 5 คือ สงเสริม

การสรางความรวมมือดานกีฬา 

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมของมาตรฐานท่ี 4 
 

เปาหมายระดับคุณภาพ 

ท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

การบรรลุเปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

บรรลุ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

1) การจัดการเรียนการสอนดานกีฬาสูความเปนเลิศ ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 5 

ยอดเยี่ยม 
 

 วิธีดําเนินงาน 

ฝายพัฒนาการกีฬา มีการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการเปดภาคเรียน ปการศึกษา 

2564 โดยมอบหมายงานใหครูวิชากีฬาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกชนิดกีฬาท่ีเปดสอน โดยมีการ

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด มีตารางวิเคราะหแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง มีคําอธิบาย

รายวิชา มีการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตร มีโครงสรางการจัดเวลาเรียน และมีการวิเคราะหสาระ                  

การเรียนรูกีฬาเพ่ือความเปนเลิศในแตละชนิดกีฬาเพ่ือนํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท้ังนี้เพ่ือให                  

การเรียนการสอนดานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดไดกําหนดใหครูวิชากีฬาจัดทํา                     

แผนการฝกซอมเปน 2 ระยะ ไดแก แผนการฝกซอมระยะสั้น และแผนการฝกซอมระยะยาว เพ่ือใช

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถนําไปประยุกตใช                        

ในการแขงขันเพ่ือความเปนเลิศของแตละชนิดกีฬา    

 นักเรียนทุกคนจัดทําแฟมสะสมผลงาน (Port Folio) ในรูปแบบของแฟมสอด โดยกําหนดให                 

ครูวิชากีฬาแตละชนิดกีฬาเปนผูเก็บรวบรวมไว เพ่ือสะสมผลสัมฤทธิ์ดานตาง ๆ ของผูเรียนไวเปน

รายบุคคล โดยแยกเก็บเปนชนิดกีฬา ซ่ึงครูวิชากีฬากําหนดแบบฟอรมวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล                    

เพ่ือใชประกอบในแฟมสะสมผลงาน  

 ครูวิชากีฬาใหความสําคัญกับการนําหลักวิทยาศาสตรการกีฬามาใชกับผูเรียน จึงไดจัดประชุม                   

เชิงปฏิบัติการใหความรูกับครูวิชากีฬาในการใชแอปพลิเคชันผานสมารทโฟน 2 แอปพลิเคชัน ไดแก 

Home Court และ Active Arcade ซ่ึงเปนแอปพลิเคชันสําหรับการเสริมสรางและประเมินสมรรถภาพ

ทางกาย เพ่ือใหครูกีฬาสามารถนําเอาความรูท้ังหมดไปใชไดจริงกับผูเรียน อีกท้ังยังสนับสนุนใหครูวิชา

กีฬาเขารับการอบรมดานวิทยาศาสตรการกีฬา หรือเรื่องท่ีเก่ียวของท่ีหนวยงานอ่ืนจัดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สงเสริมและสนับสนุนใหครูวิชากีฬาไดจัดทําสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและการฝกซอมดานกีฬาสูความเปนเลิศ โดยมอบหมายใหฝายพัฒนาการกีฬา

รวบรวมผลงานนักกีฬาไวเปนลายลักษณอักษร และใหครูวิชากีฬาจัดทําสื่อเอกสาร ตํารา ไดแก                     

แผนการจัดการเรียนรู แผนการฝกซอมระยะสั้น แผนการฝกซอมระยะยาว หนังสือ ตํารา สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังใหครูวิชากีฬาจัดทํา

สื่อมัลติมิเดียในรูปแบบการสอนเปนภาพการเคลื่อนไหว การปฏิบัติในเทคนิคกีฬาท่ีสําคัญในแตละ                 
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ชนิดกีฬาเปนคลิปวิดีโอสั้น ๆ และเผยแพรลงในยูทูปเพ่ือใหผู เรียนไดสืบคน แลวนํามาประกอบ                            

กับการเรียนรูของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ครูวิชากีฬามีการวัดผลและประเมินผลผูเรียนท้ังดานความรู และดานทักษะปฏิบัติ โดยมีการ

จัดทําแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือวัดความรูในแตละภาคเรียน 

และวัดดานทักษะปฏิบัติโดยใชเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีไดคุณภาพและเหมาะสมตามเนื้อหา               

ของแตละชนิดกีฬาในรูปแบบออนไลน และในสวนของการประเมินดานสมรรถภาพทางกาย                         

ไดทําการประเมินสมรรถภาพทางกายผานแอปพลิเคชัน Home Court และ Active Arcade 

 ครูวิชากีฬามีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู โดยพัฒนาจากแผนจัดการเรียนรูเดิมใหมีความ

เหมาะสมสําหรับการใชในการจัดเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา และมีการสรางนวัตกรรมเพ่ือใช               

ในการจัดการเรียนการสอนดานกีฬาเพ่ือกาวสูความเปนเลิศดานกีฬาอยางแทจริง อีกท้ังยังครูวิชากีฬา                 

ไดทําวิจัยในชั้นเรียนท่ีเก่ียวของกับปญหาหรือการพัฒนาผูเรียนในแตละชนิดกีฬาท่ีรับผิดชอบ  

 

 ผลการดําเนินงาน 

รอยละ 100 ของครูวิชากีฬา มีแผนการจัดการเรียนรู และแผนการฝกซอมที่มีคุณภาพ                     

โดยแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว มีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด มีตารางวิเคราะห

แผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง มีคําอธิบายรายวิชา มีการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตร มีโครงสราง                

การจัดเวลาเรียน และมีการวิเคราะหสาระการเรียนรูกีฬาเพ่ือความเปนเลิศในแตละชนิดกีฬา และมี

แผนการฝกซอม 2 ระยะ คือ ระยะสั้น และระยะยาว ประกอบดวย กิจกรรมการฝกซอม และเปาหมาย

การแขงขันระบุไวอยางชัดเจน  

รอยละ 100 ของผูเรียน มีแฟมสะสมผลงาน (Port Folio) ท่ีจัดเก็บไวโดยครูวิชากีฬาในแตละ

ชนิดกีฬาอยางเปนระบบ ซ่ึงภายในแฟมสะสมผลงาน ประกอบดวย การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล                 

ตามชนิดกีฬา โดยวิเคราะหจากครูวิชากีฬาซ่ึงเปนผูสอนโดยตรง และมีแบบฟอรมท่ีชัดเจนถูกตอง                    

ตามหลักการประเมิน รวมท้ังสําเนาหนังสือขอตัว เหรียญรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร     

และภาพถายของผูเรียน ซ่ึงแสดงถึงความรูความสามารถตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ชลบุรี และพรอมท่ีจะแสดงแฟมสะสมผลงานสวนบุคคลนี้สูสาธารณชนไดทุกเม่ือ ดวยความภาคภูมิใจ  

 รอยละ 100 ของครูวิชากีฬา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน และไดนําความรู

ท่ีไดไปใชกับผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงผลการนิเทศการสอนในแตละครั้ง แสดงใหเห็นวาครูวิชากีฬา

สามารถนําวิทยาศาสตรการกีฬามาประยุกตใชกับการฝกซอมกีฬาอยางเปนรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์

เพ่ือความเปนเลิศอยางแทจริง  

 รอยละ 100 ของครูวิชากีฬา มีสื่อเอกสาร ไดแก แผนการจัดการเรียนรู แผนการฝกซอมระยะสั้น 

แผนการฝกซอมระยะยาว หนังสือ และตํารา เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนในแตละชนิดกีฬาอยางเปน
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รูปธรรม และมีสื่อ สารสนเทศ ท่ีรวบรวมผลงานผูสอนและผู เรียนไว เปนรูปเลม และเผยแพร                             

สูสื่ออินเทอรเน็ต โดยครูวิชากีฬาไดจัดทําสื่อการสอนในรูปแบบเปนคลิปวิดีโอสั้น ๆ ท่ีแสดงถึงวิธีการ 

เทคนิคเฉพาะในแตละชนิดกีฬาเผยแพรใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง หรือใชประกอบในการฝกซอม                   

ซ่ึงสืบคนไดงายและทันสมัย  

 รอยละ 100 ของครูวิชากีฬา มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผูเรียนท้ังดานความรู และดาน

ทักษะปฏิบัติในรูปแบบออนไลน ทําใหการวัดและประเมินผลผูเรียนมีประสิทธิภาพ และมีผลการประเมิน

สมรรถภาพทางกายของผูเรียน เพ่ือใหครูกีฬาไดนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาผู เรียน                     

เปนรายบุคคลตอไป  

 รอยละ 100 ของครูวิชากีฬา มีรายงานการแกปญหาผูเรียน โดยการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน                        

ท้ัง 7 ชนิดกีฬา  
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

2) ผลสัมฤทธิ์ดานกีฬา ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 3 

ดี 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงคุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

ของผลสัมฤทธิ์ดานกีฬา ซ่ึงทางโรงเรียนไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 ท่ีกําหนดยุทธศาสตรท่ี 4 การผลิตและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

กลยุทธ สงเสริมและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความตระหนักในดานนี้ 

ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ไดพัฒนาผูเรียนและจัดสงผูเรียนเขารวม                   

การแขงขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมท้ังไดรับรางวัลจากการเขารวมการแขงขัน ดังนี้   

การแขงขันระดับชาต ิ

ผูเรียนไดเขารวมการแขงขันกีฬาระดับชาติ จํานวน 27 รายการ ดังนี้ 

ชนิดกีฬากรีฑา 

1. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี        

14-18 มกราคม 2565 ณ จังหวัดปราจีนบุรี มีผูเรียนเขารวม จํานวน 13 คน ไดเปนตัวแทน จํานวน 13 คน 

จากผูเรียนกีฬากรีฑา ท้ังหมด 47 คน 

2. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565              

ณ จังหวัดศรีสะเกษ มีผูเรียนเขารวม จํานวน 13 คน ไดรับรางวัล จํานวน 0 คน จากผูเรียนกีฬากรีฑา   

ท้ังหมด 47 คน 

 3. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 “ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 27-30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี มีผูเรียนเขารวม จํานวน 26 คน ไดเปนตัวแทน 

จํานวน 22 คน จากผูเรียนกีฬากรีฑา ท้ังหมด 47 คน 

ชนิดกีฬาเซปกตะกรอ 

4. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี 8-18 

มกราคม 2565 ณ จังหวัดปราจีนบุรี มีผูเรียนเขารวม จํานวน 2 คน ไดเปนตัวแทน จํานวน 2 คน        

จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอ ท้ังหมด 78 คน 

5. การแขงขันตะกรอรายการ Takraw Super Match by Thai PBS วันอาทิตยท่ี 30 มกราคม 

2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูเรียนเขารวม จํานวน 4 คน ไดรับรางวัล จํานวน 4 คน จากผูเรียน

กีฬาเซปกตะกรอ ท้ังหมด 78 คน 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2564 
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6. การแขงขันตะกรอรายการ Takraw Super Match by Thai PBS ระหวางวันท่ี 5-6 

กุมภาพันธ 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูเรียนเขารวม จํานวน 5 คน ไดรับรางวัล จํานวน 0 คน 

จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอ ท้ังหมด 78 คน 

7. การแขงขันตะกรอชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 33 ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี 7-13 กุมภาพันธ 2565          

ณ กรุงเทพมหานคร มีผูเรียนเขารวม จํานวน 53 คน ไดรับรางวัล จํานวน 0 คน จากผูเรียนกีฬาเซปก

ตะกรอ ท้ังหมด 78 คน 

8. การแขงขันตะกรอฮอนดายูเนี่ยนคัพ ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี 24-28 กุมภาพันธ 2565    

ณ จังหวัดนครพนม มีผูเรียนเขารวม จํานวน 43 คน ไดรับรางวัล จํานวน 20 คน จากผูเรียนกีฬาเซปก

ตะกรอ ท้ังหมด 78 คน 

9. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565       

ณ จังหวัดศรีสะเกษ มีผูเรียนเขารวม จํานวน 2 คน ไดรับรางวัล จํานวน 1 คน จากผูเรียนกีฬาเซปก

ตะกรอ ท้ังหมด 78 คน 

10. การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยเกียรติยศ พลเอก ประวิตร        

วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยฯ ครั้งท่ี 4 ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี  

23-27 มีนาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร มีผูเรียนเขารวม จํานวน 25 คน ไดรับรางวัล จํานวน 20 คน           

จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอหญิง ท้ังหมด 41 คน 

11. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 “ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1)

ระหวางวันท่ี 27-30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี มีผูเรียนเขารวม จํานวน 30 คน ไดเปนตัวแทน 

จํานวน 30 คน จากผูเรียนกีฬาเซปกตะกรอ ท้ังหมด 78 คน 

ชนิดกีฬาฟุตบอล 

12. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี 8-18 

มกราคม 2565 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ผูเรียนเขารวม จํานวน 5 คน ไดเปนตัวแทน จํานวน 5 คน           

จากผูเรียนกีฬาฟุตบอล ท้ังหมด 62 คน  

13. การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี 

27 กุมภาพันธ - 6 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดขอนแกน ผูเรียนเขารวม จํานวน 18 คน ไดรับรางวัล จํานวน 

0 คน จากผูเรียนกีฬาฟุตบอล ท้ังหมด 62 คน  

14. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565     

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ผูเรียนเขารวม จํานวน 2 คน ไดรับรางวัล จํานวน 2 คน จากผูเรียนกีฬาฟุตบอล    

ท้ังหมด 62 คน  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2564 
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15. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 “ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทนภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 20-30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี ผูเรียนเขารวม จํานวน 25 คน ไดเปนตัวแทน 

จํานวน 25 คน จากผูเรียนกีฬาฟุตบอล ท้ังหมด 62 คน  

ชนิดกีฬายกน้ําหนัก 

16. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักยุวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 

2564 ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม ผูเรียนเขารวม จํานวน 

5 คน ไดรับรางวัล จํานวน 3 คน จากผูเรียนกีฬายกน้ําหนัก ท้ังหมด 55 คน 

17. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2564 ระหวาง

วันท่ี 15-18 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต ผูเรียนเขารวม จํานวน 35 คน ไดรับรางวัล จํานวน 3 คน 

จากผูเรียนกีฬายกน้ําหนัก ท้ังหมด 55 คน 

18. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี 13-14 มกราคม 

2565 ณ จังหวัดชลบุรี ผูเรียนเขารวม จํานวน 10 คน ไดเปนตัวแทน จํานวน 10 คน จากผูเรียนกีฬา    

ยกน้ําหนัก ท้ังหมด 55 คน 

19. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565     

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ผูเรียนเขารวม จํานวน 10 คน ไดรับรางวัล จํานวน 5 คน จากผูเรียนกีฬายกน้ําหนัก 

ท้ังหมด 55 คน 

20. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 (รอบคัดตัวแทนภาค 1) ระหวางวันท่ี 23-24

เมษายน 2565 ณ จังหวัดชลบุรี ผูเรียนเขารวม จํานวน 17 คน ไดเปนตัวแทน จํานวน 17 คน จากผูเรียน

กีฬายกน้ําหนัก ท้ังหมด 55 คน 

ชนิดกีฬายูโด 

21. การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชนชิงแชมป

ประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจําป 2564 ระหวางวันท่ี 16-19 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ         

ผูเรียนเขารวม จํานวน 45 คน ไดรับรางวัล จํานวน 33 คน จากผูเรียนกีฬายูโด ท้ังหมด 45 คน 

22. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี                    

11-14 มกราคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี ผูเรียนเขารวม จํานวน 8 คน ไดเปนตัวแทน จํานวน 8 คน                  

จากผูเรียนกีฬายูโด ท้ังหมด 45 คน 

23. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565     

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ผูเรียนเขารวม จํานวน 8 คน ได รับรางวัล จํานวน 0 คน จากผูเรียนกีฬายูโด ท้ังหมด 

45 คน 

24. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 “ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทนภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 20-24 เมษายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ผูเรียนเขารวม จํานวน 22 คน ไดเปนตัวแทน 

จํานวน 22 คน จากผูเรียนกีฬายูโด ท้ังหมด 45 คน 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2564 
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ชนิดกีฬาฮอกกี้ 

 25. การแขงขัน พีทีที ฮอกก้ีชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 12 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ระหวางวันท่ี 16-21 พฤศจิกายน 

2564 ณ จังหวัดสระบุรี ผูเรียนเขารวม จํานวน 28 คน ไดรับรางวัล จํานวน 28 คน จากผูเรียนกีฬาฮอกก้ี      

ท้ังหมด 28 คน 

26. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี     

21-26 มกราคม 2565 ณ จังหวัดนครนายก ผูเรียนเขารวม จํานวน 9 คน ไดเปนตัวแทน จํานวน 9 คน           

จากผูเรียนกีฬาฮอกก้ี ท้ังหมด 28 คน 

27. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565     

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ผูเรียนเขารวม จํานวน 9 คน ไดรับรางวัล จํานวน 0 คน จากผูเรียนกีฬาฮอกก้ี       

ท้ังหมด 28 คน 

สรุปไดวา มีผูเรียนเขารวมการแขงขันท้ังหมด 212 คน และไดรับรางวัล จํานวน 121 คน                   

จากผูเรียนท้ังหมด 351 คน 

การแขงขันระดับนานาชาติ 

ผูเรียนไดเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

การแขงขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปเอเชียรายการ "AFC Women's Asian Cup India 2022 

Qualifiers" ระหวางวันท่ี 13-25 กันยายน 2564 ณ ประเทศปาเลสไตน ผูเรียนเขารวม จํานวน 1 คน 

ไดรับรางวัล จํานวน 0 คน จากผูเรียนกีฬาฟุตบอล ท้ังหมด 62 คน   

สรุปไดวา มีผู เรียนเขารวมการแขงขันท้ังหมด 1 คน และไดรับรางวัล จํานวน 0 คน                   

จากผูเรียนท้ังหมด 351 คน 
 

ครูวิชากีฬาท่ีมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับชาติ ดังนี้  

1. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี        

14-18 มกราคม 2565 ณ จังหวัดปราจีนบุร ีครูวิชากีฬากรีฑาเขารวม จํานวน 2 คน จากครูวิชากีฬากรีฑา 

3 คน 

2. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565              

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ครูวิชากีฬากรีฑาเขารวม จํานวน 2 คน จากครูวิชากีฬากรีฑา 3 คน 

 3. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 “ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 27-30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี ครูวิชากีฬากรีฑาเขารวม จํานวน 3 คน จากครู

วิชากีฬากรีฑา 3 คน 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  ปการศึกษา 2564 
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4. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี 8-18 

มกราคม 2565 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ครูวิชากีฬาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 1 คน จากครูวิชากีฬาเซปก

ตะกรอ 7 คน 

5. การแขงขันตะกรอรายการ Takraw Super Match by Thai PBS วันอาทิตยท่ี 30 มกราคม 

2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูวิชากีฬาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 2 คน จากครูวิชากีฬาเซปก

ตะกรอ 7 คน 

6. การแขงขันตะกรอรายการ Takraw Super Match by Thai PBS ระหวางวันท่ี 5-6 

กุมภาพันธ 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูวิชากีฬาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 2 คน จากครูวิชา

กีฬาเซปกตะกรอ 7 คน 

7. การแขงขันตะกรอชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี 33 ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี 7-13 กุมภาพันธ 2565          

ณ กรุงเทพมหานคร ครูวิชากีฬาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 7 คน จากครูวิชากีฬาเซปกตะกรอ 7 คน 

8. การแขงขันตะกรอฮอนดายูเนี่ยนคัพ ประจําป2565 ระหวางวันท่ี 24-28 กุมภาพันธ 2565    

ณ จังหวัดนครพนม ครูวิชากีฬาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 3 คน จากครูวิชากีฬาเซปกตะกรอ 7 คน 

9. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565       

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ครูวิชากีฬาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 1 คน จากครูวิชากีฬาเซปกตะกรอ 7 คน 

10. การแขงขันตะกรอหญิงชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยเกียรติยศ พลเอก ประวิตร        

วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยฯ ครั้งท่ี 4 ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี  

23-27 มีนาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ครูวิชากีฬาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 4 คน จากครูวิชากีฬา

เซปกตะกรอ 7 คน 

11. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 “ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1)

ระหวางวันท่ี 27-30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี ครูวิชากีฬาเซปกตะกรอเขารวม จํานวน 4 คน 

จากครูวิชากีฬาเซปกตะกรอ 7 คน 

12. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี 8-18 

มกราคม 2565 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ครูวิชากีฬาฟุตบอลเขารวม จํานวน 1 คน จากครูวิชากีฬาฟุตบอล   

4 คน 

13. การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2565 ระหวางวันท่ี 

27 กุมภาพันธ - 6 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดขอนแกน ครูวิชากีฬาฟุตบอลเขารวม จํานวน 2 คน จากครู

วิชากีฬาฟุตบอล 4 คน 

14. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565     

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ครูวิชากีฬาฟุตบอลเขารวม จํานวน 1 คน จากครูวิชากีฬาฟุตบอล 4 คน 
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15. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 “ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทนภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 20-30 เมษายน 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี ครูวิชากีฬาฟุตบอลเขารวม จํานวน 2 คน         

จากครูวิชากีฬาฟุตบอล 4 คน 

16. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักยุวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 

2564 ระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม ถึงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม ครูวิชากีฬายกน้ําหนัก                     

เขารวม จํานวน 1 คน จากครูวิชากีฬายกน้ําหนัก 7 คน 

17. การแขงขัน EGAT ยกน้ําหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2564 ระหวาง

วันท่ี 15-18 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต ครูวิชากีฬายกน้ําหนักเขารวม จํานวน 3 คน จากครูวิชากีฬา

ยกน้ําหนัก 7 คน 

18. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี 13-14 มกราคม 

2565 ณ จังหวัดชลบุร ีครูวิชากีฬายกน้ําหนักเขารวม จํานวน 4 คน จากครูวิชากีฬายกน้ําหนัก 7 คน 

19. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565     

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ครูวิชากีฬายกน้ําหนักเขารวม จํานวน 2 คน จากครูวิชากีฬายกน้ําหนัก 7 คน 

20. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 (รอบคัดตัวแทนภาค 1) ระหวางวันท่ี 23-24

เมษายน 2565 ณ จังหวัดชลบุรี ครูวิชากีฬายกน้ําหนักเขารวม จํานวน 4 คน จากครูวิชากีฬายกน้ําหนัก   

7 คน 

21. การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชนชิงแชมป

ประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจําป 2564 ระหวางวันท่ี 16-19 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ         

ครูวิชากีฬายูโดเขารวม จํานวน 2 คน จากครูวิชากีฬายูโด 2 คน 

22. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี                      

11-14 มกราคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี ครูวิชากีฬายูโดเขารวม จํานวน 2 คน จากครูวิชากีฬายูโด 3 คน 

23. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565     

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ครูวิชากีฬายูโดเขารวม จํานวน 2 คน จากครูวิชากีฬายูโด 3 คน 

24. การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 37 “ปทุมธานีเกมส” (รอบคัดตัวแทนภาค 1) 

ระหวางวันท่ี 20-24 เมษายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร ครูวิชากีฬายูโดเขารวม จํานวน 3 คน จากครู

วิชากีฬายูโด 3 คน 

25. การแขงขัน พีทีที ฮอกก้ีชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 12 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ระหวางวันท่ี 16-21 พฤศจิกายน 

2564 ณ จังหวัดสระบุรี ครูวิชากีฬาฮอกก้ีเขารวม จํานวน 1 คน จากครูวิชากีฬาฮอกก้ี 1 คน 

26. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “มกรเกมส” (รอบคัดตัวแทน ภาค 1) ระหวางวันท่ี     

21-26 มกราคม 2565 ณ จังหวัดนครนายก ครูวิชากีฬาฮอกก้ีเขารวม จํานวน 1 คน จากครูวิชากีฬา

ฮอกก้ี 1 คน 
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27. การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” ระหวางวันท่ี 5-25 มีนาคม 2565     

ณ จังหวัดศรีสะเกษ ครูวิชากีฬาฮอกก้ีเขารวม จํานวน 1 คน จากครูวิชากีฬาฮอกก้ี 1 คน 

สรุปไดวา ครูวิชากีฬามีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับชาติ จํานวน 21 คน จากครู

วิชากีฬาท้ังหมด จํานวน 26 คน 
 

จากความทุมเทและมุงม่ันในการพัฒนาผูเรียนดานกีฬาของครูวิชากีฬา ทําใหครูวิชากีฬา                   

และผูเรียนไดรับรางวัลดานกีฬาระดับชาติ จํานวน 6 คน ดังนี้ 

1. ดร.ทวีศักดิ์ ปนคํามูล ไดรับรางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมชาย การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน       

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564 

2. นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน ไดรับรางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมหญิง การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน     

ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564   

3. นายวีระชัย แสงสวาง  ไดรับรางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง การแขงขันกีฬาแหงชาติ      

ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” 

4. วาท่ีรอยตรี อรัญญา บัวทองใส  ไดรับรางวัลผูฝกสอนยอดเยี่ยมทีมหญิง การแขงขันกีฬา

แหงชาติ ครั้งท่ี 47 “ศรีสะเกษเกมส” 

5. เด็กหญิงอรวรรณ บุตรนิจ ไดรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง                    

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย 

ครั้งท่ี 11 ประจาํป 2564   

6. นางสาวพชรดา บุญนํา ไดรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุนอายุไมเกิน 14 ป หญิง การแขงขัน

ยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 25 และยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 11 

ประจําป 2564    

 

 ผลการดําเนินงาน 

1. ผูเรียนมีความสามารถในการเขารวมแขงขันกีฬาระดับชาติ   

    คิดเปนรอยละ 60.39 (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการเขารวมแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ   

    คิดเปนรอยละ 0.28 (ระดับคุณภาพกําลังพัฒนา) 

3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันกีฬาระดับชาติ    

    คิดเปนรอยละ 34.47 (ระดับคุณภาพปานกลาง) 

4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ   

    คิดเปนรอยละ 0 (ระดับคุณภาพกําลังพัฒนา) 
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5. ครูวิชากีฬามีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับชาติ   

    คิดเปนรอยละ 80.76 (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) 

6. ครูวิชากีฬามีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีดานกีฬาระดับนานาชาติ   

    คิดเปนรอยละ 0 (ระดับคุณภาพกําลังพัฒนา) 

7. ครูวิชากีฬาไดรับรางวัลดานกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ    

    คิดเปนรอยละ 18.38 (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) 

โดยภาพรวม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีผลสัมฤทธิ์ดานกีฬาอยูในระดับคุณภาพดี 

ท้ังนี้เนื่องจากในปการศึกษา 2564 มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา ดวยรายการแขงขันกีฬาตาง ๆ ตองถูกยกเลิกและเลื่อนการแขงขัน                              

ตามประกาศมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ประเด็นการพิจารณา 
คาเปาหมายระดับ

คุณภาพท่ีกําหนด 

ระดับคุณภาพ 

ท่ีประเมินตนเอง 

3) การบริหารจัดการดานกีฬาสูความเปนเลิศ  ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 
 

 วิธีดําเนินงาน 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2561- 2565                          

เปนแมแบบในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับเพ่ือรวมกันกําหนด

เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา รวมท้ังมีการจัดทําแผนบริหาร

งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจําป ปฏิทินปฏิบัติงานของฝาย ตลอดจนมีการดําเนินการจัดทําคําสั่ง

แตงต้ังใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตามโครงการการบริหารราชการ และจัดทําคําสั่งแตงตั้งเพ่ือมอบหมาย

บุคลากรรับผิดชอบโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีตระหนักถึงการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      

ท้ังสงเสริม สนับสนุน บุคลากร ทรัพยากรทางดานกีฬาท่ีเปดสอน ไดเขารวมการ “ประชุมสัมมนา                    

เชิงปฏิบัติการจัดทําผลการเรียนรู  และสาระการเรียนรู เพ่ิมเติม ตามกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                    

สาระกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ รวมท้ังสงเสรมิใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยระบบออนไลน เพ่ือนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนากีฬา  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา สถานท่ีฝกซอมกีฬาท่ีเอ้ืออํานวยความ

สะดวกแกผูเรียนในการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ เพ่ือใหมีขีดความสามารถและประสบความสําเร็จ                   

ในระดับชาติและนานาชาติ และมีการวางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

 ผลการดําเนินงาน 

  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีวิสัยทัศน และเปาหมายดานกีฬาสูความเปนเลิศอยางชัดเจน                   

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561-2565 ในยุทธศาสตรท่ี 4 การผลิต

และพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปนเลิศเพ่ือสะทอนความเปนเอกลักษณของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

“สถานศึกษาท่ีสงเสริมนักกีฬาสูการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ”  

ครูวิชากีฬาเขารวมการประชุมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน และเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา

รวมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ และหนวยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังไดพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

และไดนําความรู ท่ีไดไปใชกับผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม และเขารวมการอบรมพัฒนาตนเองดาน

วิทยาศาสตรการกีฬาและดานศาสตร อ่ืน ๆ เ ก่ียวของจากหนวยงานอ่ืนท่ีจัด ข้ึนอยางตอเนื่อง                    

และสมํ่าเสมอ คิดเปนรอยละ 100  
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โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีไดจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกีฬาตามปงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน                  

ครบทุกชนิดกีฬา ท้ังจัดสถานท่ีฝกซอมกีฬาและอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือการพัฒนากีฬาสูความ     

เปนเลิศ ซ่ึงชนิดกีฬาท่ีเปดสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีท้ังหมด 7 ชนิดกีฬา แตมีเพียง 5 ชนิดกีฬา

เทานั้นท่ีมีสนามกีฬาสําหรับการฝกซอมเฉพาะชนิดกีฬา คิดเปนรอยละ 71.40 
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รายการเอกสารอางอิง 

1. แผนการจัดการเรียนรู  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬากรีฑา  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาเซปกตะกรอ 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาบาสเกตบอล  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาฟุตบอลหญิง 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬายกน้ําหนัก 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬายูโด 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาฮอกก้ี 

2. แผนการฝกซอมระยะสั้น และระยะยาว 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬากรีฑา  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาเซปกตะกรอ 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาบาสเกตบอล  

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาฟุตบอลหญิง 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬายกน้ําหนัก 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬายูโด 

- แผนการจัดการเรียนรูกีฬาฮอกก้ี 

3. แฟมสะสมผลงานของผูเรียนเปนรายบุคคล 

- กีฬากรีฑา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5  

- กีฬาเซปกตะกรอ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5  

- กีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5  

- กีฬาฟุตบอลหญิง  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 

     - กีฬายกน้ําหนัก ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5  

     - กีฬายูโด ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 

     - กีฬาฮอกก้ี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-5 

4. แบบประเมินความกาวหนาทางดานกีฬาของผูเรียนเปนรายบุคคล  

- กีฬากรีฑา รุนอายุไมเกิน 14 ป รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

- กีฬาเซปกตะกรอชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป  

- กีฬาบาสเกตบอล รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

      - กีฬาฟุตบอลหญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

- กีฬายกน้ําหนักชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

      - กีฬายูโดชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 
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      - กีฬาฮอกก้ีรุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป      

5. คลิปวิดีโอการสอนท่ีสรางข้ึน 

- กีฬากรีฑา โดย นายปุณณเมธ ทองประสงค 

- กีฬาเซปกตะกรอ โดย นายวีระชัย แสงสวาง 

     - กีฬาบาสเกตบอล  โดย นายอิทธิพัทธ  ศรบุญทอง 

- กีฬาฟุตบอลหญิง โดย นางสาวชีวธันย  เครือวัลย 

- กีฬายูโด โดย นายทวีศักดิ์ ปนคํามูล 

- กีฬาฮอกก้ี  โดย นางสาวสิริวรรณ  วงศสวัสดิ ์

6. แบบวัดความรู (ขอสอบปลายภาค) 

- กีฬากรีฑา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

- กีฬาเซปกตะกรอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

- กีฬาบาสเกตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

- กีฬาฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

- กีฬายกน้ําหนัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

- กีฬายูโด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

- กีฬาฮอกก้ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

7. การประเมินทักษะปฏิบัติและวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

     - กีฬากรีฑา รุนอายุไมเกิน 14 ป รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาเซปกตะกรอชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป    

     - กีฬาบาสเกตบอล รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาฟุตบอลหญิงรุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬายกน้ําหนักชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬายูโดชาย/หญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป 

     - กีฬาฮอกก้ี รุนอายุไมเกิน 14 ป  รุนอายุไมเกิน 16 ป และรุนอายุไมเกิน 18 ป      

8. สรุปการประเมินสมรรถภาพทางกายผานแอปพลิเคชัน  

9. รายงานการแกปญหาผูเรียน 

     - กีฬากรีฑา  
 - กีฬาเซปกตะกรอ 

 - กีฬาบาสเกตบอล 

- กีฬาฟุตบอล  

 - กีฬายกน้ําหนัก  

- กีฬายูโด  
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- กีฬาฮอกก้ี  

10. รายงานสารสนเทศ 

 - รายงานสารสนเทศกีฬากรีฑา 

 - รายงานสารสนเทศกีฬาเซปกตะกรอ 

 - รายงานสารสนเทศกีฬาบาสเกตบอล 

     - รายงานสารสนเทศกีฬาฟุตบอลหญิง 

     - รายงานสารสนเทศกีฬายกน้ําหนัก 

     - รายงานสารสนเทศกีฬายโูด 

     - รายงานสารสนเทศกีฬาฮอกก้ี     

11. รายงานการประชุมฝายพัฒนาการกีฬา 

12. คําสั่งท่ี 53/2564 แตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีผูฝกสอนกีฬา ภาคเรียนท่ี 1/2564 

13. แผนยุทธศาสตรของโรงเรียน 

14. รายการงบประมาณประจําป ท่ีสนับสนุนการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

16. ภาพถายกิจกรรม 
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จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

     -ผลสัมฤทธิ์ดานกีฬาชัดเจน และเปนรูปธรรม                     

ในระดับชาติ ซ่ึงแสดงใหเห็นจากผลงานการแขงขัน

กีฬาของทุกชนิดกีฬา 

     -ครูวิชากีฬามีคุณภาพ แสดงไดซ่ึงแสดงใหเห็น

จากการไดรับรางวัลท้ังหนวยงานภายในและ

ภายนอก  เชน บุคลากรดีเดน ผูฝกสอนยอดเยี่ยม 

เปนตน 

     -ผูเรียนไดรับการสงเสริมในเรื่องการฝกซอม

เทคนิค ยุทธวิธีท่ีแปลกใหม จากสื่อ เทคโนโลยี 

และครูผูสอนท่ีมีความชํานาญระดับนานาชาติ                   

(ผูฝกสอนตางประเทศ) ดานอุปกรณการฝกซอม               

ไดฝกซอมกับอุปกรณท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ                

และเทคโนโลยีดานกีฬาท่ีกาวไปขางหนา                  

อยางรวดเร็วในปจจุบัน และผูเรียนไดรับการ

สงเสริมใหแขงขันอยางเหมาะสม และเปนประจํา 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณจริง 

     ควรเปดโอกาสใหครูวิชากีฬาเขารับการอบรม

กับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกีฬาโดยสนับสนุน

เรื่องเวลา คาใชจายท่ีเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติ  

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

     การเขารวมและไดรับรางวัลในการแขงขัน

ระดับนานาชาติ 

      

     ควรสนับสนุนงบประมาณใหแตละชนิดกีฬา 

จัดการแขงขันกีฬาท่ีตนเองรับผิดชอบข้ึน โดยเชิญ 

โรงเรียน สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเขารวมการ

แขงขัน เพ่ือเสริมประสบการณในดานการจัดการ

แขงขันใหแกผูเรียน และครูวิชากีฬาอีกทางหนึ่ง    
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สวนท่ี 3 แนวทางการพัฒนา 

 
 

 ผลการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญ                  

ท่ีโรงเรียนกีฬาจะตองนําไปวิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จ

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนกีฬา สรุปจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคต

และความตองการความชวยเหลือไดดังนี้ 

 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
 

ผลการประเมิน จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

     -การพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ 

ในการอาน การเขียน การสื่อสาร                     

และการคิดคํานวณ 

     -การพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น               

และแกปญหา    

     -การพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ                           

ในการสรางนวัตกรรม 

     ควรจัดกิจกรรมการเรียน การสอน              

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถ       

ในการอาน การเขียน การสื่อสาร                 

การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห                   

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แกปญหา  

และสรางนวัตกรรม รวมท้ังจัดโครงการ 

กิจกรรมท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง 
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 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมิน จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

     ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีการ

ดําเนินการอยางเปนระบบ มีความ

ชัดเจนตอเนื่อง 

     ควรสงเสริมใหครูดําเนินการใน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง

ตอเนื่อง และควรมีการนิเทศกํากับ

ติดตาม ผลการดําเนินงานอยางเปน

รูปธรรม 

       การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

อยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

     ควรศึกษาความตองการของนักเรียน 

และผูมีสวนเก่ียวของ ในดานการจัด

สภาพแวดลอมอยางมีคุณภาพและมี

ความปลอดภัย เพ่ือนํามาจัดทํา

แผนพัฒนา และดําเนินการจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม               

ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพและมีความปลอดภัย สอดคลอง

กับความตองการของนักเรียน และผูมี

สวนเก่ียวของ 

 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ผลการประเมิน จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

     การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู                  

ของกลุม PLC ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครู

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขาย                

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรวมกัน 

     ควรสงเสริมการจัดทําระบบ

สารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล                    

การแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม PLC                    

ทุกกลุม เพ่ือสงเสริมใหครูไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูและสรางเครือขายในการพัฒนา     

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน              

เปนสําคัญรวมกัน 
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 มาตรฐานท่ี 4 คุณภาพดานกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
 

ผลการประเมิน จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ระดับคุณภาพ 4 

ดีเลิศ 

     การเขารวมและไดรับรางวัลในการ

แขงขันระดับนานาชาติ 

      

     ควรสนับสนุนงบประมาณใหแตละ

ชนิดกีฬา จัดการแขงขันกีฬาท่ีตนเอง

รับผิดชอบข้ึน โดยเชิญ โรงเรียน สถาบัน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเขารวมการแขงขัน                 

เพ่ือเสริมประสบการณในดานการจัดการ

แขงขันใหแกผูเรียน และครูวิชากีฬา                   

อีกทางหนึ่ง    

 

ความตองการและการชวยเหลือ 

 - 
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สวนท่ี 4 ภาคผนวก 

 
 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เรื่อง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- คําสั่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ท่ี 52/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม  

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี   

ประจําปการศึกษา 2564 สั่ง ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

- ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการวันสุนทรภูสูวันภาษาไทยแหงชาติ 
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โครงการ Math Day 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร
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 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “สมเด็จพระมหาธีรราชเจา”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เขารวมโครงการนักเรียนรุนใหมมีใบขับข่ี
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พิธีวางพานพุมและถวายบังคม เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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 โครงการวันคริสตมาส
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โครงการวันวาเลนไทน
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  โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
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  กิจกรรมจิตอาสา “ทําความดีดวยหัวใจ”
 

 

 งานว่ิง Volunteer Amazing Thailand Marathon Bangkok 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 งานวันบูรพาจารย ณ วัดศรีพโลทัย ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
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 โครงการแขงขันกีฬา
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