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โรงเรียนกีฬาจังหวดั.................. 

 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 



ก 

 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โรงเรียนกีฬาจังหวัด...........มี
ภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินการ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 ดังนั้นโรงเรียนกีฬาจังหวัด........ จึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะ
ครู  และดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียน เป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา  2562  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
                         (.......................................) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         โรงเรียนกีฬาจังหวัด.............. 
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คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนกีฬาจังหวัด.......ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกีฬาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4  ความโดดเด่นด้าน
กีฬาของโรงเรียนกีฬา ซึ่งสดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบทของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่
ความพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้สูงขึ้น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา ใน
รอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัด และสาธารณชนทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายที่มีส่วนร่วมจัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนให้สำเร็จไปได้ด้วยดี 
 
 
  

     ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด.......... 
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สารบัญ 
       หน้า 

คำนำ           ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                 ค – ช 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 

 ข้อมูลทั่วไป          1 
 ข้อมูลบุคลากร                                                       1 - 3 
 ข้อมูลนักเรียน                 4   
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนกีฬา             5 - 8 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)            9 - 10 
 ผลงานด้านกีฬาของนักเรียน       10 
 รางวัลเกียรติยศ         11 

           ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนกีฬา    11 
  ข้อมูลอาคารสถานที่        11 
  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ     12 

 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา        12 
 ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษา        12 
 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา     12 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง        13 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน            13 - 14 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     15 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  16 
  มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา          17 - 20 
ส่วนที่ 3 สรุปแนวทางการพัฒนา        21 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินฯ        22 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       22 - 23 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     24 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  25 
  มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นเฉพาะทางด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา   26 
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก         27 

- คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ 182/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา      
ภายในโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 

- ภาพกิจกรรม การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
  ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนกีฬาจังหวัด... สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางด้านกีฬา มีการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกำหนดขึ้น โดย
มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา โดยมีการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยมีผลการประเมินตนเอง ดังนี้  

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมินตนเอง 

บรรลุ/ไม่บรรลุ ระดับ ความ ระดับ ความ 
คุณภาพ หมาย คุณภาพ หมาย 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน         

  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหาร 
        และการจัดการ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการ 
        เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที ่4 ความโดดเด่นด้าน 
        กีฬาของโรงเรียนกีฬา 

*หมายเหตุ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

1 กำลังพัฒนา 
2 ปานกลาง 
3 ด ี
4 ดีเลิศ 
5 ยอดเยี่ยม 
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โรงเรียนกีฬา ได้ทำการวิเคราะห์จากผลการประเมินตนเองโรงเรียนกีฬา พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้  
       1. ด้านผู้เรียน 
 
 
 
       2. ดา้นผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
  

 
       3. ด้านครูผู้สอน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
  

 
      4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       
 
  
      
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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5. ด้านความโดดเด่นด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 
       ตารางเปรียบเทียบผลกาประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกีฬากำหนด 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

     

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

     

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

     

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

     

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

     

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

     

6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

     

1.2 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

     

      

      

  1) การมีคุณลักษณะและคา่นยิมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด 

     

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  

     

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
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ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม      

 
 
 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมินตนเอง 

บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและ
การจัดการ 

     

2.1 การมีเป้าหมาย วสิัยทัศน ์ และพันธกิจที่
โรงเรียนกีฬากำหนดชัดเจน 

     

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
โรงเรียนกีฬา 

     

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวชิาชีพ 

     

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

     

 
 
 
 
 
 
 



ช 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

     

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

     

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมินตนเอง 

บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นก้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา 

     

4.1 การพัฒนาด้านกีฬาของผู้เรียน      

4.2 การบริหารและการจัดการส่งเสริมด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

     

4.3 การพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาของครูกีฬา      
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 
1.ข้อมูลทั่วไป  
   ประวัติความเป็นมา 
 

2. ข้อมูลบุคลากร 
    2.1 ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหาร      
ครู       
บุคลากรสายสนับสนุน      

รวม      
 
   2.2 ข้อมูลผู้บริหาร จำแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อำนวยกร      
รองผู้อำนวยการ      
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ถ้ามี)      

รวม      
 
2.3 ข้อมูลผู้บริหาร จำแนกตามวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภท 
วิทยฐานะ (คน) 

รวม ครูผู้ช่วย ครู 
(ค.ศ.1) 

ครูชำนาญการ
(ค.ศ.2) 

ครูชำนาญการ
พิเศษ(ค.ศ.3) 

ครูเช่ียวชาญ.
(ค.ศ.4) 

ผู้อำนวยกร       
รองผู้อำนวยการ       
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
(ถ้ามี) 

      

รวม       
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

  2.4 ข้อมูลครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครูวิชาสามัญ      
ครูวิชากีฬา      

รวม      
 
 
 
 
 
 

 2.5 ข้อมูลครู จำแนกตามวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภท 
วิทยฐานะ (คน) 

รวม ครูผู้ช่วย ครู  
(ค.ศ.1) 

ครูชำนาญการ
(ค.ศ.2) 

ครูชำนาญการ
พิเศษ(ค.ศ.3) 

ครูเช่ียวชาญ.
(ค.ศ.4) 

ครูวิชาสามัญ       
ครูวิชากีฬา       

รวม       
หมายเหตุ : ไม่นับรวมครูที่เป็นลูกจ้าง (เจ้าเหมาบริการ) 

 
 
 

 2.6 ข้อมูลครู จำแนกตามประเภท  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภท 
ประเภท (คน) 

รวม ข้าราชการ ลูกจ้าง  
(จ้างเหมาบริการ)  

ครูวิชาสามัญ    
ครูวิชากีฬา    

รวม    
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 2.7 ข้อมูลครู จำแนกตามประเภทการปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู ้
         (ข้อมลู ณ วันที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภทการ
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มสาระการเรยีนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ข้าราชการ            
ลูกจ้าง  
(เจ้าเหมาบริการ) 

           

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

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,5 หมายถึง กลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา, 6 หมายถึง กลุ่มสาระศิลปะ,7 หมายถึง กลุ่มสาระการงานอาชพี  
หมายถึง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, 9 หมายถึง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ 10 หมายถึง ระดบัประถมศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหาร      

 
 
2.8 ข้อมูลครูวิชากีฬา จำแนกตามชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภท 

ชนิดกีฬาที่เปิดสอน (คน)   
(ใส่ชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน) รวม 

กรีฑา กอล์ฟ ฟุตบอล ... ... ... ...    

ครูวิชากีฬา            
รวม            

      หมายเหตุ :  ชนิดกีฬาให้เรียงตามลำดับอักษรและรวมผู้เชี่ยวชาญด้านกฬีาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหาร      

 
 
2.9  ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
            (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานราชการ      
ลูกจ้างประจำ      
ลูกจ้างชั่วคราว      

รวม      
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

3.ข้อมูลนักเรียน 
   3.1 ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น  

ระดับชั้น 

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ วันที่ 10 พฤษจิกายน 2562 
หมาย
เหตุ 

เพศ (คน) 
รวม 

เพศ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ 4               

ประถมศึกษาปีที่ 5               

ประถมศึกษาปีที่ 6               

มัธยมศึกษาปีที ่1               

มัธยมศึกษาปีที ่2               

มัธยมศึกษาปีที ่3               

มัธยมศึกษาปีที ่4               

มัธยมศึกษาปีที ่5               

มัธยมศึกษาปีที ่6               

รวม               
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา 

ระดับชั้น 
จำนวน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตลอดหลกัสูตร 
ผู้เรยีน คน 

1.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00 
ทั้งหมด(คน) ร้อยละ 

ป.4   
คน               

ร้อยละ               

ป.5   
คน               

ร้อยละ               

ป.6   
คน               

ร้อยละ               

รวม   
คน               

ร้อยละ               

ม.1   
คน               

ร้อยละ               

ม.2   
คน               

ร้อยละ               

ม.3   
คน               

ร้อยละ               

รวมมัธยมต้น   
คน               

ร้อยละ               

ม.4   
คน               

ร้อยละ               

ม.5   
คน               

ร้อยละ               

ม.6   
คน               

ร้อยละ               

รวมมัธยมปลาย   
คน               

ร้อยละ               

ภาพรวมโรงเรยีน   
คน               

ร้อยละ               

 
 
 
 
 



6 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

         5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา 
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา ............. ประเด็น ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

ระดับชั้น จำนวนผู้เรียน (คน) 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ… ร้อยละ… ระดับ… ร้อยละ… 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ป.4        
ป.4        
ป.4        
รวม        
ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        
รวม        
 

หมายเหต ุ
 1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร             คิดจากผลการประเมิน การอา่น คิดวิเคราะห ์และเขยีน 

(สื่อสาร) 
 2. ความสามารถในการคิดคำนวณ ให้นำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คณิตศาสาตร์ มาประเมินความสามารถ ดังนี้ 
  2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ร และ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน 
  2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 1 และ 1.5 หมายถึง ผ่าน 
  2.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 และ 2.5 หมายถึง ดี 
  2.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3, 3.5 และ 4 หมายถึง ดีเยี่ยม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

            6. ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของ
ผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา ............. ประเด็น มีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามทีโ่รงเรียนกีฬากำหนด 

ระดับชั้น จำนวนผู้เรียน (คน) 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ… ร้อยละ… ระดับ… ร้อยละ… 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ป.4        
ป.4        
ป.4        
รวม        
ม.1        
ม.2        
ม.3        
ม.4        
ม.5        
ม.6        
รวม        
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

            7. ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของ
ผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา ............. ประเด็น มีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

 
 

ระดับชั้น จำนวนผู้เรียน (คน) 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนด ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

ระดับ… ร้อยละ… ระดับ… ร้อยละ… 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ 

ป.4        

ป.5        

ป.6        

รวม        

ม.1        

ม.2        

ม.3        

ม.4        

ม.5        

ม.6        

รวม        



9 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 8.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และร้อยละของผลต่างระหว่างปี
การศึกษา 2560-2562  
 

ตาราง  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย    
      

ภาษาอังกฤษ    
      

วิทยาศาสตร ์    
      

คณิตศาสตร ์    
      

 

แผนภูมิ 1  แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 
 

ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย    
      

ภาษาอังกฤษ    
      

วิทยาศาสตร ์    
      

คณิตศาสตร ์    
      

 

แผนภูมิ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

จำนวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จำนวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย    
      

ภาษาอังกฤษ    
      

วิทยาศาสตร ์    
      

คณิตศาสตร ์    
      

สังคมศึกษา    
      

 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 

9. ผลงานด้านกีฬาของนักเรียน 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชนิด
กีฬา 

รายการ
แข่งขั้น 

ระยะเวลา
/สถานที่
ในการ
แข่งขัน 

ผลการแข่งขัน รวม 
(เหรียญ) 

เอกสารประกอบ หมายเหต ุ

ทอง เงิน ทองแดง ภาพถ่
าย 

ใบประกาศ
ฯ 

อ่ืน ๆ ไม่
มี 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

10.รางวัลเกียรติยศ 
       10.1 รางวัลที่โรงเรียนกีฬาได้รับ 

ลำดับที่ รางวัลที่โรงเรียนกีฬาได้รับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล 
   
   

 
   10.2 รางวัลที่บุคลากรได้รับ 
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 
    

 
   10.3 รางวัลที่นักเรียนได้รับ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชนิดกฬีา ระดับชั้น ผลงานกีฬา 

     
     
     

 

11. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนกีฬา 
   11.1 แหล่งเรียนรู้ภายใน 

 
11.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 

 12. ข้อมูลอาคาร สถานที่ 

ลำดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จำนวนครั้งที่ใช้ต่อปี

การศึกษา 
หมายเหตุ 

    

ลำดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จำนวนครั้งที่ใช้ต่อปี

การศึกษา 
หมายเหตุ 

    

ลำดับที่ ชื่ออาคาร สถานที่ จำนวน หมายเหตุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

13. ปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนกีฬาเชิญมาให้ความรู้กับครูและนักเรียน 
 
ลำดับที่ ชื่อปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องท่ีเชิญมาให้
ความรู้ 

วัน เดือน ปี สถานที ่

     
 
 
14.ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและประกอบอาชีพ (รายงาน ณ วันที่ 15 
พฤษภาคม 2563) 

จำนวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ทั้งหมด (คน) 

จำนวนนักเรียน (คน) 
หมายเหตุ สำเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ ประกอบ

อาชีพ 
ร้อยละ 

        
 
 

15.ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษา 

ลำดับที่ รายการความร่วมมือ 
หน่วยงานที่ทำความ

ร่วมมือ 
กิจกรรมที่
ทำร่วมกัน 

ปีท่ีทำ
ความ
ร่วมมือ 

ปีท่ีสิ้นสุด
ความ
ร่วมมือ 

      
 

 
16. ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน    
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและ
การจัดการ 

   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

   

มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นเฉพาะ
ทางด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา           
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเอง 
 การประเมินโดยภาพรวม  ให้ดูหลักเกณฑก์ารให้ระดับคุณภาพในแต่ละมาตรฐานตามคู่มือประกอบ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า  

ผู้กำกับติดตาม  

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่กำหนด 

ระดับคุณภาพ 
ที่ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
   

รายละเอียดการดำเนินงาน 

      1.1 ผลทางสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ระดับ

คุณภาพ
(ความหมาย) 

1) มีความสามารถในการอ่านการ
เขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ
  

   

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และ
แก้ปัญหา 

   

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

   

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

   

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตาม
หลักสตูรโรงเรยีนกีฬา 

   

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน แลเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

   

โดยภาพรวมผลทางสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

รายการเอกสารอ้างอิง  

ลำดับที ่ ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการ
พิจารณา 

วิธีดำเนินเงิน ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
โรงเรียนกีฬากำหนด  

   

2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

   

3) การยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

   

4) สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

   

โดยภาพรวมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 
 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

  

 

 

รายการเอกสารอ้างอิง  

ลำดับที ่ ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า  

ผู้กำกับติดตาม  

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่กำหนด 

ระดับคุณภาพ 
ที่ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
   

 
รายละเอียดการดำเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธี
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1) มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และ 
พันธกิจที่โรงเรียนกีฬากำหนดชัดเจน  
   

   

2)มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของโรงเรียนกีฬา    

3)ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตาม
หลักสตูรโรงเรยีนกีฬาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

   

4)พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

   

5)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

   

6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรยีนรู ้
 

   

 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

  

รายการเอกสารอ้างอิง  

ลำดับที ่ ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า  

ผู้กำกับติดตาม  

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่กำหนด 

ระดับคุณภาพ 
ที่ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
   

 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1)จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    

   

2)ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้   

   

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก     

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

   

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  
 

   

 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

  

 

รายการเอกสารอ้างอิง  

ลำดับที ่ ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ 4  ความโดดเด่นเฉพาะทางด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า  

ผู้กำกับติดตาม  

 

ผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม 

เป้าหมายระดับคุณภาพ 

ที่กำหนด 

ระดับคุณภาพ 
ที่ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
   

 
 
 
 

รายละเอียดการดำเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1) การพัฒนาด้านกีฬาของผู้เรียน โดย
ภาพรวม 

   

           1.1)  ทักษะและความสามารถ
ด้านกีฬา 

   

           1.2) คุณลักษณะของการเป็น
นักกีฬาท่ีดี 

   

           1.3) ผลผลิตทางด้านกีฬา    

2) กระบวนการบริหารและจัดการ
ส่งเสริมด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

   

3) กระบวนการพัฒนาผู้เรียนดา้นกีฬา
ของครูกีฬา          

   

 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

  

รายการเอกสารอ้างอิง  

ลำดับที ่ ชื่อเอกสาร 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการ
พิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมินตนเอง 
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

     

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการขอผู้เรียน 

     

1) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคดิ
คำนวณ  

     

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

     

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

     

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร  

     

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรโรงเรียนกีฬา 

     

6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

     

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

     

  1) การมีคุณลักษณะและคา่นยิม
ที่ดีตามทีโ่รงเรียนกีฬากำหนด 

     

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

     

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

     

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติ
สังคม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมินตนเอง 

บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและ
การจัดการ 

     

2.1 การมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่
โรงเรียนกีฬากำหนดชัดเจน 

     

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนกีฬา 

     

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียน
กีฬาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 

     

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

     

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

     

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได ้

     

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายที่กำหนด ผลการประเมินตนเอง 

บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

ระดับคุณภาพ ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่นก้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา 

     

4.1 การพัฒนาด้านกีฬาของผู้เรียน      

4.2 การบริหารและการจัดการส่งเสริม
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

     

4.3 การพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาของครูกีฬา      

 
 
จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนกีฬาจดัการพัฒนาคณุภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ............  ทั้งนี้เพราะ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา 

 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนกีฬาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที ่โรงเรียนกีฬาจะต้องนำไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา และ
นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬา สรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
(ความหมาย) 

จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 

  
 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

  
 
 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  
 
 

 

มาตรฐานที่ 4 ความโดดเด่น
เฉพาะทางด้านกีฬาของโรงเรียน
กีฬา 

   

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

................................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 

ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมนิฯ 

 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 

เป้าหมายระดับ
คุณภาพที่กำหนด 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

(เทียบกับผลการประเมินโดยคณะกรรมการฯ) 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) ประเมินตนเอง 

(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 
คณะกรรมการฯ 

(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 
    

     
 
 ข้อเสนอแนะรายประเด็นพิจารณา 

     
 

1.1 ผลทางสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

  1) มีความสามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสารและการคดิคำนวณ 

 

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 

3) มีความสามารถในการสร้างวัตกรรม  

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน แลเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 

 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามที่
โรงเรียนกีฬากำหนด  

 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

 
 

 
จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจดัการ 

เป้าหมายระดับ
คุณภาพที่กำหนด 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

(เทียบกับผลการประเมินโดยคณะกรรมการฯ) 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) ประเมินตนเอง 

(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 
คณะกรรมการฯ 

(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 
    

 

 
ข้อเสนอแนะรายประเด็นพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

1) มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และ 
พันธกิจที่โรงเรียนกีฬากำหนดชัดเจน  

 

2)มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพของโรงเรียน
กีฬา 

 

3)ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรโรงเรยีนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 

4)พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

 

5)จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ 

 

6)จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

 

 

จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เป้าหมายระดับ
คุณภาพที่กำหนด 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

(เทียบกับผลการประเมินโดยคณะกรรมการฯ) 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) ประเมินตนเอง 

(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 
คณะกรรมการฯ 

(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 
    

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะรายประเด็นพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

1) จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
    

 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้  
  

 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  

 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  

 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  
 

 

 
จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 4  ความโดดเด่นเฉพาะทางด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

เป้าหมายระดับ
คุณภาพที่กำหนด 

ผลการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

(เทียบกับผลการประเมินโดยคณะกรรมการฯ) 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) ประเมินตนเอง 

(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 
คณะกรรมการฯ 

(ระดับคุณภาพ/ความหมาย) 
    

 
 
 

ข้อเสนอแนะรายประเด็นพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ข้อเสนอแนะ 

1) การพัฒนาด้านกีฬาของผู้เรียน  
โดยภาพรวม 

 

          1.1)  ทักษะและความสามารถด้านกีฬา  

          1.2) คุณลักษณะของการเป็นนักกีฬาที่ดี  

          1.3) ผลผลิตทางด้านกีฬา  

2) กระบวนการบริหารและจัดการส่งเสริมด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ  
 

 

3)  กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬาของครู
กีฬา          

 

 
จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
  

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนกีฬา... 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำกับ ตดิตามการดำเนินงานการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนกีฬา... 

 


