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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสรรค ์
มีภาระหน้าที่จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2562  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ได้ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ ง  
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 ดังนั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง จากการจัด
การศึกษาฉบับนี้ขึ้น เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ผลงาน และผลการประเมินคุณภาพ จากการจัด
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
                     ( นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563  สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
 

ค าน า 
 รายงานการประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  ฉบับนี้
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 ที่สะท้อนผล
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา ซึ่งสอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และบริบทของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ความพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
ให้สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 ขอขอบคุณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมจัดท ารายงานประเมินตนเอง จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 
 
             (นางศุนิสา   ดาราเรือง) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

สารบัญ 

       หน้า 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                 ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน         1 

 ข้อมูลทั่วไป          1 
 ข้อมูลบุคลากร                                               5 

  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา    9 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    12 
 ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬาของผู้เรียน       14 

           ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน    26 
 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา        27 
 ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษา        27 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง        30 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      30 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     45 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  51 
   มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา     56 
ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา         62 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก         64 

- ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ประกาศ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- ค าสั่งของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ปีการศึกษา 2563  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ทางด้านกีฬา มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก าหนดขึ้น โดยมีการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา  
โดยมีผลการประเมินตนเองดังนี้  

 
 
 
 

มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายทีก่ าหนด 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2563 

บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 



ง 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

โรงเรียน ได้ท าการวิเคราะห์จากผลการประเมินตนเองโรงเรียนกีฬา พบว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้  

1. ด้านผู้เรียน 
 
 
       
                
 
 

       
2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรมีการทบทวนจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา(ระยะยาว 4 ปี) 
2. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ประเมิน
สถานศึกษาในด้านต่างๆ 
3. สถานศึกษาควรมีระบบจัดเก็บสารสนเทศที่
เป็นระบบ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่าง
สะดวก มีความถูกต้อง ครอบคลุมทุกภาระ
งาน 

1. การทบทวนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. การจัดท าแบบประเมินส าหรับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
3. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ 

3. ด้านครูผู้สอน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาผู้เรียน 

1. การส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
การพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ 

4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       
 
       
                
 
  
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  ควรมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน
รายบุคคล 
2. ควรมีการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
ผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

1. จัดท าระบบ SDQ 
2. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด วิเคราะห์ผู้เรียน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาให้ครูผู้สอน
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

1. การจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 



 

จ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

5. ด้านคุณภาพด้านกีฬาของโรงเรีนนกีฬา 

ตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษากับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2563 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรลุ 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน      
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4 ดีเลิศ 3 ดี ไม่

บรรลุ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

5 )  มี ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย  

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
ภาพรวม : คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. สถานศึกษาควรพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้เรื่องการใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกๆด้าน 
2. การให้นักเรียนทุกคนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

1 .  ก า ร อบรมผู้ ฝึ ก ส อนกี ฬ า ให้ มี ค ว าม รู้ เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2. การให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงานด้านกีฬา 



 

ฉ 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2563 บรรลุ/

ไม่บรรลุ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

     

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 3 ดี ไมบ่รรลุ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 3 ดี ไมบ่รรลุ 

ภาพรวม : กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 3 ดี ไมบ่รรลุ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวม : กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

 



 

ช 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็น
พิจารณา 

มาตรฐาน/รายละเอียดการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2563 บรรลุ/

ไม่บรรลุ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

     

4.1 การจัดการเรียนการสอนด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
4.3 ด้านบริหารจัดการด้านกีฬาสู่ความเป็น

เลิศ 
4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 

ภาพรวม : คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 4 ดีเลิศ 4 ดีเลิศ บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 

1. ประวัติความเป็นมา 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐาน
ทางการกีฬาให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยการส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางและท่ัวถึงตลอดจนเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการกีฬาให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับนานาชาติได้ดี
ยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  3๐ พฤษภาคม 2532  ให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2541 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค  ในปี พ.ศ.2547 โดยกรมพล
ศึกษาในขณะนั้นได้รับมอบหมายให้ศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนาการพลศึกษาและการกีฬาทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานการกีฬาและจัดท าโครงการ
รายละเอียดเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีตามล าดับ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนกีฬาแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2533 คือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาเต็มรูปแบบ และ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดให้ครบทุกเขตการศึกษา 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2536 และต่อมาก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2537 ให้จัดตั้งโรงเรียนกีฬา
รูปแบบประหยัดขึ้น 3 แห่ง เพื่อเป็นการน าร่อง ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538  เป็นต้นไป  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ คือ นายภิญโญ นิโรจน์ได้ประสานงาน
กับกรมพลศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (เขตการศึกษา 7) ซึ่งทางกรมพลศึกษาได้ส่ง
เจ้าหน้าที่เดินทางมาส ารวจพ้ืนที่ในจังหวัดนครสวรรค์และเห็นชอบที่จะด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540 กระทรวง ศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ขึ้น โดยให้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 254๐ กรมพลศึกษา โดย รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ อธิบดีกรมพลศึกษา              
ได้เดินทางมาจัดการประชุมประชาพิจารณ์โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นในปีงบประมาณ 2541 ที่สนามกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยการสนับสนุนของนายภิญโญ  นิโรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเจตน์ วิริยะด ารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อนุญาตให้
ใช้บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และอาคารยิมเนเซียม 4,๐๐๐ ที่นั่ง เป็นอาคารส านักงานชั่วคราว และนาย
ถาวร นิโรจน์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้ปรับปรุงชั้นล่างของโรงยิมเนเซียม 4,๐๐๐ ที่นั่ง เป็นที่พักส าหรับ
นักเรียน สร้างอาคารชั่วคราวส าหรับอาบน้ า โรงซักรีด   โรงครัวและขอรับการสนับสนุนสถานที่ฝึกกีฬารวมทั้ง
อาคารกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เขต 6 นครสวรรค์ เป็นสถานที่ฝึกสอนกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬา
ส าหรับการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดจัดโรงเรียนร่วมโครงการระหว่างกรมสามัญ
ศึกษากับกรมพลศึกษา  รวม 4 โรงเรียน โดยนักเรียนเดินทางไปเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม และโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 ต่อมากรมพลศึกษาได้มีค าสั่งที่ 23๐7/254๐ ลงวันที่ 3๐ ธันวาคม 254๐ แต่งตั้งให้  นายกอบกู้ ตะนาว
ศรี ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดล าปาง มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโครงการ  จัดตั้งโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ และแต่งตั้งให้ 

1. นายปราโมทย์ พงษ์ไชย อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
3. นายนรินทร์ สุทธิศักดิ์ อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง 
4. นายสุชาติ สุดประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ 7 กรมพลศึกษา ประจ าจังหวัดพิษณุโลก 

           มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์กรมพลศึกษา
มอบหมายให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระหว่างวันที่ 12 - 3๐ มกราคม 2541 และเปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 โดยมี
ชนิดกีฬา ที่เปิดการสอนจ านวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา เซปักตะกร้อ ฟุตบอล เทนนิส ยกน้ าหนัก ยูโด และว่าย
น้ า ซึ่งหลังจากปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนเพ่ิมอีกจ านวน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ 
จักรยาน และมวยสากลสมัครเล่น จนกระท่ังเมื่อปี พ.ศ. 2544  
นายสุทธิ  ผลสวัสดิ์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้มีนโยบายเรื่องการเปิดการเรียนการสอนชนิดกีฬาต่าง ๆ ของโรงเรียน
กีฬาทุกแห่ง ไม่ควรเปิดสอนเกิน 5 ชนิดกีฬา ซึ่งนโยบายนี้ได้ให้ไว้เมื่อครั้งที่มีการประชุมผู้บริหารของโรงเรียนกีฬา
ทุกแห่งในระหว่างการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาฯ    แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5  ณ  สนามกีฬา 7
๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น นายกอบกู้ ตะนาวศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้น า
นโยบายดังกล่าวมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ของโรงเรียนซึ่งคณะกรรมการของโรงเรียนได้มีมติเห็นพ้อง
กันว่า ชนิดกีฬาที่ควรจะเปิดสอน 5 ชนิดกีฬานั้น ได้แก่  กรีฑา  เซปักตะกร้อ ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น และ
ยกน้ าหนัก โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป  

            ต่อมารัฐบาลโดยการบริหารของ ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 2545 ได้
บัญญัติให้จัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติ ให้โอนบรรดากิจการ 
อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง                    และอัตราก าลังของ
กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการบางส่วนมาเป็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท าให้โรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ ต้องย้ายสังกัดจาก กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเดิม มาสังกัด สถาบันพัฒนาบุคลากร ส านักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
        ต่อมาได้มีค าสั่งส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ที่ 254/2546 เรื่องให้ข้าราชการครู
รักษาราชการแทน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 และ 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่  5  พ.ศ. 2545 
จึงให้นายเพ่ิมพร บุพพวงษ์ ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2546 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนสั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยนายทินกร น าบุญจิตต์ ผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือส่งตัวนายเพ่ิมพร บุพพวงษ์ มา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ในต าแหน่งผู้อ านวยการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 
เมษายน 2546 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ได้มีค าสั่งจากสถาบันการพล
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ศึกษาแต่งตั้ง นายกอบกิจ ธรรมานุชิต มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ จนถึงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2559  และได้มีค าสั่งจากสถาบันการพลศึกษาแต่งตั้ง นายปลวัชร รุจิร
กาล มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562  
           กระทั่งวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพ์ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นต้น ไป  โดยเป็นการยกฐานะสถาบันพลศึกษาเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ดังนั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลในสังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นต้นมา  
 ต่อมาเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นางศุนิสา    ดาราเรือง
มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จนถึงปัจจุบัน 
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2. โครงสร้างโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
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3. ข้อมูลบุคลากร 
3.1 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหาร   3 1  
 - มัธยมศึกษา - 32 2 1  

รวม - 32 5 2  
บุคลากรสายสนับสนุน 20 5 3 -  

รวม 20 69 13 4  
 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหาร - - 3 1  
ครู - 32 2 1  
บุคลากรสายสนับสนุน 20 5 3 -  

รวม 20 37 7 2  

3.2 ข้อมูลผู้บริหาร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - 2 1 3 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (ถ้ามี) - - - - - 

รวม - - 3 1 4 

3.3 ข้อมูลผู้บริหาร จ าแนกตามวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
วิทยฐานะ (คน) 

รวม 
ครูผู้ช่วย 

ครู 
(ค.ศ.1) 

ครูช านาญการ
(ค.ศ.2) 

ครูช านาญการ
พิเศษ(ค.ศ.3) 

ครูเชี่ยวชาญ.
(ค.ศ.4) 

ผู้อ านวยการ - - - 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - 3 - 3 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (ถ้ามี) - - - - - - 
รวม - - - 4 - 4 
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3.4 ข้อมูลครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ครูวิชาสามัญ - 16 2 - 18 
ครูวิชากีฬา - 16 - - 16 

รวม - 32 2 - 34 

3.5 ข้อมูลครู จ าแนกตามวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 

วิทยฐานะ (คน) 

รวม ครูผู้ช่วย ครู  
(ค.ศ.1) 

ครูช านาญ
การ(ค.ศ.2) 

ครูช านาญการ
พิเศษ(ค.ศ.3) 

ครู
เชี่ยวชาญ.
(ค.ศ.4) 

ครูวิชาสามัญ - 2 3 - - 5 
ครูวิชากีฬา - 2 - 6 - 8 

รวม - 4 3 6 - 13 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมครูที่เป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) 

3.6 ข้อมูลครู จ าแนกตามประเภท  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
ประเภท (คน) 

รวม ข้าราชการ ลูกจ้าง  
(จ้างเหมาบริการ)  

ครูวิชาสามัญ 5 16 21 
ครูวิชากีฬา 8 16 24 

รวม 13 32 45 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

3.7 ข้อมูลครู จ าแนกตามประเภทการปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู ้(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563) 

ประเภทการปฏิบัติงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ข้าราชการ 2 - - 1 - 1 - 1 1 - 6 
ลูกจ้าง (เจ้าเหมาบริการ) - 3 3 1 - 1 1 1 - - 10 

รวม 2 3 3 2 - 2 1 2 1 - 16 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง กลุ่มสาระภาษาไทย, 2 หมายถึง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, 3 หมายถึง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโนโลยี 4 หมายถึง กลุม่สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,5 หมายถึง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา, 6 หมายถึง 
กลุ่มสาระศลิปะ,7 หมายถึง กลุ่มสาระการงานอาชีพ 8 หมายถึง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, 9 หมายถึง กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน
และ 10 หมายถึง ระดบัประถมศกึษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหาร      

3.8 ข้อมูลครูวิชากีฬา จ าแนกตามชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
ชนิดกีฬาที่เปิดสอน (คน)   

(ใส่ชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียน) 
รวม 

กรีฑา ยกน้ าหนัก ฟุตบอล ตระกร้อ ฟันดาบ มวย 

ครูวิชากีฬา 4 2 5 4 2 3 20 
รวม 4 2 5 4 2 3 20 

      หมายเหตุ :  ชนิดกีฬาให้เรียงตามล าดับอักษรและรวมผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้บริหาร 

3.9 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา (คน) 

รวม ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พนักงานราชการ - 1 1 - 2 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 16 4 1 - 21 

รวม 17 5 3 - 25 
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3.10 ข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น  

ระดับชั้น 
ณ วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ 

เพศ (คน) 
รวม 

เพศ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 30 53 23 30 53  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 42 28 70 42 28 70  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 30 38 68 30 38 68  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 31 18 49 31 18 49  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 31 24 55 31 24 55  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 33 23 56 33 23 56  

รวม 190 161 351 190 161 351  

3.11 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
2.10.1 ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน 1 : ........  
อัตราส่วนผู้เรียน ต่อ ห้อง 1 : ........  
จ านวนครู ครบชั้น    ครบชั้น    

 ไม่ครบชั้น  ใน
ระดับชั้น...... 

 

2.10.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
มัธยมศึกษาปีที่ 3 98  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100  
2.10.4 จ านวนวันที่โรงเรียนกีฬาจัดการเรียนการสอนจริง ในปีการศึกษา 
2563 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา 200  
2.10.5 จ านวนห้องเรียน   
ห้องเรียนมัธยมศึกษา 12 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง  
ห้องพยาบาล 1 ห้อง  
อ่ืนๆ โปรดระบุ   
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 
4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา 

5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับชัน้มัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 
 
ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย จ า น ว น
ผู้ เ รี ย น
ทั้งหมด (คน) 

ระดบั 3 ร้อยละ… 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

ระดบั 3 ร้อยละ… 

จ า น ว น
(คน) 

ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ม.1 54 53 99.75 54 53 99.75 99.75 
ม.2 68 67 99.52 68 67 99.52 99.52 
ม.3 68 67 99.14 68 67 99.14 99.14 
ม.4 49 48 99.67 49 48 99.67 99.67 
ม.5 56 55 99.04 56 55 99.04 99.04 
ม.6 62 61 98.25 62 61 98.25 98.25 
รวม 357 59 99.44 357 59 99.44 99.44 

 

ระดับชั้น 
จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด(คน) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดหลกัสูตร 
คน 

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

ม.1 54 
คน 0 0 6 21 24 3 0 

ร้อยละ 0 0 11.11 38.89 44.44 5.556 0 

ม.2 68 
คน 0 2 16 49 54 14 0 

ร้อยละ 0 1.85 14.81 45.37 50 12.96 0 

ม.3 68 
คน 2 1 1 18 41 6 0 

ร้อยละ 1.85 0.92 0.92 16.66 37.96 5.55 0 
รวมมัธยม

ต้น 
 

คน 2 3 23 88 119 23 0 
ร้อยละ 0.77 1.16 8.91 34.10 46.12 8.91 0 

ม.4 49 
คน 0 2 3 13 56 21 0 

ร้อยละ 0 1.852 2.77 12.04 51.85 19.44 0 

ม.5 56 
คน 0 5 2 36 47 20 0 

ร้อยละ 0 4.62 1.85 33.33 43.51 18.51 0 

ม.6 62 
คน 0 0 1 6 13 36 0 

ร้อยละ 0 0 0.92 5.55 12.03 33.33 0 
รวมมัธยม

ปลาย 
 คน 0 7 6 55 116 77 0 

ร้อยละ 0 2.68 2.29 21.07 44.44 29.50 0 
ภาพรวม
โรงเรียน 

 คน 2 10 29 143 235 100 0 
ร้อยละ 0.00 0.51 0.46 4.12 8.65 5.70 0 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 
หมายเหตุ 
     1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดบั ดี (3) ร้อยละ 70 - 79 
     2. ให้น าผลสมัฤทธ์ิของวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ท่ีผู้เรยีนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป มา

กรอกข้อมูล 

 
6. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน 

ระดับ… ร้อยละ… 
ม.1 54 93 86.11 
ม.2 68 118 85.51 
ม.3 68 65 68.12 
ม.4 49 91 76.29 
ม.5 56 102 91.89 
ม.6 62 55 98.21 
รวม 357 87 92.77 

 หมายเหต ุ
      1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
  1.1 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดบัผลการเรียน 3.40 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
  1.2 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที ่1 - 3) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียน 2.70 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
  1.3 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที ่4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรียน 2.80 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
      2. ให้น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป มากรอกข้อมูล 
   

99.75

99.52

99.14

99.67

99.04

98.25

99.75

99.52

99.14

99.67

99.04

98.25

97.5

98

98.5

99

99.5

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที ่2
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

7. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน 

ระดับ… ร้อยละ… 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

ม.1 54 53 99.83 
ม.2 68 67 99.82 
ม.3 68 67 99.51 
ม.4 49 49 100.00 
ม.5 56 55 99.52 
ม.6 62 61 99.50 
รวม 357 59 99.68 

 หมายเหตุ 
      1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดบั ดีเลิศ (4) ร้อยละ 90 - 94 

      2. ให้น าผลสมัฤทธ์ิของการมคีุณลักษณะและค่านยิมที่ดี ที่ผูเ้รยีนมีผลการประเมินอยู่ใน ระดบัดเีลิศ(4) มากรอก
ข้อมูล 

8. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเด็น มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 
 หมายเหตุ 
      1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ระดบั ดีเลิศ (4) ร้อยละ 90 - 94 
      2. ให้น าผลสมัฤทธ์ิของสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ท่ีผู้เรยีนมีผลการประเมินอยู่ใน ระดบั ดีเลิศ (4) มากรอก

ข้อมูล 
 
 

ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน (คน) 
ผลการประเมิน 

ระดับ… ร้อยละ… 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

ม.1 54 53 99.83 
ม.2 68 67 99.82 
ม.3 68 67 99.51 
ม.4 49 49 100.00 
ม.5 56 55 99.52 
ม.6 62 61 99.50 
รวม 357 59 99.68 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

9. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และร้อยละของผลต่างระหว่าง 

ปีการศึกษา 2561-2563  

ตาราง แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย 45 42.64 ปาน
กลาง 

46 48.2 ปาน
กลาง 

67 41.19 ปาน
กลาง 

ภาษาอังกฤษ 45 24.13 พอใช้ 46 26.61 พอใช้ 67 25.11 พอใช้ 
วิทยาศาสตร์ 45 29.64 พอใช้ 46 27.49 พอใช้ 67 25.28 พอใช้ 
คณิตศาสตร์ 45 20 พอใช้ 46 18.17 พอใช้ 67 18.15 พอใช้ 

 

แผนภูมิ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ o-net ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3

2561 2562 2563
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ตารางท่ี แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ภาษาไทย 58 31.59 พอใช้ 50 30.10 พอใช้ 56 29.98 พอใช้ 
ภาษาอังกฤษ 58 20.99 พอใช้ 50 21.68 พอใช้ 56 21.88 พอใช้ 
วิทยาศาสตร์ 58 25.08 พอใช้ 50 22.75 พอใช้ 56 25.26 พอใช้ 
คณิตศาสตร์ 58 18.02 พอใช้ 50 16.15 พอใช้ 56 17.52 พอใช้ 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

58 29.38 พอใช้ 50 29.54 พอใช้ 56 30.86 พอใช้ 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 
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แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ o-net ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6

2561 2562 2563
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

10. ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬาของผู้เรียน 
10.1 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

1 นายพชร  อุปถัมภ์ ม.5 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
2 นายปรนัย ศิริรัตน์ ม.5 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
3 นายศุภกิจ  เชี่ยงโหล ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
4 นายณัชนนท์  สุวรรณบุตร ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
5 นายสุทธิพงศ์ นวลใจบุตร ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
6 นายมานัส เสน่ห์ ม.5 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
7 นายเสกสรร  รานอก ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
8 นายพันพิชาติ  โพธิข า ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
9 นายวีรวัฒน์  ก้อนสมบัติ ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
10 นายศักรินทร์  ศรีมันตะ ม.5 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
11 นายศุภณัฐ  ขาววิเศษ ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
12 นายวรินทร  ข าเนินเพิ่ม ม.5 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
13 นายเจษฎาพร  จันทร์ทา ม.5 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
14 นายเกร็ดตะวัน  ชอบไพร ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
15 นายชัยชนะ  อบอารีย์ ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
16 นายณัฐวุฒิ  พันชน ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
17 นายพรพรหม  นิลณิชวรรณ ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
18 นายธราเทพ  ไชยชอุ่ม ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
19 นายศุภวัฒน์  พุทธบาท ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  



 
15 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

20 นายสราวุฒ  ข าดี ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
21 นายรชต  อุปถัมภ์ ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
22 นายณัฐกมล  ใจประเสริฐ ม.5 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
23 นายทศพร  สายใจ ม.5 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
24 นายศุภกิจ  นาเคลือ ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
25 นายอนันต์ชัย  ทุ่งแดง ม.6 ฟุตบอล กรมพละประเภททั่วไป รุ่น 18 ปี 16 มี.ค.-8 เม.ย. 64  /  1  
26 ด.ญ.ณัฐชา  แก้วอันตา ม.2 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ

คัดเลือกตัวแทนเขต 6 
21-30 พ.ย.63 /   1  

27 ด.ญ.เกดวรินทร์  ชุมแคล้ว ม.2 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

28 นางสาวรุ่งนภา  ทนเถื่อน ม.3 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

29 นางสาวพันพัสสา  มีมาก ม.3 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

31 นางสาววิชชากร  ธรรมจักร ม.3 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

32 นางสาวธนภรณ์  นาคเอ่ียม ม.3 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

33 นางสาวอภิญญา  เชิดชู ม.3 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

34 นางสาวศศิ  แสนท าพล ม.4 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

35 นางสาวธนพร  เวียงจันทร์ ม.4 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

36 นางสาวขวัญฤทัย  กลิ่นลอง ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

37 นางสาวจุฑาทิพย์  ถาวรนา ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

38 นางสาวฐิตาภา  ทองแท้ ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

39 นางสาวจันทิมา  โชติรัตน์ ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

40 นางสาวยุวดี  วิไลวรรณ ์ ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

41 นางสาวแพวนภา  โพธ์ทอง ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

42 นางสาวธนัญญา  สังข์ทอง ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

43 นางสาวกาญจนา  รุณพุต ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

44 นางสาวปานิสรา  ไชยหงส์ ม.5 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

45 นางสาวกิตติญา  รันตวิชัย ม.6 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

46 นางสาวปลายฝน  เพ็ง
สมบูรณ์ 

ม.6 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

47 นางสาวอภิญญา  แตงกวา ม.6 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

48 นางสาวชนนิกานต์  กลิ่นข า ม.6 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

49 นางสาวธันญารัตน์  บุตรโรบล ม.6 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

50 นางสาวปภัสรา  ดีเหลือ ม.6 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

51 นางสาวฐิตินันท์  หงษ์ทอง ม.6 ฟุตบอล นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขต 6 

21-30 พ.ย.63 /   1  

52 นายขุนเดช   บุญญานัน ,ม.5 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563  ///  3  

53 นายอานนท์  ยอดขุนทด ม.5 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563  // / 3  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

54 นายอนันต์  เนาสน ม.5 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563  / // 3  

55 นายสุรพัศ  บัวสันเทียะ ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้า
ร่วม 

56 นายภัทรพล  นาน้อย ม.4 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563  ///  3  

57 นายดมิศ  ราชดุษฎี ม.6 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563 // /  3  

58 นายชนภัทร  เกิดความสุข ม.4 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563   /// 3  

59 นายฐิติกร  นาคคงค า ม.4 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563  ///  3  

60 นายบุญญปัญญ์  รุกขะวัฒน์ ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563 ///   3  

61 นายกฤษอัฐษฎาวุธ  เดชมุง
คุณ 

ม.6 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563   /// 3  

62 ด.ช.วุฒิพงษ์  ชมขุนทด ม.2 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

63 ด.ช.นฐพล  กิจวณินิยม ม.2 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

64 ด.ช.ปกรณ์  แสงร้อยเอ็ด ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

65 นายสหรัฐ  ทับอมรศิริ ม.4 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

66 ด.ช.ชัยชนะ  ข าห้วยแย้ ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

67 นายมดแดง  เหลาส าโรง ม.5 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

68 นายสบัดชัย  บัวไข ม.4 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

69 นายธนธรณ์  โนนขุนทด ม.5 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

70 ด.ช.จักรพงศ์  นามอ่อน ม.1 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

71 นายสุกิจวัตร  พันธุ์วิเศษ ม.6 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

72 ด.ช.อภินัทธ์  คุ้มสา ม.2 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

73 ด.ช.ภานวุัฒน์  พูนสูงเนิน ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

74 ด.ช.สุทีฆทัศน์  พันธุ์วิเศษ ม.1 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

75 ด.ช.วรรณวรรษ  วงศ์กัณหา ม.2 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

76 ด.ช.ศิวกร  เมืองน้อย ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

77 ด.ช.ปิยะมาศ  แก้วจริง ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563   / 1  

78 ด.ญ.กัลยา  เขาชัยภูมิ ม.2 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

79 ด.ญ.ติณาพร  ชัยสอน ม.2 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

80 ด.ญ.บัณฑิตา  สุขค า ม.2 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

81 ด.ญ.มาลีรัตน์  โชคสวสัดิ์ ม.2 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

82 ด.ญ.พิศมัย  วิไลวรรณ ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

83 ด.ญ.ณัฐฎธิดา  กันเขียว ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

84 ด.ญ.ชลิตา  วงษ์เสนา ม.3 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563  ///  3  

85 นางสาวกัญญารัตน์  สังข์เงิน ม.6 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับยุวชน 

15 – 24 ก.ย.2563  ///  3  

86 นายสมศักดิ์  เยอะเบอะ ม.5 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับประชาชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

87 นายเริงชัย  ปั้นทิม ม.6 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับประชาชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

88 นายพชรพล  นรากรณ์ ม.6 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับประชาชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

89 นายณัฐพงศ์  ชูแดง ม.6 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ระดับประชาชน 

15 – 24 ก.ย.2563     เข้าร่วม 

90 นางสาวสิราวรรณ ตินะโส ม.6 ยก
น้ าหนัก 

EGAT ยกน้ าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 

15 – 24 พ.ย. 63 ///   3  

91 ด.ญ.มลิดา  บุญจูง ม.2 เซปัก
ตะกร้อ 

เซปักตะกร้อ Thai PBS 5,12,19 ก.ย.63     เข้าร่วม 

92 ด.ญ.อันดา  เผาเพ็ง ม.3 เซปัก
ตะกร้อ 

เซปักตะกร้อ Thai PBS 5,12,19 ก.ย.63     เข้าร่วม 

93 นางสาวภัทราวดี แสนบุปผา ม.4 เซปัก
ตะกร้อ 

เซปักตะกร้อ Thai PBS 5,12,19 ก.ย.63     เข้าร่วม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

94 นางสาวกัลยรัตน์  บูรณะพันธุ์ ม.4 เซปัก
ตะกร้อ 

เซปักตะกร้อ Thai PBS 5,12,19 ก.ย.63     เข้าร่วม 

95 นางสาวกัลยรัตน์  พุ่มพวง ม.5 เซปัก
ตะกร้อ 

เซปักตะกร้อ Thai PBS 5,12,19 ก.ย.63     เข้าร่วม 

96 ด.ญ.วนัชพร  พวงดอกไม้ ม.1 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้าร่วม 

97 ด.ญ.ณัฐพร  เทียนสัน ม.2 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้าร่วม 

98 ด.ญ.สุนิสา  บุญโต ม.2 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้าร่วม 

100 ด.ญ.รัตติยา  มณีขาว ม.3 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้าร่วม 

101 นางสาวอัจจิมา  ช่อดอนคา ม.3 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้าร่วม 

102 นางสาวชลดา  เถาเบา ม.5 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้า
ร่วม 

103 นางสาวจรณินทร์  ชาริกัน ม.4 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้า
ร่วม 

104 นางสาวจันทิมา  สมงาม ม.5 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้า
ร่วม 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

105 นางสาวพิมพ์ลภัส  อินอ่อน ม.5 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้า
ร่วม 

106 นางสาววิยะดา  ผิวหนองอ่าง ม.6 เซปัก
ตะกร้อ 

กรมพลศึกษา 19-23 ส.ค.63     เข้า
ร่วม 

107 นายวัชพล  ถันทอง ม.4 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 / //  3  
108 นางสาวบัวริม บือขุนทด ม.5 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 /   2  
109 นายเทพทัต  รางคุณเสน ม.4 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63  /  1 เข้า

ร่วม 
110 ด.ญ.พีรดา  กลิ่นศรีสุข ม.2 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63     เข้า

ร่วม 
111 นางสาวเกศกนก  ยืนจัตุรัส ม.3 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63     เข้า

ร่วม 
112 ด.ช.กิตติพงศ์  เพชรค าดี ม.2 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63     เข้า

ร่วม 
113 ด.ช.พุฒิพงษ์  ใคร่นุ่นน้อย ม.2 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63   / 1 เข้า

ร่วม 
114 นางสาวสุดารัตน์  ประภาส ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 //   2  
115 นายติณณภพ  ปรักมาตย์ ม.5 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 / //  3  
116 นายศราวุฒิ  ผากา ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 / /  2  
117 นายธนาดุล  โคตรทิพย์ ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63  /  1  
118 นายเอกพล  กรมเวช ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63  /  1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 
ชนิด
กีฬา 

รายการแข่งขั้น 
ระยะเวลา/สถานที่

ในการแข่งขัน 
ผลการแข่งขัน รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหตุ ทอง เงิน ทองแดง 

119 นางสาวชัญญา  แสงแมงทับ ม.4 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 /   1  
120 นางสาวสุภาพร  สุขแจ่ม ม.3 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63     เข้า

ร่วม 
121 นายตะวัน  แก้ววิมล ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 /   1  
122 ด.ช.ภีมากร  ลีพงษ์ ม.2 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63   / 1  
123 นายกฤษดา  ปินตา ม.5 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63  /  1 เข้าร่วม 
124 นายอนุวัฒน์  ราษฎ์กลาง ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63   / 1 เข้าร่วม 
125 นางสาวชุติมา  ลีตานา ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 / / / 3 เข้าร่วม 
126 นายวัชรเกียรติ  ซื่อสัตย์ ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 /   1  
127 ด.ช.ทวีชัย  ศรีสมัย ม.2 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63     เข้าร่วม 
128 นางสาวปาณิศา โชคชัยชัย

เจริญ 
ม.3 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 /   1 เข้าร่วม 

129 นายวรเมธ  เทศสีหา ม.4 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 / /  2  
130 นายชัยยศ  เอ้ือยกระโทก ม.5 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 / / / 3  
131 ด.ญ.ธนพร  ทดไธสง ม.2 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63  /  1  
132 นางสาวอุทัยทิพย์  ศรีสุข ม.6 กรีฑา นักเรียน-นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 24-26 พ.ย.63 /   1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

10.2 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดับ
ชั้น 

ชนิด
กีฬา 

รายการ
แข่งขั้น 

ระยะเวลา/
สถานที่ในการ

แข่งขัน 

ผลการแข่งขัน 
รวม 

(เหรียญ) 
หมาย
เหต ุทอง เงิน ทองแดง 

1 นายภัทรพล นาน้อย ม.4 ยก
น้ าหนัก 

เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 

2 นายอนันต์  เนาสน ม.5 ยก
น้ าหนัก 

เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 

3 นางสาวบัวริม บือขุนทศ ม.5 กรีฑา เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 
4 เด็กหญิงณัชชา แก้วอันตา ม.2 ฟุตบอล เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 
5 นางสาวจันทิมา โชตริัตน ์ ม.6 ฟุตบอล เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 
6 นายชินพัฒน์  เฉลิมชเนนทร ์ ม.6 ฟันดาบ เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 
7 นายศยาม  สุธรรม ม.6 ฟันดาบ เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 
8 นายพสุ  กุลพรศักดิ ์ ม.5 ฟันดาบ เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 
9 นายณัชนนท์  จันทะหาร ม.4 ฟันดาบ เก็บตัว - - - - - เก็บตัว 

11. รางวัลเกียรติยศ 

    11.1 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
ล าดับที่ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ หน่วยงานเจ้าของรางวัล 

- - - 
 

    11.2 รางวัลที่บุคลากรได้รับ 
ล าดับที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 
    

 

    11.3 รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ชนิดกีฬา ระดับชั้น ผลงานกีฬา 
     
     
     

 
12. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
    12.1 แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ล าดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนครั้งที่ใช้ต่อปี

การศึกษา 
หมายเหตุ 

1 หอสมุด 200  
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 200  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 12.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 
13. ข้อมูลอาคาร สถานที่ 

 
14. ปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่โรงเรียนเชิญมาให้ความรู้กับครูและนักเรียน 

ล าดับที่ 
ชื่อปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องท่ีเชิญมาให้

ความรู้ 
วัน เดือน ปี สถานที ่

1 นางวราภรณ์  อังศธรรมรัตน์ 
นางสาวธิดารัตน์  สายเขียว 
นางสาวชนุตพร  ใหญ่โต 

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
และการระวังการ
ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 

6 พ.ค 2563 รร.กฬ.นว 

2 นายวิทยา  ปัทมะรางกูร 
 

การจัดอบรมนวด
ทางการกีฬา 

6-7 ธ.ค 63 รร.กฬ.นว 

ล าดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
จ านวนครั้งที่ใช้ต่อปี

การศึกษา 
หมายเหตุ 

1 วัดเทพสามัคคีธรรม 6  

ล าดับที่ ชื่ออาคาร สถานที่ จ านวน (หลัง) หมายเหตุ 
1 อาคารเรียนและอาคารอ านวยการ 1  
2 อาคารหน้าเสาธง 1  
3 อาคารหอพักนักเรียนหญิง 2  
4 อาคารชุดรวมพักอาศัย 18 ยูนิต 1  
5 โรงยิมอเนกประสงค์ 4 แคว 1  
6 อาคารโรงซักรีด 2  
7 อาคารหอพักนักเรียนชาย (ปิง วัง ยม น่าน ) 4  
8 อาคารเจ้าพระยา 1  
9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1  
10 โรงฝึกมวยสนามกีฬากลาง 1  
11 สนามกีฬาอเนกประสงค์มีหลังคาคลุม 1  
12 โรงยิมฝึกซ้อมมวยสากลสมัครเล่น(ชอนตะวัน) 1  
13 อาคารโรงอาหาร 1  
14 อาคารเรือนพยาบาล 1  
15 ห้องพักครูเวร 2  
16 ร้านสหการ 1  
17 โรงยิมยกน้ าหนัก 1  
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ล าดับที่ 
ชื่อปราชญ์ขาวบ้าน/ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่องท่ีเชิญมาให้

ความรู้ 
วัน เดือน ปี สถานที ่

3 นายสามารถ  พรมสุ่น 
นางนาตยานี  ชังชั่ว 
นางสาวสุนันทา  บุตรฉิม 
นางสาววิชญาวรรณ   มั่นทรัพย์ 
 

โครงการวัยรุ่นวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์มน
สถานศึกษา 

24-25 ก.ค 63  

 

15. ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนและประกอบอาชีพ  
     (รายงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564) 

จ านวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียน (คน) 
หมายเหตุ ส าเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ ประกอบ

อาชีพ 
ร้อยละ 

56 56 100 56 100 - - - 
หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลนักเรียนที่ส าเร็จปกีารศึกษา 2563 

 
16.ข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษา 

ล าดับที่ รายการความร่วมมือ 
หน่วยงานที่ท า
ความร่วมมือ 

กิจกรรมที่ท า
ร่วมกัน 

ปีท่ีท า
ความ
ร่วมมือ 

ปีท่ีสิ้นสุด
ความร่วมมือ 

1 การพัฒนากีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการเรียน
การสอนด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

2563 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
17. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

โรงรียนควรส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรม/โครงการแข่งขันโครง 
งานทางวิชาการให้ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เ พ่ือให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรม 

โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร จั ด กิ จ 
กรรมน าเสนอโครงงานทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น ร ะ ดั บ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

นักเรียนมีได้ท างาน
ร่วมกันอย่ าง เป็น
กระบวนการ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

-จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนระยะ
ย า ว ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ 
ศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่ งชาติ จั ด ระบบการนิ เ ทศ
ภ า ย ใ น เ พ่ื อน า ผ ล ไป พั ฒ น า
บุคลากร 
-พัฒนาด้านวิชาการควบคู่กับการ
พัฒนาด้านกีฬา เพ่ือรองรับความ
แตกต่างแห่งศักยภาพบุคคล 
-จัดโครงการพัฒนาด้านศักยภาพ
ครูด้านหลักสูตรการสอน 
-จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(PLC) 
-ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ รองรับการขอ
ใ ช้ แ ล ะกา รศึ กษ าดู ง านจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ และหน่วยงาน
ภายนอก 
-  พั ฒ น า ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศทั้งระบบ 

- โรงเรียนมีการทบทวนการ
จั ดท าแผนยุทธศาสตร์  ที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 
- โรงเรียนมีการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ พัฒนาผู้ เรียนทั้ง
ทางด้านวิชาการ และด้าน
กีฬา 
- โรงเรียนมีโครงการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ โ ด ย ร อบ บ ริ เ ว ณ
โรงเรียน 

-  แ ผ น พั ฒ น า
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์
ที่ ร ะบุ โ คร งการ /
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางด้าน
กีฬาและวิชาการ 
-ภูมิทัศน์โดยรอบ
โ ร ง เ รี ย น กี ฬ า
จังหวัดนครสวรรค์
มีความสะอาด ร่ม
รื่ น  ป ล อ ด ภั ย 
อ าค า รสถานที่ มี
ความพร้อมต่อการ
ใช้งาน ทั้ งในด้าน
การจัดการศึกษา 
การฝึกซ้อม การอยู่
อาศัย 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

-ควรมีการจัดอบรมเพ่ือให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อเหตุการณ์ 
-  ครู ควรมีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน SDQ 
-ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
-ควรต่อยอดกิจกรรมโครงงาน
ทางวิชาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระ มีกระบวนการวัดและ
ประเมินผล ก ากับและติดตาม
อย่างชัดเจน 

- จัดอบรมครูผู้สอนเรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีใน
การจั ดการ เ รี ยน
การสอนในระดับ 
พอใช้ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ 4  
คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

-ผู้ฝึกสอนมีการจัดท าแผนการ
ฝึกซ้อมที่เน้นการพัฒนาด้านกีฬา
สู่ ค ว าม เป็ น เ ลิ ศ  ส อดแทรก
หลักการตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
-ผู้ฝึกสอนมีการจัดท าวิจัยด้าน
การจั ดการ เ รี ยนรู้  และการ
ฝึกซ้อมกีฬาด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศของชนิดกีฬาที่เปิดสอน 
-ผู้ฝึกสอนมีความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สามารถน ามาปรับ ใช้ ในการ
ฝึกซ้อมเป็นอย่างดี 
-ผู้ฝึกสอนควรให้นักเรียนจัดท า 
PORT FORRIOของตนเอง 

- .จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอน
กีฬาให้มีความรู้ในการน าหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ใน
การฝึกซ้อม ตลอดจนการให้
ความรู้ในการจัดท าแผนการ
ฝึกซ้อม 

- ผู้ ฝึ กสอนกีฬามี
ความรู้ ในการน า
หลักวิทยาศาสตร์
การกีฬามาใช้ ใน
ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม 
ตลอดจนการและมี
ความรู้ในการจัดท า
แผนการฝึกซ้อม 
- นั ก เ รี ย น มี ก า ร
จัดท าแ ฟ้มสะสม
ผลงานของตนเอง 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า นายเกียรติศักดิ์     แสงสีเหลือง 
นางศรีเมือง         ทองแก้ว 
นางสาววสุกัญญา  สุวรรณปรีชา 

ผู้ก ากับติดตาม นายเกียรติศักดิ์   แสงสีเหลือง 
 

   จุดเน้นของโรงเรียน โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายระดับคุณภาพที่ก าหนด ระดับคุณภาพที่ประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

   

     1) มีความสามารถในการ
อ่านการเขียนการสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้เป็นกรอบในการจัดการ

ผู้ เ รี ยนมีความสามารถในการค านวณ การคิด 
วิเคราะห์และการเขียนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ 
เป้าหมายก าหนดให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ระดับดีขึ้นไปร้อยละ80  ผลการประเมิน

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

เรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้าน
การอ่าน การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณโดย 
มีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติและมีการการวัดและประเมินผล
ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณในการให้ครูทุกกลุ่มสาระมีการประเมินผลการ
คิด วิเคราะห์ และเขียนในทุกๆภาคเรียน ทั้ง 2 ภาคเรียน
ของทุกปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 99.44 

2) มีความสามารถในการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะห์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ อภิปรายแลก 
เปลี่ ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่งานหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้าน
การอ่าน การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณโดยมี
กิจกรรมสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การน าเสนอโครงงานในรายวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 มีการวัด
และประเมินผลความสามารถในการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณในการให้ครูทุกกลุ่มสาระ
ประเมินผลการคิด วิเคราะห์ และเขียนในทุกๆภาคเรียน 
ทั้ง 2 ภาคเรียนของทุกปีการศึกษา 

ผู้ เ รี ยนมีความสามารถในการค านวณ การคิด 
วิเคราะห์และการเขียนสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ 
เป้าหมายก าหนดให้ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ระดับดี ขึ้นไปร้อยละ80 ผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินใน
ภาพรวมทุกรายวิชาคิดเป็น ร้อยละ 99.44(ตารางที่ 5 
เอกสารหน้า 20) และจ าแนกตามรายวิชา 4 วิชาสรุป
เป็นแผนภูมิได้ดังนี ้

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

 

100

97.22

97.14

97.95

99.11

90.32

85 90 95 100 105

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ภาษาไทย 
ผลประเมนิความสามารถในการอา่นการ

เขยีน

และการสือ่สารภาษาไทย ปีการศกึษา 2543

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

  

 

 

100

96.53

97.86

98.98

99.11

90.32

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

85 90 95 100 105

ภาษาองักฤษ
ผลประเมนิความสามารถในการอา่นการ

เขยีน

และการสือ่สารภาษาองักฤษ ปีการศกึษา 

2543

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

  

 

 

3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

โรงเรียนได้จัดโครงการกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการ
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนร่วมท างานเป็น
กลุ่ม น าเสนอผลงาน โดยใช้กระบวนการคิด ทางวิทยา- 
ศาสตร์ จนเกิดเป็นผลงานในรูปแบบต่างๆ การจัดกิจ 
กรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี ศิลปะ ในรายวิชา
ทัศนศิลป์ การตัดสต๊ิกเกอร์ 

ผู้เรียนมีการสร้างนวัตกรรมจนเกิดเป็นผลงานที่เป็น
รูปธรรม มีผลการประเมินชิ้นงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดนตรี ศิลปะ การน าเสนอใบงานของกลุ่มการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอ่ืน 

3 
(ดี) 
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94.29

98.98
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88.71

ม.1

ม.2

ม.3
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ม.5

ม.6

80 85 90 95 100 105

ภาษาคณิตศาสตร ์
ผลประเมนิความสามารถในการอา่นการ

เขยีน

และการสือ่สารภาษาคณิตศาสตร ์ปี

การศกึษา 2543

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

      4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ โดยการให้ผู้ เรียนใช้อุปกรณ์
สื่อสาร (โทรศัพท์ มือถือ คอมพิวเตอร์) ในการสืบค้นหา
ข้อมูล ประกอบการเรียน การน าเสนอผลงาน โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  ไ ด้ แ ก่ ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft 
Powerpoint การใช้แอพพลิ เคชั่นในการน าวีดี โอใน
รูปแบบต่างๆ มีการบริการสัญญาอินเตอร์เน็ต (Wifi) 
อย่างทั่วถึง สะดวก และเพียงพอต่อการใช้งาน 

ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานได้ 
จนเกิดเป็นผลงานในเชิงประจักษ์ ได้แก่ การท า
Powerpoint เสนอผลงานวีดีโอ  ผู้เรียนมีความสนใจ
ในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  โดยมีผล
การประเมินความสามารถการใช้เทคโนโลยีจากแบบ
ประมาณสมรรถนะส าคัญในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น 
100ละ 100 

4 
(ดีเลิศ) 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรโรงเรียน
กีฬา 

โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ส่งเสริมให้ผู้จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน 
โครงการกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนและ
ตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่1 และปีที่ 4 เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยมีการจัดครูผู้สอนให้ตรงตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬา 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมวันสุนทร
ภู่  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การน าเสนอโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 

 

*รายละเอียดตามตารางหน้าท่ี 60 

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

 6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โรงเรียนจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้มีเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อ ได้แก่กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษากิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ มีการเชิญวิทยากร ศิษย์เก่ามาให้ความรู้แนว
ทางการปฏิบัติตน ในการประกอบอาชีพ และการศึกษา
ต่อ มีการเชิญสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาให้
ความรู้ และแนะน าหลักและวิธีการ ในการเข้าศึกษาต่อ
ให้แก่ผู้เรียน 

ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  
จ านวน 56  คนส าเร็จการศึกษา จ านวน 56  คน เข้า
ศึกษาต่อ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3จ านวน 68 คน 
ส าเร็จการศึกษา 66 คน เข้าศึกษาต่อ 64คน คิดเป็น
ร้อยละ 97 

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ตาราง แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
(คน) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
(คน) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวน (คน) 
จ านวน  
(คน) 

ม.1 54 54 100 54 54 100.00 100.00 

ม.2 72 71 98.61 72 69 95.83 97.22 

ม.3 70 69 98.57 70 67 95.71 97.14 

ม.4 49 48 97.95 49 48 97.96 97.95 

ม.5 56 55 98.21 56 56 100.00 99.11 

ม.6 62 56 90.32 62 56 90.32 90.32 

รวม 363 353 97.24 363 350 96.42 96.83 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ตาราง แสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ                     

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
(คน) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
(คน) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวน (คน) 
จ านวน  
(คน) 

ม.1 54 54 100.00 54 54 100.00 100.00 

ม.2 72 71 98.61 72 68 94.44 96.53 

ม.3 70 70 100.00 70 67 95.71 97.86 

ม.4 49 49 100.00 49 48 97.96 98.98 

ม.5 56 55 98.21 56 56 100.00 99.11 

ม.6 62 56 90.32 62 56 90.32 90.32 

รวม 363 305 84.02 363 349 96.14 90.08 
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ตาราง แสดงผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ จากแบบบันทึกผลการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
(คน) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
(คน) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวน (คน) 
จ านวน  
(คน) 

ม.1 54 54 100.00 54 54 100.00 100.00 

ม.2 72 68 94.44 72 68 94.44 94.44 

ม.3 70 69 98.57 70 63 90.00 94.29 

ม.4 49 48 97.96 49 49 100.00 98.98 

ม.5 56 56 100.00 56 56 100.00 100.00 

ม.6 62 54 87.10 62 56 90.32 88.71 

รวม 363 349 96.14 363 346 95.32 95.73 
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6.ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของผู้เรียนโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 
ประเด็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬา 

 
หมายเหตุ 
1. ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 1.1 ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรยีน 2.70 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
 1.2 ช่วงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) ระดับ ดี (3) ผู้เรียนมีระดับผลการเรยีน 2.80 ขึ้นไป ร้อยละ 60 – 69 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
ม.1 ผู้เรียนมีระดับผลการ

เรียน 2.70 ขึ้นไป  
ร้อยละ 60 – 69 

54 53 99.75 54 53 99.75 99.75 
ม.2 68 67 99.52 68 67 99.52 99.52 
ม.3 68 67 99.14 68 67 99.14 99.14 

รวมนักเรียนชั้นม.ต้น 190 187 98.42 190 187 98.42 98.42 
ม.4 ผู้เรียนมีระดับผลการ

เรียน 2.80 ขึ้นไป  
ร้อยละ 60 – 69 

49 48 99.67 49 48 99.67 99.67 

ม.5 56 55 99.04 56 55 99.04 99.04 

ม.6 62 61 98.25 62 61 98.25 98.25 

รวมนักเรียนชั้นม.ปลาย 167 164 98.20 167 164 98.20 98.20 
รวม 357 59 99.44 357 59 99.44 99.44 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

   

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีโรงเรียนกีฬาก าหนด 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายที่ว่า มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางการกีฬาให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความรู้  ความสามารถ ในการกีฬา ควบคู่ไปกับ
วิทยาการด้านต่าง ๆ มีความสุขความเป็นไทย มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้ก าหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
ไว้จ านวน 9 ข้อ โดยมีโครงการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ โครงการวันส าคัญ ของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมท ากิจกรรม
ที่เป็นสาธารณประโยชน์ในจังหวัดนครสวรรค์ การร่วมกิจกรรม
เข้าแถวหน้าเสาธง การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา การเวียนเทียน ซึ่งจะด าเนินการอยู่ในวัดที่อยู่ใน
ท้องถิ่น คือ วัดเทพสามัคคีธรรม 

ผู้เรียนมีพฤติกรรม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎ กติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สูง
กว่าเกณฑ์ เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ร้อย
ละ 80 โดยมีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 99.68 

4 (ดีเลิศ) 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครมูีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ท าพานประกวดโดยใช้วัสดุที่หาได้
ในท้องถิ่น  กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง มีการ
จัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน การชกมวยทะเล การออก
ร้านอาหารพ้ืนบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ และการประกวดนาง
นพมาศ และการจัดกิจกรรมบายศรีผูกข้อมือให้แก่นักเรี่ยนที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ปีที่ 6 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมการภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทยในข้อ 7 รักความเป็น
ไทยให้มีผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูง
กว่าเป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ร้อยละ 80 
โดยมีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 99.68 

4 (ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม ส่งเสริมผู้เรียนรู้จัก ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันได้อย่างแตกต่างและหลากหลาย ได้จัดกิจกรรม 
ปฐมนิเทศ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตร
นารี กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การเข้าวัดฟังเทศน์ 
การเวียนเทียน กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญได้แก่วัน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 2563 โดยการ
นิมนต์พระมาเพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมการภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทยในคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ข้อ 7 รักความเป็นไทยให้มีผลประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าเป้าหมาย ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ร้อยละ 80 โดยมีผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ ในระดับดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 99.68 

4 (ดีเลิศ) 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

โรงเรียน  ส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทาง
ร่างกาย  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย จัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนโดยการ
อบรมหน้าเสาธง การจัดป้ายนิเทศภายในห้องพยาบาล การจัด
กิจกรรมนันทนาการให้ผู้เรียนมีความสุขได้แก่ กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทยวันลอยกระทงกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
นอกจากนี้แล้วงานพยาบาลได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติดและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในสถานศึกษา  

ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์มี
สุขภาพจิตที่ดี มีความสุข 
เป้าหมาย ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ร้อยละ 80 โดย
มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อย
ละ 95.63 

4 (ดีเลิศ) 

ภาพรวม : คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
หมายเหตุ 
 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละประเด็นของมาตรฐานนั้นๆ 
 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมนิในแต่ละประเด็นพิจารณาที่มีความถี่สูงสุด หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม / โครงการพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้ง
ทางด้ านผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน รวมไปถึ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1.จัดกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.ควรมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล 
2.ควรมีการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์
ผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

1.จัดท าระบบ SDQ 
2. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ผู้เรียน 

        ข้อเสนอแนะ   - 
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รายการเอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 รายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
2 รายงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
3 รายงานกิจกรรมวันคริสต์มาส 
4 สารสนเทศงานวัดผล(ข้อมูลผลลัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
5 ภาพถ่ายกิจกรรม 
6 รายงานโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
8 รายงานการใช้ห้องปฏิบัติการ 
9 รายงานการน าเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
10 รายงานกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
11 รายงานกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
12 รายงานกิจกรรมวันไหว้ครู 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า นายสมเจตร์       รอดนารายณ์ 
นางสิร์รดา         อินทร์สุวรรณ์ 
นางสุรีรัตน์         เดชอุดม 
นางสาวศริญญา   จันนารี 

ผู้ก ากับติดตาม นายสมเจตร์        รอดนารายณ์ 
 
จุดเน้นของโรงเรียน โรงเรียนมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายระดับคุณภาพที่ก าหนด ระดับคุณภาพที่ประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1) มี เป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่โรงเรียนกีฬา
ก าหนดชัดเจน 

โรงเรียนกีฬาได้ด าเนินการจัดประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี มีการทบทวนการจัดท าแผน ทบทวนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดไว้ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไว้ว่า 
“เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา จัดการศึกษาอย่างมีระบบ” 
ก าหนดพันธกิจไว้ 5 ข้อ 

1. พัฒนานักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อย่างมีคุณภาพ 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการฝึกกีฬาและการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

  ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
และสอดคล้องกับวัตถประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์มี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน 
มี แผน พัฒนาการจั ดก ารศึ ก ษ า 
แผน พัฒนาคุณภ า พก า ร ศึ ก ษ า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4 
(ดีเลิศ) 

2) มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของโรงเรียนกีฬา 

โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบโดยยึด
หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามขั้นตอนPDCA เริ่มตั้งแต่การวางแผนพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษาโดย
การจัดท ากรอบจัดจ้างบุคลากรให้เพียงพอ ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนทั้ง 3 ฝ่าย มีการประชุมการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการน าผลของการประกันคุณภาพภายในมาใช้วางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิด
จากการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และมีการจัดท ารายงาน
คุณภาพของสถานศึกษาในทุกๆปี  
โดยในปีการศึกษา 2563 มีการ
รายงานผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรโรงเรียน
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการโดยการจัด
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชาเอกให้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี2551 และ
ฉบับปรับปรุง 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปี่ที่
4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ให้ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตจริง มีการบูรณาการร่วมกันทุกกลุ่มสาระ มีการน า
ความรู้ในท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ มาปรับใช้ในหลักสูตร มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมีการก าหนดเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกๆปีการศึกษาโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็น
ฐานในการก าหนด 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์มีการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรโรงเรียนกีฬา 

4 
(ดีเลิศ) 

4) พัฒนาครูและบุคลากร
ให ้ม ีความเชี ่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

โรงเรียนได้ด าเนินส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นตามภาระงานที่รับผิดชอบ เช่น
การอบรมการจัดท าค าอธิบายรายวิชา ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลักการ
กีฬาแห่งชาติ การอบรมการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
โดยสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอด
กับเพ่ือนร่วมงานโดยก าหนดไว้ในวาระการประชุมประจ าเดือน 

บุคลากรของโรงเรียนได้ รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพอย่างน้อยคนละ 
20 ชั่วโมง ต่อ 1 ปีการศึกษา 

3 
(ดี) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินเงิน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

5) จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนโดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการต่างๆที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ได้แก่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา หอสมุด
ห้องดนตรี นาฏศิลป์  และห้องเรียนที่มีระบบเทคโนโลยี จ านวน 4 
ระดับชั้น คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที3่ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
นอกจากนี้แล้วในปีการศึกษา 2563 ที่เกิดสถานการณ์ของโรคระบาด 
covid-19 ทางโรงเรียนได้จัดสถานที่เรียน ที่พัก ให้มีความเหมาะสม
ปลอดภัย สอดคล้องกับสภาการณ์ปัจจุบัน 
นอกจากนี้โรงเรียนมีได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่เพ่ือจัดสรรงบประมาณส าหรับใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง 
พัฒนาให้สถานที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มี
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา หอสมุด 
ห้องดนตรี นาฏศิลป์  และห้องเรียน 
และห้องเรียนอัจฉริยะ และมีสนาม
ฝึกซ้อมครบทั้ง 6 ชนิดกีฬาตามที่
โรงเรียนได้เปิดจัดการเรียนการสอน
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ต่ า ง ๆ  มี ค ว า ม
ปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งาน 

4 
(ดีเลิศ) 

6 )  จั ด ระบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างกลุ่มไลน์ของโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ 
ติดต่อ ประสานงานของบุคคลากรในโรงเรียน   มีการใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งเอกสารของทางราชการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานในจังหวัด และสังกัดสถาบันการพลศึกษามี
การเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนสู่สาธารณะทางสื่อออนไลน์  มีการ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดห้องประชุมให้มีความ
สอดคล้อง รองรับต่อสภาวการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน 

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนคือเว็บไซต์
ของทางโรงเรียนNkss.ac.t 
และ Facebook เพจ 
Nsnss nakhonsawan sports 
school 

3 
(ดี) 

ภาพรวม : กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

4 ดีเลิศ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

 
หมายเหตุ 
 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละประเด็นของมาตรฐานนั้นๆ 
 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมนิในแต่ละประเด็นพิจารณาที่มีความถี่สูงสุด 
 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. โรงเรียนมีการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนได้แก่ 

- วิสัยทัศน์ 
- อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
- เป้าประสงค ์
- ยุทธศาสตร์ 

2. โรงเรียนมีการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาว 
4 ปี 2562-2566 

1. การน าทิศทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ ไปขยายผล ปรับใช้ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และน าลงสู่การปฏิบัติ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผล
และน าผลที่ได้มาใช้จัดท าแผนพัฒนาฯในปีต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. โรงเรียนควรมีการทบทวนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ระยะยาว 4 ปี) 
2. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
ประเมินสถานศึกษาในด้านต่างๆ 
3. สถานศึกษาควรมีระบบจัดเก็บสารสนเทศที่เป็นระบบ สามารถเรียกใช้ข้อมูล
ได้อย่างสะดวก มีความถูกต้อง ครอบคลุมทุกภาระงาน 

1. การทบทวนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การจัดท าแบบประเมินส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ    - 
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รายการเอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3 หลักสูตรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
5 รายงานการประชุมประจ าเดือน 
6 สารสนเทศของโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
7 SAR ประจ าปี 2563 
8 รายงานการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า 
นายเกียรติศักดิ์   แสงสีเหลือง 
นางสาววสุกัญญา สุวรรณปรีชา 

ผู้ก ากับติดตาม นายเกียรติศักดิ์     แสงสีเหลือง 
 
จุดเน้นของโรงเรียน โรงเรียนมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายระดับคุณภาพที่ก าหนด ระดับคุณภาพที่ประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิต 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดหลักสูตรโรงเรียนกีฬา ตามหลักแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 และปรับปรุง 2560 ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวัน
สุนทรภู่  และวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมวันคริสต์มาส การท า
ชิ้นงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ครูผู้สอนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้ ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

 นอกจากนี้แล้วโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้
นักเรียนนอกเหนือจากทักษะทางวิชาการให้นักเรียนได้ลง
มือท างานเป็นกลุ่มด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน
โครงการ การด าเนินงานตามโครงการ ตลอดจนถึงการ
ประเมินผล ได้แก่โครงการกีฬาสีสัมพันธ์  โครงการเลือกตั้ง
สภานักเรียน 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้แก่แหล่ง
เรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์ วัดเทพสามัคคีธรรม เนื่องจากในปี
การศึกษา 2563 การระบาดของโรค covid – 19 ซึ่งไม่
สามารถน านักเรียนไปศึกษาดูงานภายนอกได้มากนัก ทาง
โรงเรียนจึงใช้วิธีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสอดแทรกการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ มากขึ้น 

ค รู ผู้ ส อ น มี ก า ร ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่ ง เรียนรู้ท่องถิ่นและ
แหล่ ง เ รี ยนรู้ ภายในและ
ภายนอกจังหวัด จัดกิจกรรม
ที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 

3 
(ดี) 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
  

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดย
เน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ครูผู้สอนมีการบริหารชั้น
เรียนชิงบวกท าให้ผู้ เรียน
เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ก า ร อ ย่ า ง มี
ความสุข 

4 
(ดีเลิศ) 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้ด าเนินการตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการวัดและ
ประเมินผลทั้งกลางภาคและปลายภาคการศึกษา มีการน า
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดย
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

ครูวัดและประเมินผลผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีเครื่องมือ
มาตรฐาน 

4 
(ดีเลิศ) 
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ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการจัดประชุมฝ่ายวิชาการ เพ่ือให้
ครูผู้สอนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของผู้เรียน ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และแนวทางการ
สนับสนุนพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียน 

ครูและผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันมีการน าข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมร่ วมกันมาใช้
พัฒนานักเรยีน 

4 
(ดีเลิศ) 

ภาพรวม : กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 ดีเลิศ 

หมายเหตุ 
 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละประเด็นของมาตรฐานนั้นๆ 
 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมนิในแต่ละประเด็นพิจารณาที่มีความถี่สูงสุด 
 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.สถานศึกษามครูครบทุกกลุ่มสาระ และสอนตรงตามวิชาเอก 
2.สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบัน 

1. ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.จัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.สถานศึกษาควรมีการพัฒนาให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

1. การจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ   - 
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รายการเอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 หลักสูตรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

2 ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนประจ าปีการศึกษา 2563 

3 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4 รายงานวิจัยในชั้นเรียนดังนี้ 
- การศึกษาเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาววสุกัญญา  สุวรรณปรีชา 
- การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 โดยนายฟาลาฮ  สะแลแม 
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวภนิดา   ปรางวิรุฬห์ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดนนางสาวสุจันทรา  บ ารุง 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการรสอนแบบเพ่ือนช่วยเหลือเพ่ือนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1                        

โดยนางสาวสุดารัตน์   อินหมี 
- การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาหืกับวิธีการ

ทดสอบเม่ือจบหน่วยการเรียน โดยนางสิร์รดา  อินทร์สุวรรณ์ 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยนางสาวพิมลดา  พีลี 
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่องโครงสร้างโลกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบ 5E 

ส าหรับนักเรียนชั้นม.6 โดยนางสาวทิพวรรณ   ละมูลนอก 
- การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวศริญญา  จันนารี 
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยว่าที่ร.ต ดวงกมล  เผือกจีน 
- การท่องสูตรคูณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนางสาวพิมพ์ศิริ  แสงสว่าง 
- ผลการแก้ปัญหาความประณีตการแรเงาภาพ 2 มิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางศรีเมือง  ทองแก้ว 
- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของผู้เรียน โดยนางสุรีรัตน์   เดชอุดม 
- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดบนางภัทรินทร์  มังกร 



55 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

6 รายงานโครงการเลือกตั้งสภานักเรียน 

7 รายงานกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 
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มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา 

ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้า จ.ส.อ.อรัญ        บุญลือ 
นายสมเจตร์      รอดนารายณ์ 
นายมนต์ชัย       ปัญญุเบกษา 
นายธนารักษ์      ศิริเนาว์ 
นายวันชา          แผ่นลิ้นฟ้า 
นางสาวบุญยาวีย์  ม่วงพูล 

ผู้ก ากับติดตาม จ.ส.อ. อรัญ     บุญลือ 
 
จุดเน้นของโรงเรียน (พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์/ค่านิยม/อ่ืนๆ) 

โรงเรียนมีการก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของโรงเรียนคือ “ทักษะกีฬาดี  บุคลิกภาพเด่น”ยุทธศาสตร์การพัฒนาในยุทธศาสตร์
ที่ 1 คือศักยภาพนักกีฬาโดยใช้หลักการกีฬาและหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

เป้าหมายระดับคุณภาพที่ก าหนด ระดับคุณภาพที่ประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

1. การจัดการเรียนการสอนด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

โรงเรียนมีการด าเนินบริหารจัดการ การบริหารด้านกีฬาให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1.พัฒนานักกีฬาตามหลักการกีฬาและหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬาโดย น าเอาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และการฝึกซ้อมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  โดยโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์มีนักกีฬา 6 ชนิดกีฬาให้แต่ละกีฬามีรูปแบบการฝึกซ้อม
ที่เฉพาะเจาะจงส่งผลถึงสมรรถภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นนักกีฬา เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นในรายการต่างๆทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

โรงเรียนกีฬามี การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะทางการกีฬา
ตามชนิดกีฬาที่เปิดสอนที่ 6 
ชนิดกีฬาสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมายเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน  
มีการน าหลักวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเข้าใช้ในทุกๆด้าน 

4 
(ดีเลิศ) 

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านกีฬา โรงเรียนกีฬาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนี้ 
-กีฬากรมพลศึกษา 
-กีฬายกน้ าหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับยุวชน 
-กีฬาเซปักตะกร้อไทยพีบีเอส 
-กีฬาที่ทางสมาคมกีฬาต่างๆจัดขึ้น 
-กีฬาวิ่งมินิฮาฟมาราธอน  
-กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 
ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการเก็บตัว และแข่งขันในระดับนานาชาติ ใน
ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟันดาบ  ยกน้ าหนัก 
*เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด ท าให้มี
การงดการแข่งขันในหลายรายการ ทางโรงเรียนจึงได้พัฒนาผู้เรียนโดย
การรักษาสมรรถภาพให้ให้อยู่ในระดับดี พร้อมต่อการเข้าร่วมแข่งขันใน
รายการต่างๆเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ 

1.ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กี ฬ า ร า ย ก า ร ต่ า ง ๆ ใ น
ระดับชาติ  คิด เป็นร้อยละ 
36.97 
(รายละเอียดตามตารางที่ 10 
ข้อ 10.1 หน้า 14-24) 
2. ผู้ เ รี ย น บ า ง ส่ ว น ไ ด้ รั บ
คั ด เ ลื อก ให้ เ ข้ า เ ก็ บตั ว ใน
สมาคมทางด้านกีฬา ในชนิด
กีฬา ยกน้ าหนัก ฟันดาบ และ
ฟุตบอลหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 5.73 
(รายละเอียดตามตารางที่ 10 
ข้อ 10.2 หน้า 25 ) 

4 
(ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ประเด็นการพิจารณา วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ระดับคุณภาพ
(ความหมาย) 

3. การบริการจัดการด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

โรงเรียนมีการก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนคือ “ทักษะกีฬาดี  บุคลิกภาพเด่น”ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ที่  1 คือศักยภาพนักกีฬาโดยใช้หลักการกีฬาและหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา  จากนั้นได้น าทิศทางการศึกษาที่ก าหนดไว้มาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งก าหนด
โครงการกิจกรรมที่เก่ียวข้องไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีดังนี้ 

- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกซ้อม 
- โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
- โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรกีฬาเพ่ือความ

เป็นเลิศ 
- โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา 
- โครงการทดสอบสมรรถภาพทางการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

นักกีฬา 

โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการที่
ก าหนดไว้แผนพัฒนาการกีฬา
ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า  ร ว ม ไ ป ถึ ง
เป้าประสงค์ของโรงเรียนกีฬา
จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือมุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนมีลักษณะตามอัต
ลั กษณ์ ของ โ ร ง เ รี ย น กี ฬ า
จังหวัดนครสวสรรค์คือทักษะ
กีฬาดี บุคลิกภาพเด่น มีการ
บริหารจัดการด้านกีฬาที่เป็น
ระบบ 

4 
(ดีเลิศ) 

ภาพรวม : คุณภาพด้านกีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

4 ดีเลิศ 

หมายเหตุ 

 - ผลการประเมินภาพรวมในแต่ละมาตรฐานให้พิจารณาจากฐานนิยมของผลการประเมินในแต่ละประเด็นของมาตรฐานนั้นๆ 

 - ฐานนิยม หมายถึง ผลการประเมนิในแต่ละประเด็นพิจารณาที่มีความถี่สูงสุด 

 - หากค่าฐานนิยมเท่ากันให้สรุปภาพรวมโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.โรงเรียนมีผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามชนิดกีฬาท่ีเปิดสอน 
2.โรงเรียนมีแผนพัฒนาการกีฬาที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

1.พัฒนาและยกระดับผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในชนิด
กีฬาที่สอนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
2.ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดไว้ไว้ มีการนิเทศก ากับ
ติดตามผล  และน าผลที่ได้มาพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.สถานศึกษาควรพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้เรื่องการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
ในทุกๆด้าน 
2.การให้นักเรียนทุกคนจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

1. การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2. การให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานด้านกีฬา 

ข้อเสนอแนะ  - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

รายการเอกสารอ้างอิง  

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แผนการฝึกซ้อมจ านวน 6 ชนิดกีฬา 
2 แผนปฏิบัติการประจ าปี(ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ) 
3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2562-2565 
4 รายงานผลการแข่งขันประจ าปี 2563 
5 รายงานการวิจัยทางการกีฬาดังนี้ 

- การพัฒนาทักษะการพักลูกฟุตบอลด้วยหน้าอก โดย นายวิจิตรศิลป์   บุญมาก 
- การพัฒนาทักษะการยกเข่านักวิ่งระยะไกล โดยการใช้รั้ว โดย นางสาวฐิติมา   วิชัยศรี 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะขั้นพ้ืนฐาน (ข้างเท้าด้านใน) โดยนางสาวดวงกมล   วิลัยมาตร์ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะขั้นพ้ืนฐาน (ทักษะเข่า) โดยนางสาวสุนิดา   สุดสังข์ 
- การฝึกรับลูก W เทคนิคของผู้รักษาประตู โดยใช้แบบฝึกส าหรับผู้รักษาประตู โดยนายกาญจนวัฒน์   วงษ์มี 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะขั้นพ้ืนฐาน (ข้างเท้าด้านใน) โดยนายวันชา   แผ่นลิ้นฟ้า 
- การพัฒนาทักษะการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเบื้องต้นฟันดาบสากลของนักเรียน (ม.5) โดยนาย

ปารเมศ  เจริญพรม 
- การพัฒนาทักษะการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเบื้องต้นฟันดาบสากลของนักเรียน (ม.1) โดยนางสาว

กณิกา  ท้วมวิจิตร 
- การพัฒนาทักษะการชกหมัดตรงหลังโดยใช้แบบฝึกทักษะเบื้องต้นมวยสากลสมัครเล่น (ม.4) โดยนายวรพงศ์   แก้วพรหม 
- การพัฒนาทักษะการชกหมัดตรงหลังโดยใช้แบบฝึกทักษะเบื้องต้นมวยสากลสมัครเล่น (ม.1) โดยนายฉัตรชัย  จันทะหาร 
- การพัฒนาสมาธิของนักเรียนด้วยกิจกรรมการปรบมือ ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่1และ 4 โดยนายอุทิศ  ทองบ่อ 
- การพัฒนาทักษะการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5,6 โดยนางสาวเบญจมาศ   วงษ์สุวรรณ 
- การพัฒนาทักษะการโหม่งลูกฟุตบอล โดยนายมนต์ชัย   ปัญญุเบกษา 
- การแก้ปัญหาการเดินเท้าลอยของนักกีฬาเดินทน โดย นายธนารักษ์  ศิริเนาว์ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
6 รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ 
7 รายงานกิจกรรม/ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา 
 

 

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

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 
(ความหมาย) 

จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 
(ดีเลิศ) 

1.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม 
/ โครงการพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย ส่ ง เสริม ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งทางด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รวมไปถึงคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

1.จัดท าระบบ SDQ 
2. จัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาทักษะการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

4 
(ดีเลิศ) 

1 .  โ ร ง เ รี ย น ค ว ร มี ก า ร
ทบทวนจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา(ระยะ
ยาว 4 ปี) 
2 .  สถานศึกษาควร เปิ ด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
ประเมินสถานศึกษาในด้าน
ต่างๆ 
3. สถานศึกษาควรมีระบบ
จัดเก็บสารสนเทศที่ เป็น
ระบบ สามารถ เรี ยก ใช้
ข้อมูลได้อย่ างสะดวก มี
ความถูกต้อง ครอบคลุมทุก
ภาระงาน 

1 .  กา รทบทวนจั ดท า
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
2. การจัดท าแบบประเมิน
ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การพัฒนาโปรแกรม
ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4 
(ดีเลิศ) 

1.สถานศึกษาควรมีการ
พัฒนาให้ครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด 

1. การจัดอบรมพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีความรู้เรื่อง
กรใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 
(ความหมาย) 

จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬา
ของโรงเรียนกีฬา 

4 
(ดีเลิศ) 

1.สถานศึกษาควรพัฒนาผู้
ฝึกสอนให้มีความรู้เรื่องการ
ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
ทุกๆด้าน 
2.การให้นัก เรียนทุกคน
จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 

1. การปบรมผู้ฝึกสอน
กี ฬ า ให้ มี ค ว าม รู้ เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2. การให้ความรู้นักเรียน
เกี่ยวกับการจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงานด้านกีฬา 

ภาพรวมของโรงเรียนกีฬา 4     (ดีเลิศ) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
 

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

- ค าสั่งของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรคป์ีการศึกษา 2563 (ค าสั่งที ่116 / 2563 โรงเรียนกีฬาแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
 



66 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สงักัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
 


