
 



 

ค ำน ำ 
 

  รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบบัน้ี  จดัท าข้ึน ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศกัราช  ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พุทธศกัราช  ๒๕๔๕  ใหห้น่วยงาน 

ตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประเมิน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยจดัท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
   

  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล)  เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นสถานศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษ : โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางดา้น
กีฬา  เพื่อให้เป็นการสอดคลอ้งกับนโยบายคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครนครราชสีมา โรงเรียนจึงได้ปรับ
รูปแบบการรายงานประจ าปี ๒๕๖๐ ให้สอดคลอ้ง กบัมาตรฐานการศึกษาตวับ่งช้ี และเกณฑ์การพิจารณา
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับโรงเรียนท่ีส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางดา้นกีฬา ส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
    
   การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง เล่มน้ี  เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของคณะครู   และ
บุคลากรทุกคน  โรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี   และรายงานเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการติดตาม
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุง  พฒันาการจดัการศึกษา 
ใหม้ีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในปีต่อไป 

 
 

 

      ส.ต.ท. 
                 (นพวชัญ ์ โพธ์ิงาม) 
              ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
          โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

๑. ข้อมูลทั่วไป       
 

    โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๕๒๒ ถนนกีฬากลาง  ต  าบลในเมือง  
อ  าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา เป็นโรงเรียนในสังกดัส านกัการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โทรศพัท ์:  ๐-๔๔๙๒-๔๑๖๓ โทรสาร  : ๐-๔๔๙๒-๔๑๖๔   Website  : www.nrmss.ac.th  
E–mail address : sportkorat@hotmail.com เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๖ 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
เทศบาลนครนครราชสีมา  น าโดย รองศาสตราจารยเ์ชิดชยั   โชครัตนชยั  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาไดเ้สนอ

โครงการจดัตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยดัแก่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมและ
งบประมาณของชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาเห็นชอบอนุมติัให้ด  าเนินการจดัตั้งโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครนครราชสีมา  (อนุสรณ์  ๗๐ ปีเทศบาล)  โดยใชพ้ื้นท่ี  สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา  เปิดการจดัการ
เรียนการสอนในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยไดด้  าเนินการเปิดรับสมคัรนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงที่มีความถนดัดา้นกีฬา เพื่อสอบ
คดัเลือกเขา้เรียน โดยทางเทศบาลนครนครราชสีมาให้งบประมาณสนบัสนุน และทางโรงเรียนไดรั้บความสนใจจากผูป้กครองเป็น
จ านวนมาก   เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาใหก้บันกัเรียนที่มีความสามารถดา้นกีฬา  และตอ้งการพฒันาตนเองดา้นกีฬาอยา่ง
ต่อเน่ือง  บุคคลท่ีริเร่ิมจดัตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครนครราชสีมา  (อนุสรณ์  ๗๐ ปีเทศบาล)  ไดแ้ก ่

 ๑.  รองศาสตราจารยเ์ชิดชยั   โชครัตนชยั    นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  
 ๒.   นายสถิตพงษ ์  วงษว์ิบูรณ์สิน   รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
 ๓.   นายชวลิต   ตณัฑเศรณีวฒัน์   รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
 ๔.   ร.ต.อ.คมกฤช   อินทรักษา   รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
 ๕.   นายวีระศกัดิ์    ตนัจินดาประทีป   รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 
 ๖.   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาทุกท่าน 
 ๗.   นางกลัยา   บุญเทียม    ปลดัเทศบาล 
 ๘.   นายค ารณ   สมบูรณ์รัตน์    รองปลดัเทศบาล 
 ๙.   นายก่อเกียรติ   จุนาทรัพย ์   ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา 
 ๑๐. นางสิริกาญจน์   วงษโ์สภา   รองผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา 
 

 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) จดัการเรียนการสอน  ๖  ชนิดกีฬา  ไดแ้ก่   
๑.  กีฬากรีฑา   
๒.  กีฬาฟุตบอล   
๓.  กีฬามวยสากลสมคัรเล่น   
๔.  กีฬามวยไทยสมคัรเล่น   
๕.  กีฬาเซปักตะกร้อ   
๖.  กีฬายกน ้าหนกั 

mailto:sportkorat@hotmail.com


  ๒ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

แผนผงัโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร      

ที่ ช่ือ-สกลุ วุฒิการศึกษา/สาขา ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑ 
ส.ต.ท.นพวชัญ ์
โพธ์ิงาม 

บริหารการศึกษา
มหาบณัฑิต 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ๐-๘๙๔๒-๖๓๘๙-๓ 

๒ 
นางประไพ    
ค ากายปรง 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต/
การบริหารการศึกษา 

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามคัคี) ช่วยราชการ
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมาฯ 

๐-๘๙๘๔-๕๗๐๑-๘ 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วนัที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๑)  จ านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน     -    คน 
๒)  จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน  ๓๓๐   คน  จ าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 

ระดบัชั้นเรียน จ านวนหอ้ง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อหอ้ง 
ชาย หญิง 

มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๔๖ ๑๑ ๕๗ ๑ : ๕๗ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๓๓ ๑๔ ๔๗ ๑ : ๔๗ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๓๒ ๑๑ ๔๓ ๑ : ๔๓ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๔๓ ๑๗ ๖๐ ๑ : ๖๐ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๔๘ ๑๗ ๖๕ ๑ : ๖๕ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๔๗ ๑๑ ๕๘ ๑ : ๕๘ 

รวม ๖ ๒๔๙ ๘๑ ๓๓๐  
      

๓)  จ านวนนกัเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษา หรือส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)   ๓๓๐  คน  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔)  จ านวนนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั จ านวน  ๓๓๐  คน  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๕)  จ านวนนกัเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                        -  คน  คิดเป็น  ร้อยละ – 
 ๖)  จ านวนนกัเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                -  คน  คิดเป็น  ร้อยละ – 
 ๗)  จ านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ                 -  คน  คิดเป็น  ร้อยละ – 
 ๘)  จ านวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   -  คน  คิดเป็น  ร้อยละ – 
 ๙)  จ านวนนกัเรียนที่ลาออกกลางคนั (ปัจจุบนั)   -  คน  คิดเป็น  ร้อยละ – 
 ๑๐)  สถิติการขาดเรียน                        ๑๑  คน  คิดเป็น  ร้อยละ  ๓.๓๓  
 ๑๑)  จ านวนนกัเรียนท่ีเรียนซ ้าชั้น    -  คน  คิดเป็น  ร้อยละ – 
 ๑๒)  จ านวนนกัเรียนที่จบหลกัสูตร 
  -ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน  ๔๓  คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
  -ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน  ๕๘  คน  คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๓)  อตัราส่วนครู  :  นกัเรียน  เท่ากบั  ๑  :  ๑๑.๗๕ 
 ๑๔)   จ  านวนนกัเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  วรรณคดี และ นนัทนาการ  ๓๓๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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 ๑๕)  จ านวนนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง  ๓๓๐  คน  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖)  จ านวนนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๓๓๐  คน  คิดเป็น  ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗)  จ านวนนกัเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๓๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘)  จ านวนนกัเรียนที่มีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ  
    ๓๒๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๒๗ 
 ๑๙)  จ านวนนกัเรียนที่ผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามที่ก  าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา  ๓๓๐ คน      
    คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐)  จ านวนนกัเรียนที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคมตามที่ก  าหนดในหลกัสูตร  
    สถานศึกษา ๓๓๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๔.  ข้อมูลครู  และบุคลากร 
๔.๑  ผู้บริหาร 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ว/ด/ป  
เกิด 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วฒิุ วชิาเอก 
ต าแหน่ง 
งานบริหาร 

๑ 
 
 

ส.ต.ท.นพวชัญ ์ โพธ์ิงาม 
 
 

๑๘ เม.ย. o๔ ๕๖ 
 

๓๗ 
 
 

ผูอ้  านวยการ/
ผูอ้  านวยการช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ผูอ้  านวยการ 

๒ นางประไพ  ค  ากายปรง ๑๒ เม.ย. ๐๗ ๕๓ ๓๓ รองผูอ้  านวยการ/ 
รองผูอ้  านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

ป.บณัฑิต การบริหาร
การศึกษา 

รองผูอ้  านวยการ 

 
๔.๒  ข้าราชการครู  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ที ่ ช่ือ-สกุล 
ว/ด/ป 
เกิด 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วฒิุ วชิาเอก 
สอนวชิา/ 
ปฏิบัติงาน 

๑ 
 
 

นางสาวสุภาภรณ์ 
เช่ืองสุวรรณ 

๒๕ ต.ค. ๐๖ ๕๔ 
 

๓๑ 
 
 

ครู / 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. 
 
 

ภาษาองักฤษ 
 
 

-ภาษาองักฤษ/ 
-งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
-หวัหนา้งานวิชาการ 

๒ นางกฤษณา  ทือเกาะ ๑๓ ก.ค.๑๙ ๔๑ 
 

๑๗ ครู /  
ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. 
 
คอมพิวเตอร์ -การงานอาชีพ 

และ เทคโนโลยี 
-งานทะเบียนนกัเรียน 
-งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

๓ นายประคอง  อุดมกร ๓ ธ.ค. ๒๐ ๔๐ ๑๐ ครู/ 
ครูช านาญการ 

ค.บ. พลศึกษา -กรีฑา 

๔ นายเพิก  พึ่งปัญญา ๒๕ พ.ค. ๒๔ ๓๖ ๑๐ ครู/ 
ครูช านาญการ 
พิเศษ 

ป.
บณัฑิต 
วท.บ. 

-การบริหาร 
การศึกษา 
-วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

-มวยสากลสมคัรเล่น 
-หวัหนา้ฝ่ายพฒันา
กีฬา 
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ที ่ ช่ือ-สกุล 
ว/ด/ป 
เกิด 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วฒิุ วชิาเอก 
สอนวชิา/ 
ปฏิบัติงาน 

๕ นายเฉลิมพล  มวยมัน่ ๖ ก.ย. ๑๙ ๔๑ ๑๐ ครู /  
ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

-ยกน ้ าหนกั 

๖ นายอคัรศาสตร์ 
ศาสตร์สูงเนิน 

๒๐ ม.ค. ๒๕ ๓๕ ๙ ครู/  
ครูช านาญการ 

ค.บ. 
ค.ม. 

-ชีววิทยา 
-เทคโนโลยี
และส่ือสาร
การศึกษา 

-ชีววิทยา 
-เซปักตะกร้อ/ 

 

๗ นางสาวสุธาสินี  แพงใจ ๑๓ พ.ย. ๒๕ ๓๕ ๙ ครู/  
ครูช านาญการ 

ค.บ. -คณิตศาสตร์ -คณิตศาสตร์ / 
-งานหอพกั 
นกัเรียนหญิง 

๘ นายทินกร  สายสุนทร ๑๒ เม.ย. ๒๓ ๓๗ ๙ ครู/  
ครูช านาญการ 

วท.บ. -วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

-เซปักตะกร้อ / 
-งานอาคารสถานท่ี 

๙ นายปัญญา  ชมนิกร ๒๑ เม.ย. ๑๖ ๔๔ ๘ ครู/  
ครูช านาญการ 

วท.บ. 
 

ศษ.ม. 

-วิทยาศาสตร์  
การกีฬา 
-การบริหาร
การศึกษา 

-กรีฑา / 
-งานศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
๑๐ นายพยงุศกัด์ิ  รักสัตย ์ ๓๐ เม.ย.๒๓ ๓๗ ๘ ครู/  

ครูช านาญการ 
ป.

บณัฑิต/ 
กศ.บ./ 
ศษ.ม. 

-การบริหาร
การศึกษา 
-พลศึกษา 
-การบริหาร
การศึกษา 

-มวยไทยสมคัรเล่น 
-งานกิจการนักเรียน 
-หวัหนา้ฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 

๑๑ นายสหชาติ 
ส าราญเนตร 

๑๒ มี.ค. ๒๔ ๓๖ ๗ ครู 
 

กศ.บ. -พลศึกษา -ฟุตบอล 
 

๑๒ นายภานุวฒัน์ 
ปิยะปรีชายทุธ 

๒๗ ม.ค. ๒๖ ๓๔ ๖ ครู ค.บ. -พลศึกษา -ฟุตบอล 

๑๓ นายวีระชน  คุม้บา้น ๙ ส.ค. ๒๖ ๓๔ ๕ ครู ค.บ. 
ศษ.ม. 

-เคมี 
-การบริหาร
การศึกษา 

-เคมี/ฟิสิกส์ 
-งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
-งานแผนงาน 
-หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 

๑๔ นายยทุธนา  เทศสูงเนิน ๑๒ พ.ค. ๐๘ ๕๒ ๓ ครู บธ.บ./ 
ป.

บณัฑิต 

-การตลาด 
-การบริหาร
การศึกษา 

-ฟุตบอล 
(ผูรั้กษาประตู) 

๑๕ นายสายชล  เมยขนุทด ๑๖ ส.ค. ๒๗ ๓๓ ๑๐ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ค.บ. -พลศึกษา -ฟุตบอล 

 
 

ที่ ช่ือ-สกลุ ว/ด/ป อายุ อายงุาน ต าแหน่ง/ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/
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เกิด วทิยฐานะ ปฏิบัติงาน 
๑๖ นางสาวสุรีรัตน์  ดวงใจ ๒๒ ก.พ. ๒๖ ๓๔ ๙ พนกังานจา้ง 

ตามภารกิจ 
ศน.บ. -พทุธศาสตร์ -สังคมศึกษาฯ 

-งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
-งานวดัผลฯ 

๑๗ นางสาวศรัณยา แกว้กลู ๓๐ มิ.ย. ๒๕ ๓๕ 
 

๘ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ศศ.บ. 
ศษ.ม./ป.
บณัฑิต 

-ภาษาไทย 
-การบริหาร
การศึกษา 

-ภาษาไทย 
-งานหอ้งสมุด 

๑๘ นายคมสันต ์ แหวนนิล ๒๕ มี.ค. ๒๖ ๓๔ ๘ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ป.
บณัฑิต 
วท.บ. 

-การบริหาร 
การศึกษา 
-วิทยาศาสตร์
การกีฬา 

-มวยสากลสมคัรเล่น 

๑๙ นายอดิเทพ  สุริโย ๒ มิ.ย.๒๗ ๓๒ ๗ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ค.บ. พลศึกษา -ฟุตบอล 

๒๐ นางสาวธนัยากร  
ทองค า 

๕ ธ.ค. ๒๕ ๓๕ ๑๐ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ศศ.บ. -สารสนเทศ -ยกน ้ าหนกั 

๒๑ นายปัญญา  เจือจนัทร์ ๓ ก.พ. ๒๗ ๓๓ ๔ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

วท.บ. -สถิติ
ประยกุต์ 

-คณิตศาสตร์ 
-ฟุตบอล 

๒๒ นางสาวปริชาติ 
บุญจนัทร์   

๒๘ ต.ค. ๓๒ ๒๙ ๔ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ค.บ. 
รป.ม. 

-พลศึกษา -กรีฑา 
-สุขศึกษา 
-วิทยาศาสตร์การกีฬา 

๒๓ นายวราวฒิุ  แจง้ไธสง ๕ มี.ค. ๓๓ ๒๗ ๓ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ศษ.บ. พลศึกษา -ยกน ้ าหนกั 

๒๔ นางสาวรินทร์สิตา 
แสงแกว้เจรฺญวงษ์ 

๒๔ ม.ค. ๓๓ ๒๗ ๓  พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ค.บ. ภาษาองักฤษ - ภาษาองักฤษ 
-งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

๒๕ นางสาวนฐักานต์ 
เพง่พิศ 

๘ ก.พ. ๓๖ ๒๔ ๒ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ค.บ. -คณิตศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 
 

๒๖ นางสาวกมลลกัษณ์  
สุวรรณาพรไชย 

๔ มี.ค. ๑๘ ๔๒ ๑๐ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ป.
บณัฑิต 
ศศ.บ. 

-การบริหาร 
การศึกษา 
-การบริหารฯ 

-ศิลปะ 
-งานพสัดุ 

๒๗ นางสาวลลนา 
เทศสูงเนิน 

๑๒ ต.ค. ๓๑ ๒๙ ๕ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

บธ.ม. -วิทยาการ
จดัการ 

-สังคมศึกษา 
-งานประชาสัมพนัธ์ 
-งานอนามยัโรงเรียน 

๒๘ นางสาวดารินทร์ 
ไดพ้ร 

๓๑ พ.ค. ๓๕ ๒๕ ๙ เดือน พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ค.บ. -ฟิสิกส์ -วิทยาศาสตร์ 
-ฟิสิกส์ 

 

 
๔.๓  บุคลากรสนับสนุนการสอน 
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ที่ ช่ือ-สกลุ 
ว/ด/ป 
เกิด 

อายุ อายงุาน 
ต าแหน่ง 

 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ปฏิบัติงาน 

๑ นางสาวตอ้งใจ  แซ่เฮง 
 

๓๐ เม.ย. ๒๑ ๓๙ ๑๒ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ป.
บณัฑิต 
บธ.บ. 

-การบริหาร 
การศึกษา 
-การตลาด 

-งานธุรการ 
-งานพสัดุ 

๒ นางสาวนิชาภา 
พุม่ประเสริฐ 

๑ ส.ค. ๓๒ ๒๘ ๔ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

บธ.บ. -วิทยาการ
จดัการ 

-งานการเงิน 
-งานพสัดุ 
-งานธุรการ 

๓ นายจกัรพนัธุ์ 
ผลโกสุก 

๑๘ พ.ย. ๒๘ ๓๑ ๒ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

นศ.บ. -งาน
ประชาสัมพนัธ์ 

- งานประชาสัมพนัธ์ 
-งานอนามยัโรงเรียน 

๔ นางสาวสมพร 
อาจพินิจ 

๓ ธ.ค.๒๗ ๓๒ ๒ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

บธ.บ. -การตลาด -งานธุรการ 
-งานสารบรรณ 

๕ นางฉลวย  
สายประสาท 

๑๔ ก.พ. ๐๗ ๕๒ ๑๑ พนกังานจา้ง 
ทัว่ไป 

ม.๖ วิทย-์คณิต -พนกังานรับ-ส่ง
หนงัสือราชการ 
-งานทะเบียนราษฎร์ 

๖ นายจกัรพงษ ์ มีชยั ๑๒ เม.ย. ๒๙ ๓๐ ๑๑ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ม.๖ ศิลป์-ภาษา -พนกังานขบัรถ 
 

๗ นายไชยวฒิุ  
การสูงเนิน 

๑๙ ธ.ค. ๒๑ ๓๘ ๑๐ พนกังานจา้ง 
ตามภารกิจ 

ป.ว.ส. ช่างกลโรงงาน -พนกังานขบัรถ 
 

๘ นางวิไลวรรณ  
ชุดทะเล 

๒๐ ก.พ. ๐๑ ๕๘ ๘ พนกังานจา้ง 
ทัว่ไป 

มศ.๕ - -พนกังาน 
  ท าความสะอาด 

๙ นางณฐันรี  อรัญภมิู ๙ ก.พ. ๑๓ ๔๖ ๘ พนกังานจา้ง 
ทัว่ไป 

ม.๓ - -พนกังาน 
  ท าความสะอาด 

๑๐ นางศิริภรณ์  นุช
กลาง 

๒๗ ต.ค. ๐๗ ๕๒ ๘ พนกังานจา้ง 
ทัว่ไป 

ม.๖ วิทย-์คณิต -พนกังาน 
  ท  าความสะอาด 

๑๑ นายสรศกัด์ิ  อิ่ม
สมบูรณ์ 

๔ ม.ค. ๓๔ ๒๕ ๑ พนกังานจา้ง 
ทัว่ไป 

ศษ.บ. พลศึกษา - ภารโรง 

๑๒ นายวีระ  เจนหตัถ ์ ๓ มิ.ย. ๑๗ ๔๓ ๑ พนกังานจา้ง 
ทัว่ไป 

ม.๓ - - ภารโรง 

๑๓ นายสมชาย  สุวรรณ ๒๐ ธ.ค. ๑๘ ๔๒ ๗ เดือน พนกังานจา้ง 
ทัว่ไป 

ร.บ. การปกครอง - ภารโรง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน 
๑ อาคารเรียน ๓ 
๒ หอพกันกัเรียน ๒ 
๓ อาคารอเนกประสงค ์ ๑ 
๔ โรงยมิเนเซียม ๓ 
๕ อาคารประกอบอาหาร ๑ 
๖ อาคารสระวา่ยน ้า ๑ 
๗ อาคารซักรีด ๑ 

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๐,๘๒๖,๑๒๖.๑๓ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง ๑๐,๘๒๖,๑๒๖.๑๓ 
งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ๒,๒๑๓,๑๙๓.๐๐ งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ๑,๓๙๒,๘๔๐.๑๕ 
เงินนอกงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 
-งบโครงการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
-งบโครงการอาหารส าหรับนกัเรียน 
-งบโครงการอาหารเสริม (นม) 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๖,๐๘๕,๐๐๐.๐๐ 
๕,๘๘๓,๘๐๐.๐๐ 

เงินอื่นๆ(ระบุ) 
-งบโครงการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
-งบโครงการอาหารส าหรับนกัเรียน 
-งบโครงการอาหารเสริม (นม) 

 
๑,๙๕๒,๘๓๐.๒๕ 
๑๖,๐๕๖,๖๖๔.๐๐ 
๕,๖๐๐,๙๒๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๓๗,๐๐๘,๑๑๙.๑๓ รวมรายจ่าย ๓๕,๘๒๙,๓๘๐.๕๓ 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง           ๑๐,๘๒๖,๑๒๖.๑๓  คิดเป็นร้อยละ   ๒๙.๒๕ ของรายรับ 
งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา        ๒,๒๑๓,๑๙๓.๐๐  คิดเป็นร้อยละ   ๕.๙๘ ของรายรับ 
งบโครงการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ         ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  คิดเป็นร้อยละ         ๕.๔๐ ของรายรับ 
งบโครงการอาหารส าหรับนกัเรียน       ๑๖,๐๘๕,๐๐๐.๐๐  คิดเป็นร้อยละ    ๔๓.๔๖ ของรายรับ 
งบโครงการอาหารเสริม (นม)         ๕,๘๘๓,๘๐๐.๐๐                   คิดเป็นร้อยละ         ๑๕.๙๐ ของรายรับ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

บริเวณท่ีตั้งโรงเรียน อยูภ่ายในสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยมีชุมชน ๓๐ กนัยาพฒันา อยูโ่ดยรอบโรงเรียน  
ชุมชนมีจ านวนประชากรประมาณ  ๒,๓๐๐ คน  ๕๕๑  หลงัคาเรือน  ๖๗๒  ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่รับราชการ  และเป็น
แม่บา้นเป็นชุมชนท่ีใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประชากรมีการประกอบอาชีพเสริมดว้ยการประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ จากวสัดุ
เหลือใช ้เช่น หมวกจากกล่องนม  กล่องเคร่ืองด่ืม  พดัจากเศษร่ม และถุงขนมขบเค้ียว  เขม็ขดั  ดอกไม ้ กระเป๋าจากหลอดกาแฟ  และ
เชือกถกั  และยงัผลิตเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพร  ผกั และ ผลไม ้ออกจ าหน่ายทางโรงเรียนที่อยูใ่กลเ้คียง  และจ าหน่ายผ่าน
ร้านสหกรณ์ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

 



  ๙ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๘. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) พุทธศักราช ๒๕๕๒   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 

กลุ่มสาระ 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

หมายเหตุ 
ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

ภาษาไทย ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 
ประวติัศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 
รวมสาระพืน้ฐาน ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๐ ๔๔๐ ๒,๖๔๐ 

จ านวนหน่วยกิต ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๑๑.๐  
๖๖.๐  

รวมหน่วยกิต 
๒๒.๐(๘๘๐ ชม.) ๒๒.๐(๘๘๐ ชม.) ๒๒.๐(๘๘๐ ชม.) 

๖๖.๐ หน่วยกิต (๒,๖๔๐ ช่ัวโมง) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

๖๐ 

 
 

๖๐ 

 
 

๖๐ 

 
 

๖๐ 

 
 

๖๐ 

 
 

๖๐ 

 

   -แนะแนว 
   -ลส.นน.ยว.บพ. 
   -ชมรม 
   -เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        ๑๒๐         ๑๒๐         ๑๒๐  

๓๖๐ ช่ัวโมง 

วชิาเพิ่มเติม ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐  

รวมวชิาเพิ่มเติม ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๔๔๐ ๒,๖๔๐ 

จ านวนหน่วยกิต ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๑๑.๐ ๖๖.๐ 
 
รวมหน่วยกิต 

๒๒.๐(๘๘๐ ชม.) ๒๒.๐(๘๘๐ ชม.) ๒๒.๐(๘๘๐ ชม.)  

๖๖.๐ หน่วยกิต (๒,๖๔๐ ช่ัวโมง) 

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 
๔๔.๐(๑,๗๖๐ชม.) ๔๔.๐(๑,๗๖๐ชม.) ๔๔.๐(๑,๗๖๐ชม.)  

๑๓๒.๐ ๑๓๒.๐ หน่วยกิต (๕,๒๘๐ ช่ัวโมง) 

เกณฑ์การจบหลักสูตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

-ได้หน่วยกิตจากการเรียนวชิาพืน้ฐาน-เพิ่มเติม ไม่เกิน ๑๓๒.๐ 
หน่วยกิต (๓,๒๔๐ ชม.) 
-ได้เวลาเรียนจากการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่เกิน ๓๖๐ ช่ัวโมง  
-รวมได้เวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน ๑,๗๖๐ ช่ัวโมง/ปี  (๕,๒๘๐ ชม.) 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 

กลุ่มสาระ 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

หมายเหตุ 
ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

ภาษาไทย ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔๐ - - - - - ๒๔๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
ประวติัศาสตร์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐ 
ศิลปะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐ 
การงานอาชีพฯ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
รวมสาระพืน้ฐาน ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๑,๖๘๐ 

จ านวนหน่วยกิต ๑๒.๐ ๖.๐ ๖.๐ ๖..๐ ๖..๐ ๖..๐  
๔๒.๐ 

 
 
รวมหน่วยกิต 

๑๘.๐(๗๒๐ ชม.) ๑๒.๐(๔๘๐ ชม.) ๑๒.๐(๔๘๐ ชม.) 

๔๒.๐ หน่วยกิต (๑,๖๘๐ ช่ัวโมง) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

 
-แนะแนว 
-ชมรม 
-เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

๓๖๐ ช่ัวโมง 
วิชาเพ่ิมเติม ๔๘๐ ๖๔๐ ๖๔๐ ๖๔๐ ๖๔๐ ๖๔๐  
รวมวชิาเพิ่มเติม ๔๘๐ ๖๔๐ ๖๔๐ ๖๔๐ ๖๔๐ ๖๔๐ ๓,๖๘๐ 
จ านวนหน่วยกิต ๑๒.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๙๒.๐ 

 
รวมหน่วยกิต 

๒๘.๐(๑,๑๒๐ชม.) ๓๒.๐(๑,๒๘๐ชม.) ๓๒.๐(๑,๒๘๐ชม.)  
๙๒.๐ หน่วยกิต (๓,๖๘๐ ช่ัวโมง) 

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 
๔๖.๐(๑,๘๔๐ชม.) ๔๔.๐(๑,๗๖๐ชม.) ๔๔.๐(๑,๗๖๐ชม.)  

๑๓๔.๐ ๑๓๔ หน่วยกิต (๕,๓๖๐ ช่ัวโมง) 

เกณฑ์การจบหลักสูตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

-ได้หน่วยกิตจากการเรียนวชิาพืน้ฐาน ๔๒ หน่วยกิต  (๑,๖๘๐ ชม.) 
-ได้หน่วยกิตจากการเรียนวชิาเพิ่มเติม๙๒ หน่วยกิต  (๓,๖๘๐ ชม.) 
-ได้เวลาเรียนจากการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๖๐ ช่ัวโมง  
-รวมได้เวลาเรียนทั้งหมด ๕,๓๖๐ ชม. 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ๙.๑  หอ้งสมุด   

-มีขนาดความกวา้ง  ๘๐  ตารางเมตร   
-มีหนงัสือจ านวน  ๔,๒๐๐ เล่ม 
-การสืบคน้หนงัสือ และการยมื-คืน  ใชร้ะบบ การบนัทึกการยมื-คืน 
-จ านวนนกัเรียนที่ใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฉลี่ย  ๔๒  คน ต่อ วนั คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ 

๙.๒  หอ้งปฏิบติัการ 
 -หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   จ านวน   ๑  หอ้ง 

-หอ้งปฏิบติัการทางภาษา   จ านวน   ๑  หอ้ง 
-หอ้งวิทยาศาสตร์การกีฬา   จ านวน   ๑  หอ้ง 
-หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน   ๑  หอ้ง 
-หอ้งโสตทศันศึกษา   จ านวน   ๑  หอ้ง 
-หอ้งศิลปะ / ดนตรี    จ านวน   ๑  หอ้ง 
-หอ้งฟิตเนส    จ านวน   ๑  หอ้ง 

๙.๓  คอมพิวเตอร์   
 -มีจ านวน  ๑๒๕  เคร่ือง   
  -ใชเ้พื่อการเรียนการสอน และสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน ๑๐๐ เคร่ือง 
  -จ านวนนกัเรียนที่สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฉลี่ย  ๑๙๘  คน ต่อ วนั คิดเป็น

ร้อยละ ๖๐ 
  -ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ จ านวน  ๒๕  เคร่ือง 
๙.๔  แทบ็เลต็ 
 -มีจ านวน  ๖๓  เคร่ือง  ใชเ้พื่อการเรียนการสอน และสืบคน้ขอ้มูล จ านวนนกัเรียนที่สืบคน้ขอ้มูลทาง 

แทบ็เลต็ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เฉลี่ย  ๑๕  คน ต่อ วนั คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ 
  

๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้  (จ านวนคร้ัง/ปี) 
๑ หอ้งสมุด  ๓๐๕ 
๒ หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  ๓๐๕ 
๓ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา ๒๐๐ 
๔ หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑๓๒ 
๕ หอ้งวิทยาศาสตร์การกีฬา ๓๖๐ 
๖ หอ้งโสตทศันศึกษา ๑๒๐ 
๗ หอ้งฟิตเนส  ๑,๐๐๔ 
๘ หอ้งศิลปะ/ดนตรี  ๑๐๘ 
๙ สระว่ายน ้า - 
๑๐ สนามฟุตบอล ๑,๒๑๖ 
๑๑ สนามกรีฑา ๑,๔๘๐ 



  ๑๒ 
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๙.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 

ที่ ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้  (จ านวนคร้ัง/ปี) 
๑ สนามแข่งขนักีฬารายการต่าง ๆ ๑๑๒ 
๒ อนุสาวรียท์า้วสุรนารี ๔๗ 
๓ ก าแพงเมืองนครราชสีมา ๔๓ 
๔ วดัศาลาลอย ๔ 
๕ วดัพระนารายณ์มหาราช ๔ 
๖ วดัอิสาน ๒ 
๗ สวนสัตวน์ครราชสีมา ๒ 
๘ หอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ๗ 
๙ หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ๖ 
๑๐ หอสมุดแห่งชาติจงัหวดันครราชสีมา ๓ 
๑๑ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติมหาวีรวงศ ์ ๓ 
๑๒ พิพิธภณัฑไ์มก้ลายเป็นหิน ๓ 
๑๓ ชุมชนบา้นด่านเกวียน ๓ 
๑๔ สนามฟุตบอลค่ายสุรนารี ๕๓ 
๑๕ สนามฟุตบอลโรงเรียนบา้นจอหอ ๔๑ 
๑๖ วดัป่าศรัทธารวม ๒ 
 
๙.๖  ปราชญช์าวบา้น / ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  ผูท้รงคุณวุฒิ 

ที่ ช่ือ-สกลุ ความเช่ียวชาญด้าน ที่อยู่ 
สถิติการใช้ 

(จ านวนคร้ัง/ปี) 
๑ นายวุฒิชยั  มาสุข นกักีฬามวยสากลทีมชาติไทย อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย ์ ๔ 
๒ นางสาวจุฑามาศ  รักสัตย ์ นกักีฬามวยสากลทีมชาติไทย อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย ์ ๔ 
๓ นางสาวสงบ  ประทีป ประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดุเหลือใช ้ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๒ 

๔ 
พระศรีธรรมวงศาจารย ์
(ไพโรจน์  ฐิตโชโต ป.ธ๙) 

บรรยายธรรมะ อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๒ 

๕ พ.อ.ธง  ทวีคูณ หวัหนา้ผูฝึ้กสอนมวยสากลทีมชาติไทย กรุงเทพมหานคร ๑ 

๖ พ.ท.สมรถ  ค  าสิงห์ ผูฝึ้กสอนมวยสากลทีมชาติไทย กรุงเทพมหานคร 
          ๓ เดือน 

 
๗ Mr.Cuong Nguyen Nhu ผูจ้ดัการทีมมวยสากลสมคัรเล่นหญิงเวียดนาม ประเทศเวียดนาม ๑ เดือน 

๘ 
นายทานตะวนั   
มุ่งพิงกลาง 

ผูฝึ้กสอนมวยสากลสมคัรเล่นหญิงเวียดนาม ประเทศเวียดนาม ๒ เดือน 



  ๑๓ 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
๑๐.๑  ผลงานดีเด่น 

  ๑๐.๑.๑  ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  ผู้บริหาร  และ ครู 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ถว้ยพระราชทาน สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

การแข่งขนั EGAT ยกน ้าหนกันานาชาติ ชิงถว้ยพระราชทานฯ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ชิง คร้ังท่ี ๑ และชิงถว้ยพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี ๑๒ ณ อ าเภอ ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีการ
แข่งขนั EGAT ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ ชิง คร้ังท่ี ๑๑ ระหว่าง
วนัที ่๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  ยมิเนเซ่ียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ร.๙ อ  าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

สมาคมยกน ้าหนกัสมคัรเล่น 
แห่งประเทศไทย 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศคะแนนรวมประเภททีมหญิงมวยสากลสมคัรเล่น รุ่นอายุ
๑๔ ปีการแข่งขนั กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี 
๒๕๖๐ นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดันครสวรรค ์

สมาคมมวยสากลสมคัรเล่น 
แห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศคะแนนรวมประเภททีมชายและประเภททีมหญิง มวยสากลสมคัรเล่น 
รุ่นอาย ุ๑๘ ปีการแข่งขนั กีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดันครสวรรค ์

กรมพลศึกษา 

แชมป์คะแนนรวมประเภทเยาวชนหญิงการแข่งขนั กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐ นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์

สมาคมมวยสากลสมคัรเล่น 
แห่งประเทศไทย 

รองแชมป์คะแนนรวมประเภทเยาวชนชายการแข่งขนั กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐ นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์

กรมพลศึกษา 

ถว้ยรางวลัชนะเลิศคะแนนรวมรุ่นอนุชนหญิงการแข่งขนั กีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐ นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์

กรมพลศึกษา 

ถว้ยรางวลัชนะเลิศคะแนนรวมรุ่นอนุชนหญิงการแข่งขนักรีฑาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี 63 ประจ าปี 2560 

สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ผู้บริหาร 
ส.ท.ต.นพวชัญ ์
โพธ์งาม 

ผูใ้หก้ารสนบัสนุนส่งเสริมกีฬายกน ้าหนกั สมาคมยกน ้าหนกัสมคัรเล่น 
แห่งประเทศไทย 

ผูใ้หก้ารสนบัสนุนส่งเสริมกีฬามวยสากลสมคัรเล่น สมาคมมวยสากลสมคัรเล่น 
แห่งประเทศไทย 

ผูอ้  านวยการสถานศึกษาดีเด่น เทศบาลนครนครราชสีมา 
นายภานุวฒัน ์
ปิยะปรีชายทุธ 

ผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่งประเทศไทย  
คร้ังท่ี ๒๐ประจ าปี ๒๕๖๐ นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ 

กรมพลศึกษา 



  ๑๔ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุรีรัตน์  
ดวงใจ 

ครูปฏิบติัการสอนดีเด่นสังกดัเทศบาลนครนครราชสีมาประจ าปี ๒๕๖๐ เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

นายคมสันต ์  
แหวนนิล 

รางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยีย่มทีมมวยสากลสมคัรเล่นชาย การแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์” 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ผูฝึ้กสอนดีเด่นประเภททีมมวยสากลสมคัรเล่นชายรุ่นอาย ุ๑๘ ปี การแข่งขนั
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ประจ าปี ๒๕๖๐ นครสวรรค์
พลบดีเกมส์ 

กรมพลศึกษา 

นายคมสันต ์  
แหวนนิล 

ผูฝึ้กสอนดีเด่นทีมมวยสากลสมคัรเล่นหญิงกีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี๔๕  
“สงขลาเกมส์” 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายพยงุศกัดิ์  
รักสัตย ์

ผูฝึ้กสอนยอดเยีย่มทีมมวยไทยสมคัรเล่นหญิง การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์” 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

นายสรศกัดิ์    
อิ่มสมบูรณ์ 

ผูฝึ้กสอนยอดเยีย่มทีมมวยสากลสมคัรเล่นหญิง-ชาย การแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์” 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ผูฝึ้กสอนดีเด่นทีมมวยสากลสมคัรเล่นหญิงรุ่น ๑๔ ปีการแข่งขนักีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ 

กรมพลศึกษา 

ผูฝึ้กสอนดีเด่นประเภททีมมวยสากลสมคัรเล่นหญิงรุ่นอาย ุ๑๘ ปีการแข่งขนั
กีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรค์
พลบดีเกมส์ 

กรมพลศึกษา 

นายปัญญา 
เจือจนัทร์ 

ครูปฏิบติัการสอนดีเด่นสังกดัเทศบาลนครนครราชสีมาประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

นางสาวสุธาสินี 
แพงใจ 

ครูดีเด่น สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น 

 
๑๐.๑.๒  ผลงานดีเด่นของนักเรียน ในระดับนานาชาติ   

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เดก็ชายชินดนยั 
ทกัษิณ 

๒เหรียญทอง  ๑เหรียญเงินแข่งขนัรุ่น ๕๖ กิโลกรัมชาย การแข่งขนั EGAT 
ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี ๑๑ 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT ยกน ้าหนกันานาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑ เหรียญทองแดง รุ่น ๕๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนั EGAT  
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี ๒๕๖๐ชิงถว้ยพระราชทานคร้ังท่ี ๑ระหว่างวนัที่๙-๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐ณ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

คณะกรรมจดัการแข่งขนัEGAT
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ 

เดก็ชายธนวิชญ ์ 
ชีวาจร    

๓ เหรียญทองแดงแข่งขนัรุ่น ๖๒ กิโลกรัมชายการแข่งขนั EGAT  ยกน ้าหนกั
นานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT  



  ๑๕ 
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สยามบรมราชกุมารีคร้ังท่ี ๑๑ ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

นายสุรเดช 
พนมเขต   

๓ เหรียญทองแข่งขนัรุ่น ๗๗ กิโลกรัมชาย การแข่งขนั EGAT 
 ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี ๑๑ 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT  
ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

๒ เหรียญทองแดงรุ่น๘๕กิโลกรัมชายการแข่งขนัEGAT  
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี ๒๕๖๐ ชิงถว้ยพระราชทาน คร้ังท่ี ๑  ระหว่างวนัที่  
๙- ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ณ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT  
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายนพเดช   
แตงทรัพย ์

๓  เหรียญเงิน แข่งขนัรุ่น ๙๔ กิโลกรัมชายการแข่งขนั EGAT 
ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี ๑๑ 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT  
ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

นายธีรภทัร  
โสภาลยั 

๓ เหรียญทองรุ่น ๖๙ กิโลกรัมชายการแข่งขนั EGAT  
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี ๒๕๖๐ ชิงถว้ยพระราชทาน คร้ังท่ี ๑ระหว่างวนัที่  
๙- ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ณ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

คณะกรรมจดัการแข่งขนัEGAT
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายอิทธิศกัดิ์   
อาษานอก   

๓ เหรียญทองแดงแข่งขนัรุ่นเกิน ๙๔ กิโลกรัมชาย  
การแข่งขนั EGAT ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี 
๑๑  

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT  
ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๑๐๕ กิโลกรัมชายการแข่งขนัEGAT  
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี ๒๕๖๐ชิงถว้ยพระราชทาน คร้ังท่ี ๑ระหว่างวนัที่ ๙- ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๐ ณ อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT  
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายปพนสรรค ์ 
พนเสนา   

๓ เหรียญเงินแข่งขนัรุ่น ๖๒ กิโลกรัมชาย การแข่งขนั EGAT 
ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี ๑๑  

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT  
ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

๓ เหรียญทองรุ่น๖๒ กิโลกรัมชาย การแข่งขนัEGAT ยกน ้าหนกัเยาวชน
นานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ชิงถว้ยพระราชทาน
คร้ังท่ี๑ระหว่างวนัที่๙-๑๖ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT 
ยกน ้าหนกัเยาวชนนานาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 



  ๑๖ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

นายยทุธพล  
รุ่งเรือง  
 

๑ เหรียญทองแดงแข่งขนัรุ่น ๙๔กิโลกรัมชาย การแข่งขนั EGAT  
ยกน ้าหนกันานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังท่ี ๑๑   

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT ยกน ้าหนกันานาชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายยทุธพล  
รุ่งเรือง  
 

๓ เหรียญเงินรุ่น ๘๕ กิโลกรัมชายการแข่งขนัEGAT ยกน ้าหนกัเยาวชน
นานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ชิงถว้ยพระราชทาน 
คร้ังท่ี ๑ ระหว่างวนัที่ ๙ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ณ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก     

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT ยกน ้าหนกัเยาวชน
นานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายสุทธิพงษ ์  
จีรัมย ์

๓ เหรียญทองการแข่งขนัยกน ้าหนกัยวุชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 
ระหว่างวนัที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ ประเทศเนปาล 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกัยวุชน-เยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งเอเชีย 

นายธีระวตัร  
รัตน์เพชร 

๓ เหรียญทองแดงรุ่น  ๖๒ กิโลกรัมชายการแข่งขนัEGAT ยกน ้าหนกัเยาวชน
นานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ชิงถว้ยพระราชทาน 
คร้ังท่ี๑ระหว่างวนัที่ ๙- ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ณ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT ยกน ้าหนกัเยาวชน
นานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นางสาวพรนภา 
สุรัสวดี 

๒ เหรียญเงินรุ่น ๖๙ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัEGAT ยกน ้าหนกัเยาวชน
นานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ ชิงถว้ยพระราชทาน
คร้ังท่ี๑ระหว่างวนัที่๙-๑๖ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ณ อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

คณะกรรมจดัการแข่งขนั 
EGAT ยกน ้าหนกัเยาวชน
นานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

นายชนะชยั  
กรอบจินดา 

๑ เหรียญทองการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นและกึ่งอาชีพ นานาชาติ  ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
การแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่น
และกึ่งอาชีพ นานาชาติ   

นายจตุวตัร    
โสภิณ 

๑  เหรียญเงินการแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่นและกึ่งอาชีพ นานาชาติ  ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
การแข่งขนัมวยไทยสมคัรเล่น
และกึ่งอาชีพ นานาชาติ   

นายวีรพล 
จงจอหอ 

๑  เหรียญทองแดงการแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่นยวุชนชิงแชมป์เอเชีย 
ระหว่างวนัที่ ๑-๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นยวุชนชิง
แชมป์เอเชีย 

นายอธิชยั  เพิ่ม
ทรัพย ์

๑  เหรียญทองมวยสากล รายการ BOXAM INTERNATIONAL JOVEN  
ระหว่างวนัที่ ๒๔-๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๐ ณ ประเทศสเปน 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลรายการ
BOXAMINTERNATIONAL 
JOVEN 

นายพีระพฒัน์  เยยีะ
สูงเนิน  

๑ เหรียญเงินการแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่นชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจ าปี 
๒๕๖๐ ระหว่างวนัที่ ๑-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
ณ กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย 

 ๑ เหรียญทองแดง รุ่น ๖๙ กก.การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing Tournament Julius Torma Memorial ระหว่างวนัที่ ๘-
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing 
Tournament Julius Torma 



  ๑๗ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

Memorial 

เดก็หญิงจนัทกานต์  
มโนบาล 

๑เหรียญทองการแข่งขนั Jincheon 1st World Youth Martial Arts Games 
๒๐๑๗ ระหว่างวนัที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
ณ ประเทศเกาหลีใต ้

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
Jincheon  1st World Youth 
Martial Arts Games 

นายวธันา ประกาเว
โส 

๑เหรียญทองการแข่งขนัJincheon 1stWorld Youth Martial Arts Games 
๒๕๖๐ ระหว่างวนัที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
ณ ประเทศเกาหลีใต ้
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
Jincheon  1st World Youth 
Martial Arts Games 

นางสาวปรียา
ลกัษณ์ 
แสนโพธ์ิกลาง 

๑เหรียญเงินการแข่งขนั Jincheon๑st World Youth Martial Arts Games 
๒๕๖๐ ระหว่างวนัที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
ณ ประเทศเกาหลีใต ้

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
Jincheon  1st World Youth 
Martial Arts Games 

นายธิติสรรณ์  ป้ัน
โหมด 

๑ เหรียญทอง รุ่น ๔๙ กก.การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing Tournament Julius TormaMamorialระหว่างวนัที่ ๘-๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing 
Tournament Julius Torma 
Memorial 

นายศตวรรษ  ศรี
สังข ์

๑ เหรียญทอง รุ่น ๕๒ กก.การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing Tournament Julius Torma Memorial ระหว่างวนัที่ ๘-
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing 
Tournament Julius Torma 
Memorial 

นายบรรณพล  พนั
โนน 

๑ เหรียญทอง รุ่น ๖๔ กก.การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing Tournament Julius Torma Memorial ระหว่างวนัที่ ๘-
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing 
Tournament Julius Torma 
Memorial 

นายชลนที หยดยอ้ย ๑เหรียญทอง รุ่น ๕๖ กก.การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International  Boxing Tournament Julius Torma Memorial ระหว่างวนัที่ ๘-
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing 
Tournament Julius Torma 
Memorial 

นายอธิชยั เพิ่ม
ทรัพย ์

๑เหรียญทอง รุ่น ๖๐ กก.การแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing Tournament Julius Torma Memorialระหว่างวนัที่ ๘-
๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่น รายการ 
International Boxing 
Tournament Julius Torma 
Memorial 



  ๑๘ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

นางสาวธญัชนก  
ศกัดิ์ศรี 

๑ เหรียญทองแดงรุ่น ๖๔ กิโลกรัมการแข่งขนัมวยสากลสมคัรเล่น มวย
เยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก ๒๐๑๗AIBA Women’s Youth World 
Championships Guwahati2017 ระหว่างวนัที่ ๑๘-๒๖พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
ประเทศอินเดีย 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่น มวย
เยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก 
๒๕๖๐ 

 

๑๐.๑.๓  ผลงานดีเด่นของนักเรียน ในระดับชาติ 
 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวญานิศา   
แกลว้เกลา้ 

๒ เหรียญทอง วิ่งผลดั ๔x๑๐๐เมตรหญิงและ วิ่งผลดัผสมหญิงการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญทองแดงกรีฑาวิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ๑๘ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ 
คร้ังท่ี ๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนาม
กีฬาภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงกรีฑาวิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ๑๘ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ 
คร้ังท่ี ๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนาม
กีฬาภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เหรียญทอง  วิ่ง ๔๐๐ เมตรหญิงการแข่งขนั กีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เหรียญทองแดง วิ่งผลดั ๔x๑๐๐เมตรหญิง (๑๖ปี)การแข่งขนั กีฬาโรงเรียน
กีฬากีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ 
ณ จงัหวดันครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เหรียญทองวิ่งผลดัเมดเล่ยห์ญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญทองวิ่งผลดั ๔x๔๐๐เมตรหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑาเยาวชนแห่งชาติ 

๑ เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

กรีฑา วิ่งผลดั ๔x ๑๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร



  ๑๙ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่๑–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

เดก็หญิงกิติยา  
งูพิมาย 
 
 

๑ เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวปรางทิพย ์ 
ชิดโคกกรวด 

๑ เหรียญเงินกระโดดสูงหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๓ 
“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญทองกระโดดสูงหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญทองกรีฑา กระโดดสูง หญิง ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวชลธิชา  
โกยชยั 

๑ เหรียญทองแดง ทุ่มน ้าหนกัหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดั
ระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑ เหรียญทอง ทุ่มน ้าหนกัหญิงการแข่งขนั กีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญเงินทุ่มน ้าหนกัหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญเงินกรีฑา ทุ่มน ้าหนกั หญิง ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวณัฐชา  
เส็งนา 

๑ เหรียญทองแดง วิ่งขา้มร้ัว ๑00 เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ในระหวา่งวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เหรียญทองแดง วิ่งผลดั ๔x๑๐๐เมตรหญิง (๑๖ปี)การแข่งขนักีฬาโรงเรียน
กีฬากีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ 
ณ จงัหวดันครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญทองวิ่ง ๑00 เมตรหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 



  ๒๐ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
๑ เหรียญทอง กรีฑา วิ่งผลดั ๔x๑๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ 
คร้ังท่ี ๓๕“นครภูเกต็เกมส์”  

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวณัฐชา  
เส็งนา 

๑เหรียญทองวิ่งขา้มร้ัว๑๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

เดก็ชายพชร  
โชคอนนัตส์กุล 

๑ เหรียญทองแดง  กระโดดสูงชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญเงินกรีฑา วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย ๑๔ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 
 

นางสาวรัชดาพร   
ปรุงกลาง 

๑ เหรียญทอง พุ่งแหลนหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงพุ่งแหลนหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

เดก็หญิงณัฐชยา  
เชาวผ์กัปัง 

๑ เหรียญเงิน วิ่งขา้มร้ัว ๑๐๐ เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เหรียญทอง   วิ่งผลดั  ๔x๑๐๐เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ในระหวา่งวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญเงินวิ่งขา้มร้ัว ๑๐๐เมตรหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑ เหรียญทอง กรีฑา วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง ๑๔ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา จ.

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง



  ๒๑ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ภูเกต็ ประเทศไทย 
 

เดก็ชายทิวาสิทธ์ิ  
โชคโอฬาร 

๑ เหรียญทองแดง วิ่ง ๑๐๐ เมตรชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะการจดัการแข่งขนักรีฑา
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

๑ เหรียญทองแดง วิ่ง ๒๐๐ เมตรชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่าง 
วนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญทองวิ่งผลดั ๔x๑๐๐เมตรชายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

เดก็ชายทิวาสิทธ์ิ  
โชคโอฬาร 

๑เหรียญเงินกรีฑา วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย ๑๔ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

เดก็หญิงปพิชญา   
ดวงมาลยั 

๑ เหรียญทอง   วิ่งผลดั  ๔x๑๐๐เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ในระหวา่ง 
วนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เหรียญทองแดง วิ่ง ๒๐๐ เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการการจดัการ
แข่งขนักรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงมนสันนัท ์ 
เกียรตินอก 

๑ เหรียญเงิน  กระโดดสูงหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดันครสวรรค ์
ในระหว่าง 
วนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายภูบดินทร์ 
ศกัดิวงษ ์

๑ เหรียญทองแดง วิ่ง ๓๐๐๐ เมตรชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่าง 
วนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เหรียญทองแดง วิ่งวิบาก ๒๐๐๐ เมตรชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ในระหวา่ง 
วนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวชลธิชา  ๑ เหรียญทองแดง วิ่ง ๑๕๐๐ เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง คณะกรรมการการจดัการ



  ๒๒ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

อ าไพพิศ ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่าง 
วนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

แข่งขนักรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย 

๑เหรียญเงินกรีฑา วิ่ง ๘๐๐ เมตร หญิง๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังที่ 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงกรีฑาวิ่ง ๑๕๐๐ เมตร หญิง ๑๖ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ 
คร้ังท่ี ๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนาม
กีฬาภายใน 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

นายบุญ  ชาวเกวียน ๑ เหรียญทองแดง วิ่ง๕๐๐๐เมตรชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖ กรกฎาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายบุญ  ชาวเกวียน ๑เหรียญเงินกรีฑา วิ่ง ๑๕๐๐ เมตร ชาย๑๘ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

นายสุริยา  ปาติตงั ๑ เหรียญทองแดงเดิน ๕๐๐๐ เมตรชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงเดิน ๑๐,๐๐๐ เมตรชายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
๓๔ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

เดก็หญิงกลัปังหา 
ก  าเนิดจนัทร์ 

๑ เหรียญทอง   วิ่งผลดั  ๔x๑๐๐เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการการจดัการ
แข่งขนักรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทอง กรีฑา วิ่งผลดั ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง๑๔ ปีการแข่งขนักีฬา
นกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดบัประเทศ คร้ังท่ี ๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

เดก็หญิงทิพเนตร  
มีชาญ 

๑ เหรียญทอง   วิ่งผลดั  ๔x๑๐๐เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการการจดัการ
แข่งขนักรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย 

นางสาวปนดัดา ๑ เหรียญทองแดง วิ่งผลดั ๔x๑๐๐เมตรหญิง (๑๖ปี)การแข่งขนักีฬาโรงเรียน คณะกรรมการการจดัการ



  ๒๓ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

สิงห์แสง   กีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ในระหวา่งวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

แข่งขนักรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทอง กรีฑา วิ่งผลดั ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง๑๔ ปีการแข่งขนักีฬา
นกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดบัประเทศ คร้ังท่ี ๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการการจดัการ
แข่งขนักรีฑากีฬานกัเรียน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
แห่งประเทศไทย 

๑เหรียญเงินกรีฑา วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวลลิตา  
เวทไธสง   

๑ เหรียญทองแดง วิ่งผลดั ๔x๑๐๐เมตรหญิง (๑๖ปี)การแข่งขนักีฬาโรงเรียน
กีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ในระหวา่งวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายกิตติศกัดิ์    
ไชยประเสริฐ 

๑เหรียญทองวิ่งผลดั ๔x๔๐๐เมตรชายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญเงินวิ่งผลดัเมดเล่ยช์ายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญทองแดงวิ่ง ๑๐๐ เมตรชายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

นายคมกริช  
สนิทชยั 

๑เหรียญทองอฎัฐกรีฑาการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบคดัเลือก
ตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

นายณัฐพล  
แกว้ชะอุ่ม 

๑เหรียญทองวิ่งผลดั ๔x๔๐๐เมตรชายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

นายณัฐพงค ์ 
ฉิมชาติ 

๑เหรียญทองวิ่งผลดั ๔x๔๐๐เมตรชายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญเงินวิ่ง ๔00 เมตรชายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญเงินวิ่งผลดัเมดเล่ยช์ายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ คณะกรรมการจดัการแข่งขนั



  ๒๔ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที ่๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑เหรียญเงินกรีฑา วิ่ง ๔๐๐ เมตร ชาย๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 
 

๑เหรียญเงินกรีฑา วิ่งผลดั๔ x ๔๐๐ เมตร ชาย ๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ 
คร้ังท่ี ๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนาม
กีฬาภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 
 

นางสาวธญัญา 
สายประสาท 

๑เหรียญทองแดงกระไกลหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที ่๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๑ เหรียญทอง กรีฑา วิ่งผลดั ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง๑๔ ปีการแข่งขนักีฬา
นกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดบัประเทศ คร้ังท่ี ๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาภายในจงัหวดัภูเกต็ 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวธญัญา 
สายประสาท 

๑เหรียญทองกระโดดไกล หญิง๑๖ ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี ๓๕ “นคร
ภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ 
 ๑ – ๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 
 

เดก็หญิงชดาพร 
แกว้หนองแดง 
 

๑ เหรียญทอง กรีฑา วิ่งผลดั ๔ x ๔๐๐ เมตร หญิง๑๔ ปีการแข่งขนักีฬา
นกัเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ 
ระดบัประเทศ คร้ังท่ี ๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑–๑๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

เดก็หญิงจุฑารัตน์  
ช่วยผกัแว่น 

๑เหรียญเงินกรีฑา วิ่ง ๒๐๐ เมตร หญิง ๑๒ปีการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดบัประเทศ คร้ังท่ี 
๓๕ “นครภูเกต็เกมส์” ระหว่างวนัที่ ๑-๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา
ภายในจงัหวดัภูเกต็ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่ง
ประเทศไทย 

นายสุรเดช   นบวาปี ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดงรุ่น ๕๐ กิโลกรัมชายการแข่งขนั
กีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
ยกน ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬา



  ๒๕ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดันครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖-๔
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

แห่งประเทศไทย 

นายชินดนยั ทกัษิณ ๓ เหรียญทองรุ่น ๕๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖ กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายเกรียงไกร ข้ึน
กนักง 

๓ เหรียญทองรุ่น ๖๒ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที ่
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
ยกน ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงดวงกมล  
คงทอง 

๒เหรียญทอง  ๑ เหรียญเงินรุ่น ๖๙ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ 
ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
ยกน ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย 

๓ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั ๖๙ กิโลกรัมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 
๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดั
ระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

นายปพนสรรค ์ พล
เสนา   

๑ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงินรุ่น ๖๒ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬา
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ในระหวา่งวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๓ เหรียญเงินรุ่นน ้าหนกั ๖๒ กิโลกรัมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 
33“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ วนัที่ ๑๖-๒๖มีนาคม ๒๕๖๐  ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๓ เหรียญทองรุ่น ๖๒ กิโลกรัมชายการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายสุรเดช  พนม
เขต 

๑เหรียญทองรุ่น ๗๗ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายยทุธพล  รุ่งเรือง ๓ เหรียญทองรุ่น ๘๕ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 



  ๒๖ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๒เหรียญทอง๑ เหรียญเงิน รุ่นน ้าหนกั  ๘๔ กิโลกรัมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง รุ่น ๙๔ กิโลกรัมชายการแข่งขนัเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที่ 
๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

นายอิทธิศกัดิ์   อาษา
นอก   

๒เหรียญทอง ๑ เหรียญเงินรุ่น ๙๔ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬา
กีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ 
จงัหวดันครสวรรค ์ในระหวา่งวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬา
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั  ๙๔ กิโลกรัมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี 
๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ  จงัหวดั
ระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

๒เหรียญเงิน   ๑ เหรียญทองแดง รุ่น ๑๐๕ กิโลกรัมชายการแข่งขนัเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที่ 
๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกัเยาวชนแห่งชาติ 

เดก็ชายอภิชาติ  บุญ
มัน่ 

๑เหรียญเงินรุ่น ๔๗ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เดก็ชายณัฐพล ลาย
ไผ่ 

๓ เหรียญเงินรุ่น ๖๒ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายธนวิชญ ์ ชีวาจร ๓ เหรียญเงินรุ่น ๖๙ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม- 
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายนพเดช  แตง
ทรัพย ์

๓ เหรียญเงินรุ่นเกิน ๘๕ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวพรนภา  
สุรัสวดี 

๑ เหรียญเงิน๒เหรียญทองแดงรุ่นเกิน ๘๕ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดี
เกมส์ ณ จงัหวดันครสวรรค ์ในระหว่างวนัที ่๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม 
๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑ เหรียญทอง   ๒ เหรียญเงินรุ่น ๖๓ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที่ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 



  ๒๗ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

เดก็หญิงศิรดา  ดีพุด
ซา    

๓ เหรียญทองแดงรุ่น ๕๓ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๓ เหรียญเงิน รุ่น  ๕๘ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

นายธีระวตัร รัตน์
เพชร 

๒เหรียญทองแดงรุ่น  ๖๒ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวกิติยา  นาม
ไพร   

๑เหรียญทองรุ่น ๕๓ กิโกกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐  

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ด 
กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย 

๑เหรียญทองแดง  รุ่น ๕๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
๓๔ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหวา่งวนัที่ ๑-๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นายบูรพา มาติดต่อ ๑เหรียญเงินรุ่น ๖๓ กิโลกรัมชาย การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายส่องแสง  โพธ์ิ
แยม้ 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๕๕ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายปัญญา สิงหา้ง
หวา้ 

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๕๗ กิโลกรัมชาย การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ดกีฬาโรงเรียนกีฬากีฬา
แห่งประเทศไทย 

รุ่น๑เหรียญทองแดง ๕๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ ก.ย. 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

นางสาวอาทิตยต์ยา  
ขนัติมิตร 

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๕๔ กิโลกรัมหญิง การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง



  ๒๘ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทย 
นายวธันา ประกาเว
โส 

๑เหรียญทองแดงการรุ่น ๖๐  กิโลกรัมชาย แข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๖๐ กิโลกรัมชายการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ ก.ย. 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั  ๕๗ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์” 
ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นเยาวชน
แห่งชาติ 

นายอนนัต ์ ทนกระ
โทก 

๑เหรียญทองแดงรุ่น๖๗กิโลกรัมชาย การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

นายนพพล  บุตะกะ รุ่น ๗๕กิโลกรัมชาย๑ เหรียญทองแดงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม--๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เดก็ชายอภิชยั  แสง
งาม 

๑ เหรียญทองรุ่น ๓๒ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
คาราเตโ้ดกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

เดก็ชายณัฐกานต ์ 
สังขท์อง 

๑เหรียญทองรุ่น ๔๘ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที ่
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายอภิวตัร์  บ  าเรอ
สงค ์

๑เหรียญทองรุ่น ๔๘ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายอนุภาพ เทียว
ประสงค ์

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๔ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายจีรศกัดิ์   สุขมล 
 

๑ เหรียญทองรุ่น  ๕๗ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
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แห่งประเทศไทย 
นางสาวปรียาลกัษณ์  
แสนโพธ์ิกลาง 

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๑  กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงรุ่นน ้าหนกั ๕๑ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์” 
ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นายจิฬายทุธ  ศิลา
พิมพ์ 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๕๑ กิโลกรัมชาย การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็ชายสนทยา  
โพธ์ิเพชร 

๑ เหรียญทองแดงรุ่น ๔๘ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายมณฑาธิป เทศ
สาย 

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๔๕ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายชนาธิป ทาน
กระโทก  

๑ เหรียญทองแดงรุ่น ๕๑ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาโรงเรียน
กีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงทิพยส์ัจจา 
ยอดวารี 

๑ เหรียญทองรุ่น ๔๒ กิโลกรัมหญิง การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฎาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่น ๔๒ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 
กนัยายน ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียน 
สารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดง รุ่น ๔๕ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 
๓๔ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหวา่งวนัที่ ๑-๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นเยาวชน
แห่งชาติ 

เดก็หญิงลลิตา  ชยั ๑ เหรียญทองรุ่น ๔๐ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
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ณรงค์ ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงณัฐนิชา จง
โปร่งกลาง 

๑ เหรียญทองรุ่น ๔๖ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงณัฐนิชา  จง
โปร่งกลาง 

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๐กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ ก.ย. 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

เดก็ชายธนญัชยั  
เพิ่มทรัพย ์

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๐กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงมยรุดา ทอง
สุขนอก 

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๗ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑เหรียญเงินรุ่น ๖๐ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองแดง รุ่นน ้าหนกั  ๖๐ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

๑เหรียญเงินรุ่น ๕๖ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบ
คดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 
 

นายชินวตัร ทวีผล ๑ เหรียญทองรุ่น ๖๐ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖ กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬากีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวสุมาลี บุญชู ๑ เหรียญทองรุ่น ๔๕ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
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นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั ๔๖ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นางสาวณัฐชา  
ศิลปกิจ 

๑ เหรียญทองรุ่น ๔๘ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวกนกพร 
กาลีวฒัน์ 

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๑ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวพรนภา ลา
พนัธ์ 

๑ เหรียญทองรุ่น ๔๙ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวธนัยช์นก 
ศกัดิ์ศรี 

๑ เหรียญทองรุ่น ๔๖ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั  ๖๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นายศตรรษ ศรีสังข ์ ๑ เหรียญทองรุ่น ๔๙ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั ๔๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นาย ชลนที หยด
ยอ้ย 

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายนนัทชา ภูมิคอน ๑ เหรียญทองรุ่น ๖๐ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ คณะกรรมการจดัการแข่งขนั



  ๓๒ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

สาร ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายพีรภทัร์   เยยีะ
สูงเนิน 

๑ เหรียญทองรุ่น ๖๙ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายบรรณพล พนั
โนน 

๑ เหรียญทองรุ่น ๗๕ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั ๖๙  กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

เดก็หญิงนฤมล  สี
หาปัญญา 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๓๘ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

ช่ือ/สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เดก็หญิงนฤมล  สี
หาปัญญา 

๑ เหรียญทองรุ่น ๓๖ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ ก.ย. 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงสกุลทิพย ์
นากุดนอก 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๓๖ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖ กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่น  ๕๒ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 
กนัยายน ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียน 
สารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

เดก็ชายธนกร   
อ่อนเเยม้  

๑ เหรียญเงินรุ่น ๓๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา



  ๓๓ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวพชัราพรรณ  
ทิศกระโทก 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๕๑ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวผกามาศ 
สืบโสดา 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๕๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็ชายภูเบศ 
มณีเเสงสาคร 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๔๐ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็ชายสหพล 
ผิวใส 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๔๘ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวกชกร 
อยูดี่ 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๔๘ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๔๕ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและ
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 
ก.ย. ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวธนัยช์นก 
พะนาน 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๕๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที ่
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายปฏิภาน อุทยัดา ๑ เหรียญเงินรุ่น ๔๒กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นางสาวดรุณี มีสิงห์ ๑ เหรียญเงินรุ่น ๖๐ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
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นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖-กรกฏาคม๔สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

๑เหรียญทองรุ่น ๖๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ 
ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นายกฤตพจ ศรี
โคตร 

๑ เหรียญทองแดง  ประเภททีมคู่ชาย การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
เซปักตะกร้อกีฬาโรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายอภิสิทธ์ิ จนัดี 
 
 

๑ เหรียญทองแดง  ประเภททีมคู่ชาย การแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
เซปักตะกร้อกีฬาโรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงณัฐธิดา  สี
เคน 

๑ เหรียญทองแดง ประเภททีมคู่หญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
เซปักตะกร้อกีฬาโรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงนภทัร์  ซุ
มอภยั 

๑ เหรียญทองแดง ประเภททีมคู่หญิงการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่ ๒๖กรกฏาคม-๔สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
เซปักตะกร้อกีฬาโรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

นายนพรัตน์  ทะขุ่ย ๑ เหรียญทองรุ่น ๕๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

นายวีระพล  จงจอ
หอ 

๑ เหรียญทองรุ่น  ๖๔ กิโลกรัมชายการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงจนัทกานต ์  
มโนบาล 

๑ เหรียญทองรุ่น ๔๕ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ กนัยายน  
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงจนัทกานต ์  
มโนบาล 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั ๔๒ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
ชาติ 

นางสาวกิติยา   นาม
ไพร 

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๑ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 



  ๓๕ 
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กรุงเทพมหานคร แห่งประเทศไทย 
นางสาวธนัยช์นก  
พะนาน 

๑ เหรียญทองรุ่น  ๕๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 
กนัยายน ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

นางสาววราพร  ใจ
เที่ยง 

๑เหรียญเงินรุ่น ๕๗ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั  ๕๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

๑เหรียญทอง  รุ่น ๕๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

เดก็ชายธนญัชยั  
เพิ่มทรัพย ์

๑ เหรียญทองรุ่น ๕๐กิโลกรัมชายการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

๑ เหรียญทองรุ่นน ้าหนกั ๖๐ กิโกกรัมชายการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

๑ เหรียญเงินรุ่น ๖๔ กิโลกรัมชายการแข่งขนักีฬาโรงเรียนกีฬากีฬาแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐นครสวรรคพ์ลบดีเกมส์ ณ จงัหวดั
นครสวรรค ์ในระหว่างวนัที่  
๒๖กรกฏาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
โรงเรียนกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

เดก็ชายธนกร  อ่อน
แยม้ 

๑เหรียญทองแดงรุ่น  ๓๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 
กนัยายน ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

นายพละบดี   
ผลดิลก 

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๕๖ กิโลกรัมชายการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 
กนัยายน ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

เดก็หญิงบณัฑิตา  
ปุ้ มกระโทก  

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๔๒ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและ
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
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กนัยายน ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

๑เหรียญเงิน   รุ่น ๔๒ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ 
รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที่ ๑-๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะการจดัการแข่งขนัมวยไทย
สมคัรเล่นเยาวชนชาติ 

นางสาวฐิติพร   
ไทยธานี 

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๕๔กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและ
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 
ก.ย. ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

นางสาวนภสร 
พูลต้ิม 

๑เหรียญทองแดงรุ่น ๕๗ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนัมวยสากลยวุชนและ
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๕ 
ก.ย. ๒๕๖๐   ณ สนามมวยโรงเรียนสารวิทยา  (โรงอเนกประสงค)์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลยวุชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

นายชนะชยั  
กรอบจินดา 

๑ เหรียญทองแดง การแข่งขนัมวยไทยรุ่นน ้าหนกั ๖๓ กิโลกรัมชายการ
แข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหวา่งวนัที่ ๑๖-
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

๑เหรียญทอง การแข่งขนัมวยไทย รุ่น ๗๐ กิโลกรัมชายการแข่งขนัเยาวชน
แห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๔ รอบคดัเลือกตวัแทนภาค ๓ กาฬสินธ์ุเกมส์ระหว่างวนัที่ 
๑-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยไทยสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นางสาวณัฐชา  
ศิลปะกิจ 

๑ เหรียญทองการแข่งขนัมวยสากลรุ่นน ้าหนกั  ๔๘ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นางสาวกนกพร  
กาลีวฒัน์ 

๑ เหรียญเงินรุ่นน ้าหนกั  ๕๔ กิโลกรัมหญิงการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ
คร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  
จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นายนนัทชา 
ภูมิคอนสาร 

๑ เหรียญเงินการแข่งขนัมวยสากลรุ่นน ้าหนกั  ๖๔ กิโลกรัมชายการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

นายวีรภทัร 
บุญหลัง่ 

๓ เหรียญทองการแข่งขนัยกน ้าหนกัรุ่นน ้าหนกั ๑๐๕ กิโลกรัมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

นายปฏิภาณ 
บุปผามาลา 

๓ เหรียญทองการแข่งขนัยกน ้าหนกัรุ่นน ้าหนกั ๕๖ กิโลกรัมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

นายณัฐวุฒิ    
สืบสวน 

๓เหรียญทองการแข่งขนัยกน ้าหนกัรุ่นน ้าหนกั  ๘๖  กิโลกรัมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติคร้ังท่ี ๓๓“ชุมพร-ระนองเกมส์”ระหว่างวนัที่ ๑๖-๒๖ 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัยก
น ้าหนกักีฬาเยาวชนแห่งชาติ 



  ๓๗ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ  จงัหวดัระนอง 
นางสาวธนัยช์นก 
ศกัดิ์ศรี 

๑ เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น ๕๖กิโลกรัมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 
๔๕“สงขลาเกมส์”  ระหว่างวนัที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จงัหวดัสงขลา 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
แห่งชาติ 

นายศตวรรษ 
ศรีสังข ์

๑ เหรียญทองแดงรุ่น ๖๔กิโลกรัมมวยสากลการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 
๔๕“สงขลาเกมส์”  ระหว่างวนัที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จงัหวดัสงขลา 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
มวยสากลสมคัรเล่นกีฬา
แห่งชาติ 

นางสาวปรียา
ลกัษณ์   
แสนโพธ์ิกลาง 

๑ เหรียญทองการแข่งขนัวูซูรุ่น  ๕๒ กิโลกรัมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 
๔๕“สงขลาเกมส์”  ระหว่างวนัที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จงัหวดัสงขลา 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนัวูซู 
กีฬาแห่งชาติ 
 

นางสาววราพร 
ใจเที่ยง 

๑เหรียญเงินการแข่งขนักรีฑารุ่น ๕๖  กิโลกรัมการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ัง
ที่ ๔๕“สงขลาเกมส์”  ระหว่างวนัที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จงัหวดั
สงขลา 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาแห่งชาติ 

นางสาวกิติยา 
งูพิมาย 

๑เหรียญเงินวิ่ง ๔x๔๐๐เมตรหญิงการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี๔๕“สงขลา
เกมส์”ระหว่างวนัที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ จงัหวดัสงขลา 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั
กรีฑากีฬาแห่งชาติ 

 
 
 
 

๑๐.๒. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาเพื่อพฒันากีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

-เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

-เชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้ 
-อบรมเชิงปฏิบติัการครู 

ร้อยละ ๙๐ 

๒ โครงการพฒันางานวิชาการ -เพื่อพฒันาปรับปรุง
ระบบงานวิชาการใหมี้ความ
ชดัเจน และมีประสิทธิภาพ 

-ประชุมครูและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้ง 

ร้อยละ ๘๕ 

๓ โครงการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาฯ 

-ส่งเสริมใหน้กัเรียนภายใน
โรงเรียนกีฬา  ไดเ้ลง็เห็นถึง
ประโยชน์ของการออกก าลงั
กายที่ถูกวิธีตามหลกั
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

-ท าการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
นกัเรียนโรงเรียนกีฬาฯ 

ร้อยละ ๙๒ 



  ๓๘ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๔ โครงการเขา้ค่ายพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม 

-เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมศีลธรรมอนัดีงาม
แก่เดก็และเยาวชน  เพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตใหมี้ 
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม
อนัดีงามของไทย 

-น านกัเรียนไปเขา้ค่าย
อบรมพฒันาครูธรรม 
จริยธรรม ณ วดัป่าศรัทธา
รวม 

ร้อยละ ๙๖ 

๕ โครงการหอพกัน่าอยู ่หอ้งพกั 
น่าช่ืนชม 

-เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาความสะอาดของที่
พกัอาศยัและส่ิงแวดลอ้ม
ภายในหอพกั 

- รณรงค/์ ท  าความสะอาด
บริเวณหอพกัชาย-หญิง แต่
ละหอ้ง มอบรางวลัให้
หอ้งพกัที่สะอาดเรียบร้อย 

ร้อยละ ๙๒ 

๖ โครงการธรรมะน าใจ -เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
ความรู้  ความเขา้ใจใน
หลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา  และ
เช่ือมโยงสู่การด าเนินชีวิต
ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรม 

-น านกัเรียนร่วมกิจกรรม
ในวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา และศึกษา
หลกัธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละ ๘๗ 

 
 

 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗ โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อฝึกใหลู้กเสือ-เนตรนารี 
มีความอดทน อยูใ่นกฎ-
ระเบียบ รู้จกัช่วยเหลือ
ตวัเอง อยูร่่วมและท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

-จดักิจกรรม เขา้ค่ายพกั
แรม ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น 
ม.๑-๓ 

ร้อยละ๙๒ 

๘ โครงการประกวดหอ้งเรียน
สวยงาม 

-เพื่อใหน้กัเรียนมีนิสัยรักใน
การท างาน  ท างานเป็นหมู่
คณะสามคัคี เสียสละ  และมี
น ้าใจ มีบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนการสอน 

-จดัประกวดหอ้งเรียนที่มี
ความสะอาด เรียบร้อย มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ ๙๐ 

๙ โครงการหยาดเหง่ือ -เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกั
การออม  และรู้จกัวาง
แผนการใชจ่้ายอยา่งพอเพียง 

-ใหน้กัเรียนเปิดบญัชีฝาก
เงิน ที่ไดรั้บรางวลัจากการ
แข่งขนั 

ร้อยละ ๕๒ 

๑๐ โครงการรณรงคป้์องกนั -เพื่อใหน้กัเรียน ครู และ -จดักิจกรรมใหค้วามรู้ และ ร้อยละ ๘๘ 



  ๓๙ 

 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ไขเ้ลือดออกและก าจดัยงุลาย บุคลากรในโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมามี
ความรู้ความเขา้ใจในการ
ก าจดัยงุลาย หลีกเลี่ยงจาการ
โดนยงุลายกดัและปลอดภยั
จากโรคไขเ้ลือดออก 

ร่วมกนัก  าจดัแหล่งลูกน ้า
ยงุลาย รอบบริเวณโรงเรียน 

๑๑ โครงการก าจดัส่ิงปฏิกูล -เพื่อก  าจดัส่ิงปฏิกูลใน
โรงเรียน เกิดความสะอาด
เรียบร้อย นกัเรียนมีสุขภาพ  
และสุขภาพจิตที่ดี 

-ร่วมกนัก  าจดัส่ิงปฏิกูล ท า
ความสะอาดภายในหอพกั
และร่องน ้าขงัรอบบริเวณ
หอพกั 

ร้อยละ ๙๐ 

๑๒ โครงการปรับปรุงและพฒันาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

-เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียน
กีฬา  มีความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ออก
ก าลงักายและการออกก าลงั
กายที่ถูกตอ้ง 

-จดัป้ายนิเทศใหค้วามรู้
เกี่ยวกบัหลกัวิทยาศาสตร์
การกีฬาภายในหอ้ง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ร้อยละ ๖๕ 

 
 

 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๓ โครงการกีฬาสีภายใน -เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่สนุกสนานและปลูกฝัง
นิสัยในการท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่น 

-จดัการแข่งขนักีฬาภายใน
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๘ 

๑๔ โครงการส่ิงประดิษฐ์จาก 
วสัดุเหลือใช ้

-เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค ์มอง
โลกในแง่ดี เห็นคุณค่าของ
วสัดุเหลือใช ้

-นกัเรียนน าวสัดุเหลือใช้
มาประดิษฐ์เป็นของใช ้
ของประดบั ต่าง ๆ 

ร้อยละ ๖๔ 

๑๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
สู่ความเป็นเลิศ 

-เพื่อใหน้กัเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนไดรั้บการบริการดา้น
สุขภาพอนามยัที่ดีและ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
มีสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกาย

-จดัซ้ือเวชภณัฑ ์และวสัดุ
ทางการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ ในหอ้งพยาบาล 

ร้อยละ ๘๙ 



  ๔๐ 
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และจิตใจ 
๑๖ โครงการป้องกนัส่ิงเสพติด -เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา ลดกลุ่ม
เส่ียง และใหน้กัเรียน
ตระหนกัถึงโทษและพิษ
ภยัของยาเสพติด 

-จดักิจกรรมอบรม ให้
ความรู้เกี่ยวกบัส่ิงเสพติด
ใหโ้ทษแก่นกัเรียน
โรงเรียนกีฬาฯ 

-ร้อยละ ๙๐ 

๑๗ โครงการพฒันางานหอ้งสมุดและ
ส่งเสริมการอ่าน 

-เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหมี้
หนงัสือ  วารสารที่
น่าสนใจและทนัสมยั  
สามารถใหบ้ริการแก่ครู-
นกัเรียนไดอ้ยา่งเพียงพอ 

-จดัหาหนงัสือ วารสาร 
เอกสารที่น่าสนใจและ
ทนัสมยั เขา้หอ้งสมุด 

-ร้อยละ ๙๐ 

๑๘ โครงการจดัการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาภาคบงัคบั (เรียนฟรี 
๑๕ ปี) 

-เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่นกัเรียนตาม
นโยบายของรัฐบาลและลด
ภาระค่าใชจ่้าย  เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของผูป้กครอง 

-สนบัสนุนค่าเล่าเรียน  ค่า
หนงัสือเรียน  ค่าอุปกรณ์
การเรียน  ค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน  และคา่กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑๙ โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

-พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ดา้นการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนของ
นกัเรียนใหสู้งข้ึน 

-กิจกรรมเสริมทกัษะทาง
ภาษาองักฤษ (ค่าย
ภาษาองักฤษ และ กิจกรรม
ทางภาษาที่เกี่ยวขอ้ง)
Christmas, Valentine’s 
day และวนัส าคญัอื่น ๆ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒๐ โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

-เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแกไ้ข
ปัญหาในชีวิต 

-นิทรรศการ โครงงาน 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ ๙๖ 

๒๑ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน -เพื่อเป็นการปรับ
สภาพแวดลอ้มบริเวณ
โรงเรียนใหส้วยงาม 

-จดัสวนหยอ่ม 
ตามบริเวณต่าง ๆ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒๒ โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ -เพื่อส่งเสริมการใชแ้หล่ง -พฒันาแหล่งเรียนรู้ใน ร้อยละ ๗๖ 



  ๔๑ 
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เรียนรู้ประกอบการจดัการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯและ
เพื่อส่งเสริมการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ที่มีอยูแ่ลว้ใหเ้กิด
คุณค่าต่อการเรียนรู้อยา่ง
แทจ้ริง 

โรงเรียนใหมี้ความ
หลากหลายและน่าสนใจ 

๒๓ โครงการคดัแยกขยะอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มโรงเรียนฯ 

-เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกั
ต่อการใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า  และน าวสัดุเหลือใช้
เพื่อรีไซเคิล 

จดัท าภาชนะ /ถงัขยะ ที่ใช้
ส าหรับการคดัแยก
ประเภทขยะ 

ร้อยละ ๙๒ 

๒๔ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
เรียน/อาคารประกอบ 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
ที่ช  ารุดใหใ้ชง้านได้
ตามปกติและสวยงาม 

-ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบต่างๆ 
ภายในโรงเรียน 

ร้อยละ ๙๐ 

๒๕ โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ 

-เพื่อซ่อมแซมครุภณัฑท์ี่
ช  ารุดเสียหายใหใ้ชง้านได้
ดี 

-ซ่อมแซมครุภณัฑท์ี่ช  ารุด
เสียหาย 

ร้อยละ ๙๐ 

 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒๖ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์หนา้โรง
ฝึกมวยสากล 

-เพื่อใหน้กักีฬาไดใ้ช้
ประโยชน์เสริมสร้าง
สมรรถทางกาย 

-สร้างสวนยอ่มและ
อุปกรณ์เสริมสร้างร่างกาย 

ร้อยละ ๘๖ 

๒๗ โครงการพฒันางานบริหาร -เพื่อใหมี้การปฏิบติังาน  
การบริหารจดัการองคก์ร
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-จดัหาวสัดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการบริหารงาน 

ร้อยละ ๘๔ 

๒๘ โครงการปรับปรุงแผนปฏิบติัการ
พฒันาการศึกษา 

-โรงเรียนมีแผนพฒันา
การศึกษาที่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ประชาชนใน 

-จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
บุคลากรในโรงเรียน 
เกี่ยวกบัการจดัท า
แผนปฏิบติัการฯ 

ร้อยละ ๙๒ 

๒๙ โครงการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-เพื่อด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียน  
และส่งเสริมใหบุ้คลากร มี
ส่วนร่วมในการประกนั

-จดัท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  และ
น าเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดั  หน่วยงานที่

ร้อยละ ๘๐ 



  ๔๒ 
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คุณภาพภายในโรงเรียน เกี่ยวขอ้ง 
๓๐ โครงการประชุมผูป้กครอง -เพื่อช้ีแจงนกัเรียนและ

ผูป้กครองก่อนเปิดภาค
เรียน 

-ประชุมช้ีแจง 
-อภิปราย ซักถาม แสดง
ความเห็น 

ร้อยละ ๗๖ 

๓๑ โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ
ชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกายของประชาชนใน
ชุมชนใหดี้ข้ึน 

-น าเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
การกีฬาออกทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
ประชาชนในชุมชนต่างๆ 

ร้อยละ ๗๔ 

๓๒ โครงการประกวดส่ือนวตักรรมการ
เรียนการสอน 

-เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระไดรั้บ
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

-ส่งเสริมใหค้รูมีการ
ประกวดส่ือและนวตักรรม
ในการสอน 

ร้อยละ ๗๑ 

๓๓ โครงการ ๕ ส -เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน-
บุคลากรในโรงเรียนมีนิสัย
รักความสะอาด 

- นกัเรียนและบุคลากร
ร่วมมือพฒันาบริเวณที่
รับผิดชอบ ใหส้ะอาด 

ร้อยละ ๘๐ 

๓๔ โครงการพฒันาโรงเรียนกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

-เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
นกักีฬาใหมี้ขีด
ความสามารถสูงสุด 

-ฝึกซ้อมกีฬาอยา่งต่อเน่ือง
และส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการ
แข่งขนัต่างๆ 

ร้อยละ ๙๖ 

 

ที่ 
ช่ือ 

งาน/ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (ย่อๆ) 
ตัวบ่งช้ี

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓๕ โครงการรับสมคัรนกัเรียนใหม่ -เพื่อใหไ้ดน้กัเรียนที่มี
ความสามารถดา้นกีฬาเขา้
มาศึกษาต่อในโรงเรียน 

-ประชุมบุคลากร 
-ก าหนดวนัรับสมคัร 
-ด าเนินการสอบคดัเลือก 

ร้อยละ ๙๑ 

๓๖ โครงการโรงเรียนกีฬาฯ กบัชุมชน -เพื่อส่งเสริมเยาวชนใหห้นั
มาเล่นกีฬา และมีน ้าใจเป็น
นกักีฬา 

-เป็นกรรมการตดัสินกีฬา
ใหก้บัชุมชน 

ร้อยละ ๘๓ 

๓๗ โครงการพฒันาเวบ็ไซตโ์รงเรียนฯ -เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของโรงเรียนผ่านเวบ็ไซต ์

-จดัท าเวบ็ไซตใ์หเ้ป็น
ปัจจุบนั 

ร้อยละ ๘๖ 

๓๘ โครงการงานทะเบียนนกัเรียน -เพื่อพฒันางานทะเบียนให้
ถูกตอ้ง สามารถสืบคน้
ขอ้มูลประวติัของนกัเรียน
ไดง่้ายและรวดเร็ว 

-ประชุม วางแผน 
การยา้ยเขา้-ออก 
-ระบบผลการเรียน 

ร้อยละ ๘๐ 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกดั 

คะแนนราย
มาตรฐาน 

ระดบั
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ระดบั
คุณภาพ 

 

๑.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 

๔.๑๙ ๔ ดีมาก 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค ์ 

๔.๒๐ ๔ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รัก
เรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๓.๘๐ ๔ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์ ตดัสินใจ  แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

๓.๕๕ ๓ ดี ดี 

มาตรฐานที่ ๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตร  ๓.๔๐ ๓ ดี ดี 
มาตรฐานที่ ๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

๔.๒๔ ๔ ดีมาก ดีมาก 

๒.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

๗.๙๕ ๔ ดีมาก 
 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๘  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๘.๔๐ ๔ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูป้กครอง  ชุมชน
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๓.๐๐ ๓ ดี ดี 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  

๗.๖๐ ๔ ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการ
ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

๖.๖๐ ๓ ดี ดี 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

๔.๒๐ ๔ ดีมาก ดีมาก 

๓.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนบัสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๘.๐๐ ๔ ดีมาก ดีมาก 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษา 
ผลการติดตามตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกดั 

คะแนนราย
มาตรฐาน 

ระดบั
คุณภาพ
มาตรฐาน 

ระดบั
คุณภาพ 

 

๔.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทศัน์   ปรัชญา  และจุดเนน้ที่ก  าหนด 

๓.๕๐ ๔ ดีมาก ดีมาก 

๕.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบั
คุณภาพสูงข้ึน 

๓.๖๕ ๔ ดีมาก ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย ๑๕ มาตรฐาน 
ร้อยละ 
๗๖.๒๘ 

๓.๗๓ ดีมาก ดีมาก 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ) 
 

        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๖ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๖ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๖๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนผูเ้รียน ๒๐.๐๐ ๙.๔๓ พอใช ้
ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและตน้สังกดั ๕.๐๐ ๓.๗๕ ดี 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้ละจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๑๐ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 
              ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป 
              มีตวับ่งช้ีท่ีไดร้ะดบัดีข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี     
             ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุง หรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

 ใช่ 
 ใช่  
 ใช่   

 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 

 

สรุปการจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๑๓.๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑)  โรงเรียนควรจดัท าขอ้มูลสารสนเทศแสดงพฒันาการของผูเ้รียนรายบุคคล และรายชนิดกีฬา เช่น แสดงการ

เจริญเติบโต หรือมีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข และแสดงสมรรถภาพทางกาย
เม่ือเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ใหเ้ป็นปัจจุบนั  

 ๒)  เน่ืองจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นโรงเรียนประจ า ควรจดัใหมี้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนที่ชดัเจน  สามารถดูแล และช่วยเหลือนกัเรียนไดต้ลอด ๒๔ ชัว่โมง เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทกัษะชีวิต และรอดพน้วิกฤตทั้งปวง 

 ๓)  โรงเรียนควรวางแผนเกบ็ขอ้มูลการเขา้ใชห้อ้งสมุดของผูเ้รียนรายบุคคล และสรุปการยมืหนงัสือของผูเ้รียน
รายบุคคล เป็นรายเดือน แลว้แจง้ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใชห้อ้งสมุดหรือยมืหนงัสือเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 ๔)  โรงเรียนควรวางแผนเตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางดา้นวิชาการและกีฬา 
 ๕)  โรงเรียนควรก าหนดรูปแบบ กระบวนการ เคร่ืองมือวดัและวิธีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ที่ก  าหนดไว ้เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งชดัเจน 
เป็นไปในแนวเดียวกนัทั้งโรงเรียน จะท าใหผ้ลการประเมินมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

 ๖)  โรงเรียนควรหาแนวทางเพิ่มผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) โดยใหค้วามส าคญักบัการจดัการ
เรียนรู้วิชาสามญัทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามกรอบเวลาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  หากไม่
สามารถจดัการเรียนรู้ไดค้รบตามกรอบเวลาดงักล่าว ใหด้  าเนินการสอนชดเชย มีการสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนที่เรียนไม่ทนัเน่ืองจากไป
แข่งขนักีฬา โรงเรียนควรหารูปแบบ/วิธีการเรียน การวดัผลประเมินผลผูเ้รียนที่ต้องไปเกบ็ตวัเป็นระยะเวลานาน เพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้ตาม
เน้ือหาสาระท่ีก  าหนดในโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑๓.๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑)  ควรเพิ่มอตัราก  าลงั และพฒันาครู บุคลากรท่ีมีศกัยภาพมาช่วยพฒันางานวิชาการทั้งระบบ 
 ๒)  ควรจดัท าแผนพฒันาหอพกัใหน้กัเรียนไดพ้กัผ่อนหลบันอนอยา่งเพียงพอ ไม่หนาแน่น 
 ๓)  ควรพฒันาครูและบุคลากรเกี่ยวกบัระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 
๑๓.๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ๑)  ควรมีการวางแผนการพฒันาบุคลากร โดยน าผลการประเมินการนิเทศภายใน  ครูผูส้อนทุกคนมาประเมิน เพื่อ

เติมเตม็ในส่วนที่ครูยงัขาด โดยจดัท าเป็นระบบทุกปีการศึกษา และพิจารณาใหค้รูพฒันาไดอ้ยา่งนอ้ยปีละ ๒๐ ชัว่โมง ในดา้นการ
เรียนการสอน 

 ๒)  ครูควรไดรั้บการพฒันา เร่ือง การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะชีวิต ทกัษะกระบวนการคิด ใหก้บัผูเ้รียน 
การท าโครงงาน การเรียนการสอนดว้ยวรรณกรรมการวิจยั 

 ๓)  ควรจดัท าคู่มือ การนิเทศภายใน เพื่อครู ผูบ้ริหาร บุคลากรทางการศึกษาไดด้  าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่อยา่ง
เป็นระบบ 

๑๓.๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑)  ควรมีการก าหนดงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา มี

ผูรั้บผิดชอบโดยตรง จดัท าแผนปฏิบติัการ ปฏิทินปฏิบติังานตามวงจร PDCA 
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 ๒)  ควรประสานงานกบัตน้สังกดั เพื่อด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๓ อยา่งเป็นระบบ 

 

การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ 
๑.  โรงเรียนไดมี้การจดัท าโครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้ง ๘  กลุ่มสาระ  โดยมีการจดั         กิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน  เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จดัท าโครงการ  English on Monday ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษ  จดัใหมี้กิจกรรมเกี่ยวกบัภาษาองักฤษหนา้เสาธง  และกิจกรรมเสียงตามสาย  ฟังเพลงสากล ตอบค าถาม  เล่นเกม  
เป็นประจ าทุกวนัจนัทร์ นกัเรียนไดรั้บความรู้ และความเพลิดเพลิน ส่งผลใหน้กัเรียนรักภาษาองักฤษ  มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนวิชาภาษาองักฤษมากข้ึน  นอกจากน้ี  โรงเรียนยงัไดจ้ดัใหมี้ตารางการสอนซ่อมเสริม สัปดาห์ละ ๑-๒  ชัว่โมง ในแต่ละชั้นเรียน  
เพื่อใหค้รูผูส้อนในแต่ละรายวิชาไดส้อนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๒.  โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูไดเ้ขา้รับการพฒันาตนเองโดยการเขา้รับการอบรมเร่ืองการจดัการเรียนการสอน         การ
ออกแบบการเรียนรู้  การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการและแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การวดัผลประเมินผล  และการ
จดัท าวิจยัในชั้นเรียน  โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีจ านวนครูที่ไดรั้บการพฒันาในเร่ืองดงักล่าว คิดเป็นร้อยละ  ๖๐   เม่ือไดรั้บ
ความรู้จากการเขา้รับการอบรมแลว้  น าความรู้นั้นมาต่อยอด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน ส่งผลใหผู้เ้รียนไดรั้บ
ประโยชน์   อีกทั้งทางฝ่ายวิชาการไดจ้ดัท าปฏิทินการส่งงานต่าง ๆ เช่น สมุดบนัทึกพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.๕)  แผนการจดัการ
เรียนรู้  วิจยัในชั้นเรียน  สมุดรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล  (ปพ.๖)  และ  บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนกัเรียนที่เกบ็ตวั
ฝึกซ้อมกบัทีมชาติไทย  ท  าใหต้รวจสอบงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ  ผลของการด าเนินงานในเร่ืองน้ี  ท  าใหค้รูมีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร จดัการชั้นเรียน  สามารถท าผลงานทางวิชาการ และไดเ้ลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน   

 
 ๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จุดเด่น 
มาตรฐานที่ ๑ 
การก าหนดปรัชญา  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และวตัถุประสงคช์ดัเจน  จดัท าแผนการด าเนินงานโดยค านึงถึง  

นโยบายการกีฬาของชาติ  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 มาตรฐานที่ ๒ 
 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ มีน ้าใจนกักีฬา  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณนกักีฬา   

รู้จกัดูแลสุขภาพและออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก  สนใจการเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  
มีความสนใจในศิลปะ  ดนตรี  ศิลปะ วฒันธรรม  ประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถิ่น  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ  และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
และผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา  โดยเป็นนักกีฬาทีมชาติ หลายชนิดกีฬา 

 มาตรฐานที่ ๓ 
 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาฯ เป็นโรงเรียนประจ า  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากเทศบาลนคร 

นครราชสีมา  รับผิดชอบผูเ้รียนและสถานศึกษาทุกดา้น  และจุดเด่นท่ีสนบัสนุนดา้นครู  ส่วนใหญ่เป็นครูรุ่นใหม่  มีความมุ่งมัน่  อุทิศ
ตนในการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ครูและนกัเรียนมีความใกลชิ้ด  ครูดูแลนกัเรียนตลอดเวลาจึงรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอยา่ง
ชดัเจน  และสามารถแกปั้ญหาไดต้รงในการพฒันาการเรียนการสอน 
 
 



   ๔๙ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 มาตรฐานที่ ๔ 
 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้  า  บริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  เอาใจใส่ดูแลบุคลากรและนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดสร้างขวญั

และก าลงัใจใหก้บับุคลากร  หน่วยงานตน้สังกดัใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน  ใหค้วาม
ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

 มาตรฐานที่ ๕ 
 สถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ 
 โรงเรียนควรสนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ ความช านาญเร่ืองการวิจยั  เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  

พฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ทั้งดา้นกีฬาและวิชาสามญั 
 มาตรฐานที่ ๒ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อยูใ่นระดบัต ่า  คะแนนผลการประเมินระดบัชาติอยูใ่นเกณฑต์ ่า  

สาเหตุมาจากผูเ้รียนตอ้งฝึกซ้อมกีฬาทั้งช่วงเชา้ และเยน็  ส่งผลใหผู้เ้รียนเหน่ือยลา้จากการฝึกซ้อมท าใหค้วามสนใจในการเรียนรู้ และ
การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมมีนอ้ย  ดงันั้น โรงเรียนควรพฒันาเร่ืองการสอนซ่อมเสริมใหเ้ป็นมาตรฐาน  โดยตอ้งมีการประเมินผล และ
พฒันาการสอนซ่อมเสริมอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียนอยา่งแทจ้ริง  ครูควรสร้างนวตักรรมการสอนที่
หลากหลาย 

 มาตรฐานที่ ๓ 
 เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นครูรุ่นใหม่  ควรใหค้วามรู้ในการเขียนแผน และเนน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียน

เป็นส าคญั  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ ใหค้วามรู้ในการท าวิจยัอยา่งเป็นระบบ ละการจดัท าแผนบูรณาการ  
 มาตรฐานที่ ๔ 
 - 
 มาตรฐานที่ ๕ 
 บุคลากรภายในสถานศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาที่แทจ้ริงสถานศึกษาตอ้ง

เร่งสร้างความเขา้ใจ และพฒันาใหบุ้คลากรเหล่านั้นมีความรู้ และเขา้ใจในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  เพื่อใหเ้กิด
การบูรณาการระหว่างระบบการประกนัคุณภาพกบัการปฏิบติังานปกติ  ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาทุกงานในสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 



   ๕๐ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ตอนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑. การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ไดแ้ก่ 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ   ฝ่ายบริหารงานพฒันากีฬา  และ ฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน  ผูบ้ริหารยดึหลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ก  ากบัติดตามการท างานโดยใชก้ระบวนการ  P D C A 

 
โครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานพัฒนากีฬา ฝ่ายบริหารงานกจิการนักเรียน 

ο การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
- หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษา/หลกัสูตร 
   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- การจดั/พฒันาบุคลากรปฏิบติังานวิชาการ 
- ก  าหนดการสอน/แผนการสอน/ส่ือ/ 
นวตักรรม /โสตทศันูปกรณ์ 
- การประเมินการอ่าน/คิด วิเคราะห์ 
   และเขียน 
- คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
- กจิกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาการและกฬีา 
- งานการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 
ο การส่งเสริมวชิาการ 
- งานจดัแผนการเรียนรู้/การสอนซ่อมเสริม 
- งานวิจยัในชั้นเรียน/การวิจยัพฒันาคุณภาพ 
- การนิเทศภายใน 
- ส่ือหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
ο งานทะเบยีนและวัดผล 
- ทะเบียนผลการเรียน/ผลสัมฤทธ์ิทาง 
  การเรียน 
- หลกัฐานการประเมินผลทางการเรียน/ 
ระเบียบการวดัผลประเมินผล 
ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

ο งานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
- งานธุรการสารบรรณ สถิติและขอ้มูล 
- งานทะเบียนและรายงาน 
- งานการเงินและบญัชี 
- เงินเดือน เงินค่าจา้ง และสวสัดิการ 
- การจดัซ้ือจดัจา้ง  การงบประมาณ 
- งานพสัดุ ครุภณัฑ ์
- งานสารสนเทศ และขอ้มูล SIS 
ο งานบุคคล 
- การพฒันาบุคลากร 
- งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
- การรับ/การยา้ย/การจ าหน่ายนกัเรียน 
- การบรรจุแต่งตั้ง ก  าหนดต าแหน่ง  
และการโอนยา้ยบุคลากร 
- นกัการภารโรง 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ο อาคารสถานที ่
- อาคารสถานท่ี 
- งานสาธารณูปโภค 
ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

ο งานความสัมพันธ์กับชุมชน 
- การพฒันาบุคลากร 
- การปฐมนิเทศผูป้กครอง 
- การส่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบั 
  ชุมชน 
ο งานพัฒนากีฬา 
- การพฒันาบุคลากรดา้นกฬีา นกักฬีา/ 
ผูฝึ้กสอน/ผูต้ดัสิน 
- โครงการสู่ความเป็นเลิศทางดา้นกฬีา 
การแข่งขนัในระดบัต่างๆ 
- รวบรวมสถิติของการพฒันาบุคลากร  
   และนกักฬีา 
ο งานส่งเสริมการศึกษา 
- การบริการดา้นสุขภาพ และความ 
ปลอดภยัของนกัเรียน 
- การป้องกนัสารเสพติด และอบายมุข 
- การบ าเพญ็ประโยชน์และบริการชุมชน 
- งานประกนัอุบติัเหตุ 
- งานโภชนาการ 
- งานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
- งานดนตรี กฬีา และนนัทนาการ 
ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

ο งานกิจการนักเรียน 
- การพฒันาบุคลากร 
- กจิกรรมเสริมสร้างวินยัและรักษาวินยั 
- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
- กจิกรรมทางศาสนา ประเพณีและวนั 
  ส าคญั 
ο งานปกครอง 
- จรรยาบรรณและระเบียบวินยับุคลากร 
  และนกัเรียน 
- งานสภานกัเรียน(กฬีา)/สารวตัรนกัเรียน 
ο งานล่วงเวลา 
- การจดัเวร/ยาม และรักษาความปลอดภยั 
- งานทุนการศึกษา แนะแนวการศึกษา 
- งานควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- การแกปั้ญหาความประพฤติ การขาดเรียน  
  ของนกัเรียน หนีหอพกั 
ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 



   ๕๑ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงเรียนที่ผลิตและพฒันานกัเรียนดา้นกีฬา และสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศระดบัมาตรฐานสากล  
นกัเรียนมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องสังคม รวมทั้งมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนแบบโรงเรียนเตม็รูปแบบ 

 ดา้นอาคารสถานที่  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์๗๐ ปีเทศบาล)  จะเป็นศนูยก์ีฬาที่ได้
มาตรฐานส าหรับการฝึกกีฬาโดยมีอุปกรณ์ที่ทนัสมยัและบุคลากรที่มีศกัยภาพ 

 ดา้นนกัเรียน  นกัเรียนแต่ละชนิดกีฬามีความสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการต่าง  ๆ ในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค  
ระดบัชาติและเป็นตวัแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตามรุ่นอาย ุโดยใชห้ลกัวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 ดา้นการเรียนการสอน  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์๗๐ ปีเทศบาล) จะเปิดการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแบบเตม็รูปแบบ  โดยมุ่งใหน้กัเรียนมีความรู้ตามหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  และมุ่งเนน้ใหน้กัเรียน     มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นคนดีของสังคม  

 

พันธกิจ 
๑. จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยเนน้ทางดา้นกีฬา      

สู่ความเป็นเลิศ ระดบัมาตรฐานสากล 
๒. ศึกษาวิจยัและใหบ้ริการทางดา้นการกีฬากบัชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ทอ้งถิ่น 
๓. ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมถึงการทะนุบ ารุง 

ศิลปวฒันธรรมการละเล่นพื้นบา้น และกีฬาไทย 
 

อัตลักษณ์ 
      นกัเรียนมีสุขภาพดีและร่างกายแขง็แรง 
 

เอกลักษณ์ 
      เป็นเลิศทางกีฬายกน ้าหนกั มวยสากล และ มวยไทย 
 

เป้าหมาย 
      ๑. นกัเรียนส าเร็จการศึกษาและผา่นเกณฑก์ารประเมินผลตามหลกัสูตรการศึกษา 
     ๒. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกตามเกณฑข์อง สมศ. 

๓. นกัเรียนเขา้ศึกษาต่ออุดมศึกษาหลงัจากส าเร็จการศึกษาไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๙๕ 
๔. ครูน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
๕. ครูมีรายงานการวิจยัในชั้นเรียนหรือรายงานการใชน้วตักรรมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ เร่ือง 

      ๖. นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนดร้อยละ  ๑๐๐   
      ๗. นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นทกัษะกีฬาเป็นไปตามเกณฑร์ะดบัอายุ 
      ๘. นกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายในระดบัดี เม่ือเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานระดบัชาติ 
      ๙. นกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัชาติและนานาชาติไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 
 
 



   ๕๒ 
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๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาส่งเสริมการใชภ้าวะผูน้  า  ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ และ ความสามารถในการพฒันาการศึกษาทั้งระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ความสามารถทางดา้นกีฬา  สถานศึกษาอาศยัหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการด าเนินกิจกรรมตาม
สายงานอยา่งเป็นระบบ  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  ผูป้กครองนกัเรียน  ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา  
ประกอบกบัการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามการด าเนินงานทุกโครงการ / กิจกรรม ตามปฏิทิน
การด าเนินงานที่ไดก้  าหนดไว ้ ส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้  ส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเพื่อการคน้ควา้  ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น ควบคู่กบัการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา ใหส้ าเร็จตามปรัชญา  วิสัยทศัน ์ และ พนัธกจิที่
ก  าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษา 

โดยไดก้  าหนดแนวทางในการพฒันาโรงเรียน ๓ ระดบั  คือ  ระดบัสถานศึกษา  ระดบัแผนงาน  และ ระดบัโครงการ 
๑.  ระดับสถานศึกษา 
 ๑.๑  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 
 ๑.๒  ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๓  เพิ่มศกัยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้ความรู้  ความสามารถ และเช่ียวชาญทางดา้นกีฬา  
และวิชาการ  
 ๑.๔  ส่งเสริมการน านวตักรรมและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใชใ้นการบริหาร และ จดัการเรียนการสอน 
 ๑.๕  พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา และ กีฬา โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
๒.  ระดับแผนงาน 
 ๒.๑  แผนงานพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
 ๒.๒  แผนงานพฒันาบุคลากร 
 ๒.๓  แผนงานพฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา 
 ๒.๔  แผนงานพฒันาชุมชน  บา้น  วดั โรงเรียน 
๓.  ระดับโครงการ 
 

๔.  กลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยทุธ์ที่ ๑  การพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านกีฬา และวิชาการให้ได้มาตรฐาน  
 มาตรการที่ ๑  พฒันาหลกัสูตรทั้งดา้นกีฬาและวิชาการใหมี้ความทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียนยคุโลกาภิวฒัน์ 
 มาตรการที่ ๒  พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีระเบียบวินยั  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามคัคี

ในหมู่คณะ  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย 
 มาตรการที่ ๓  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขนิสัยที่ดี  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพทางดนตรี  ศิลปะ 

และ กีฬา 
 มาตรการที่ ๔  พฒันาระบบการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ ๕  ปรับปรุง และ พฒันาอาคารสถานที ่ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน 
กลยทุธ์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ ภารกิจของโรงเรียน 
 มาตรการที่ ๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ที่ และ ภารกิจของโรงเรียน 
 มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหชุ้มชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 



   ๕๓ 
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กลยทุธ์ที่ ๓  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีคุณวุฒิ และ วิทยฐานะที่สูงข้ึน   

 มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมใหค้ณะครูและบุคลากรเขา้ร่วมอบรมสัมมนา  ศึกษาต่อ  เพื่อความกา้วหนา้ และพฒันา
วิชาชีพครู 

 มาตรการที่ ๒  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และ ศีลธรรม อนัดีแก่บุคลากรใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
และจดัหาบุคลากรใหพ้อเพียงในการสอนทั้งกีฬา และ วิชาการ 

กลยทุธ์ที่ ๔  พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ และ นานาชาติ 
 มาตรการที่ ๑  จดัตั้งศูนยพ์ฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ  จดัตั้งศูนยน์กักีฬาระดบัชาติ (ยกน ้าหนกั มวยสากล) 
 มาตรการที่ ๒  รับสมคัรนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดา้นกีฬา จ านวน ๓๐๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 มาตรการที่ ๓  สร้างเครือข่ายองคก์รดา้นการศึกษาทั้งกีฬาและวิชาการทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ 
กลยทุธ์ที่ ๕  การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  และระบบประชาสัมพันธ์  
 มาตรการที่ ๑  จดัตั้งศูนยส์ารสนเทศและการส่ือสารกบัสถาบนัการพลศึกษา และ โรงเรียนกีฬาทัว่ประเทศ 
 มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาโรงเรียน 
 

๕.  การด าเนินงานตามกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
กลยทุธ์ที่ ๑  การพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านกีฬา และวิชาการให้ได้มาตรฐาน  
มาตรการที่ ๑  พฒันาหลกัสูตรทั้งดา้นกีฬาและวิชาการใหมี้ความทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียนยคุโลกาภิวตัน์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 
๑)โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาเพื่อการพฒันา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 

๑.  เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตร
สถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
๒.  เพื่อเป็นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 

๑.  โรงเรียนมีหลกัสูตร
สถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหลกัสูตรการ
จดัการกีฬา ๖ ชนิดกีฬา 
๒.  บุคลากรครูโรงเรียนกีฬา 
ร่วมปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา ๑๐๐ % 

-มาตรฐานที่ ๗  
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑-๗๙ 
-มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑-๑๐.๘ 

๒)โครงการพฒันางาน
วิชาการ 

 

 

๑.  เพื่อพฒันาปรับปรุง ระบบงาน
วิชาการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
๒.  เพื่อใหมี้นกัเรียนมีความสุข
และสนุกสนานในการเรียน 
๓.  เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 
๔.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามศกัยภาพ
และน าความรู้ที่ไดไ้ปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู  มีวสัดุ
การศึกษา ส่ือการเรียน 

๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

-มาตรฐานที่ ๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑-๔  
-มาตรฐานที่ ๗ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑-๙ 

 



   ๕๔ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 
๓)ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา 

 
  

 
 

๑. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนภายใน
โรงเรียนกีฬา  ไดเ้ลง็เห็นถึง
ประโยชน์ของการออกก าลงักายที่
ถูกวิธีตามหลกัวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
๒.เพื่อพฒันาใหน้กัเรียน มี
พฒันาการท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้น
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา 
๓. เพื่อใหน้กัเรียน มีความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์
ออกก าลงักายและการออกก าลงั
กายที่ถูกตอ้ง 

๑. นกัเรียนผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายร้อยละ  
๘๐ 

 

-มาตรฐานที่ ๑๔ 
-ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๐ 
-ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑-๑๐.๘ 

 
มาตรการที่ ๒ พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีระเบียบวินยั มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามคัคีเป็นหมู่คณะ  

         และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการเขา้ค่ายพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม 

๑. เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ
สามารถน าหลกัธรรมไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรมอนัดีงามแก่เดก็และ
เยาวชน  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตให้
มี จิตส านึกในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมอนัดี
งามของไทย 
๓.  เพื่อใหเ้ยาวชนไดมี้ภูมิคุม้กนั
จากส่ิงเสพติด  การพนนั  ส่ิงผิด
กฎหมาย 

๑.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
๑ – ๖ ผ่านการอบรมร้อยละ 
๙๐ 
๒.ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์ 

-มาตรฐานที่ ๒   
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑ – ๒.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑๕.๑-๑๕. ๒ 

 
 



   ๕๕ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๒)โครงการหอพกัน่าอยู ่ 
หอ้งพกัน่าช่ืนชม 

๑.  เพื่อสร้างจิตส านึกในการดูแล
รักษาความสะอาดของที่พกัอาศยั
และส่ิงแวดลอ้มภายในหอพกั 
๒.  เพื่อพฒันาหอพกัใหมี้ความร่ม
ร่ืน น่าอยู ่และนกัเรียนที่อาศยัอยู่
ในหอพกัรู้สึกผ่อนคลาย 
๓. เพื่อพฒันาหอพกัใหส้ะอาด มี
ความเป็นระเบียบมากข้ึน 
๔.  เพื่อปลูกฝังใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีความสามคัคีภายใน
หมู่คณะ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีจิต
สาธารณะและมีส่วนร่วมใน
การท าความสะอาดหอพกัให้
สะอาด น่าอยู ่
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความรับผิดชอบ มีความ
สามคัคีภายในหมู่คณะ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
สุขภาพพลานามยัที่ดี มีความ
รับผิดชอบ มีการร่วมท า
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง
ก่อใหเ้กิดความสามคัคีภายใน
หมู่คณะ 
๔. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ท าความสะอาดที่พกัอาศยัให้
สะอาด น่าอยูย่ิง่ข้ึนร้อยละ 
๙๐ 

-มาตรฐานที่ ๑๑   
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑-๑๑.๒ 
 

๓)โครงการธรรมะน าใจ ๑.  เพื่อส่งเสริมการจดั
สภาพแวดลอ้ม  บรรยากาศใน
โรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้
วฒันธรรมตามวิถีพุทธ 
๒. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้   
ความเขา้ใจในหลกัธรรมของ
พระพุทธศาสนา  และเช่ือมโยงสู่
การด าเนินชีวิตใหเ้ป็นไปตาม
หลกัธรรม 
๓. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม เพื่อการเรียนรู้
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัธรรมของศาสนาพุทธ
สามารถน าไปสู่การด าเนิน
ชีวิตตามหลกัธรรมของ
ศาสนา 

-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
 

 
 
 



   ๕๖ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๔)โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี   

๑. เพื่อฝึกใหน้กัเรียน มีความอดทน 
อยูใ่นกฎ-ระเบียบ รู้จกัช่วยเหลือ
ตวัเอง อยูร่่วมและท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นได ้
๒.เพื่อใหน้กัเรียน มีทกัษะความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการอยูค่่ายพกัแรม
ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์สามคัคีใน
หมู่คณะ 
๓. เพื่อใหน้กัเรียน รู้บทบาทและ
หนา้ที่ในการเป็นผูน้  าและผูต้ามที่ดี
มีโอกาสอยูร่่วมกนัอนั 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ไดรั้บ
การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
ไดรั้บประสบการณ์ 
ตรง และส่งผลใหเ้กิดความรัก 
ความสามคัคีในหมู่คณะ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๔-๑.๕ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑–๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตวับงช้ีท่ี ๑๐.๓-๑๐.๔ 

๕)โครงการประกวด
หอ้งเรียนสวยงาม 

๑.เพื่อใหน้กัเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ที่การท าความสะอาด 
๒.เพื่อใหน้กัเรียนมีนิสัยรักในการ
ท างานท างานเป็นหมู่คณะสามคัคี 
เสียสละ  และมีน ้าใจ 
๓. เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนการสอนและช่วยใหผู้เ้รียน
เรียนอยา่งมีความสุข 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่
และหอ้งเรียนสะอาด
เรียบร้อยสวยงามทุกหอ้ง
รวมทั้งมีบรรยากาศท่ีดีช่วย
ใหก้ารเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 
 

๖)โครงการหยาดเหง่ือ ๑. เพื่อใหน้กัเรียนที่ไปแข่งขนักีฬา
มีบญัชีส าหรับเกบ็เงินที่ไดม้าจาก
เงินรางวลัหรือเงินเบ้ียเลี้ยง 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการใชจ่้าย
อยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
๓.เพื่อใหน้กัเรียนมีเงินเกบ็ไวใ้ชใ้น
คราวจ าเป็น 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน ได้
รู้จกัการอดออมเงินและรู้
คุณค่าของเงินที่ไดม้าจาก
หยาดเหง่ือของตนเอง  และ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีการวาง
แผนการใชเ้งินที่ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒ 
-มาตรฐานที่ ๖ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑-๖.๔ 

 
 
 
 
 
 



   ๕๗ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ และกีฬา  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการรณรงคป้์องกนั
ไขเ้ลือดออกและการก าจดั
ลูกน ้ายงุลาย 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจใน
การก าจดัยงุลาย 
๒. เพื่อใหน้กัเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนรู้จกัการ
หลีกเลี่ยงจาการโดนยงุลายกดั 
๓.เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัการจด
บนัทึกกิจกรรมที่นกัเรียนก าจดั
ลูกน ้ายงุลาย 
๔. เพื่อใหน้กัเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนปลอดภยัจาก
โรคไขเ้ลือดออก 

๑.  นกัเรียน ครู และบุคลากร
ของร้อยละ ๗๐  ไดเ้ขา้ร่วม
ในโครงการ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน 
ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
๓.ร้อยละ ๘๐ นกัเรียน
สามารถหลีกเลี่ยงจากการ
โดนยงุลายกดั 

-มาตรฐานที่  ๑  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑๑-๑.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๒ 
 

๒)โครงการก าจดัส่ิงปฏิกูล ๑. เพื่อก  าจดัส่ิงปฏิกูลในโรงเรียน 
๒. เพื่อใหเ้กิดความสะอาด
เรียบร้อย 
๓.  เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพ  และ
สุขภาพจิตที่ดี 

๑. ก  าจดัส่ิงปฏิกูลภายใน
โรงเรียนอยา่งนอ้ยปีละ  ๑ 
คร้ัง  
๒. โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ  มี
ความสะอาดเรียบร้อย 
นกัเรียนและครู มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

-มาตรฐานที่ ๑๑   
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ - ๑๑.๒ 

 

๓)โครงการปรับปรุงและ
พฒันาศูนยว์ิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

๑. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนโรงเรียน
กีฬา  มีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา
ที่มีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนโรงเรียน
กีฬา  มีการพฒันาสมรรถภาพใน
แต่ละดา้น 

๓. เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนกีฬา  มี
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใชเ้คร่ืองมือ
อุปกรณ์ออกก าลงักายและการออก
ก าลงักายที่ถูกตอ้ง 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
สมรรถภาพทางกายดี  และมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๒. นกัเรียน มีอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี
คุณภาพและใชง้านได ้๑๐๐ % 

 

-มาตรฐานที่ ๑   
ตวับงช้ีท่ี  ๑.๑ 

-มาตรฐานที่ ๑๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๓ 

 
 



   ๕๘ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๔)โครงการกีฬาสีภายใน ๑. เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ขา้
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สนุกสนาน 
๒.เพื่อปลูกฝังนิสัยในการท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่น 
๓. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสามคัคี
ในหมู่คณะ 

๑.  ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มัน่ใจ กลา้แสดงออก  สามคัคี
ในหมู่คณะ และมีน ้าใจ
นกักีฬา 
๒.  นกัเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา 
(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) เขา้
ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน 
ร้อยละ ๘๐ 

-มาตรฐานที่   ๖ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑-๖.๓ 
 

๕)โครงการส่ิงประดิษฐ์จาก
วสัดุเหลือใช ้

๑.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค ์

๒. เพื่อใหน้กัเรียนมองโลกในแง่ดี 
เห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใช ้

๓.  นกัเรียนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 
๔.  นกัเรียนไดท้  างานเป็นทีม รู้จกั
ระบบงานกลุ่ม 

๕.  สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริม
หรือหารายไดพ้ิเศษระหว่างเรียน
ได ้

๑.  นกัเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา 
(อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
จ านวน ๓๑๐ คน 

๒.  ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค ์มองโลก
ในแง่ดี เห็นคุณค่าของวสัดุ
เหลือใช ้

-มาตรฐานที่  ๖ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑-๖.๓ 

 

๖)โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

๑. เพื่อใหน้กัเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนไดน้บัการ
บริการดา้นสุขภาพอนามยัที่ดีและ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 
๒. เพื่อจดัหอ้งพยาบาลใหพ้ร้อม
และใหบ้ริการอยา่งสมบูรณ์ 
๓. เพื่อใหน้กัเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพ
ท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

๑.นกัเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการดูแล
สุขภาพอนามยั จ านวน  ๓๑๐ 
คน 
๒. ผลการประเมินนกัเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนเกี่ยวกบัการมี
สุขภาพสมบูรณ์  แขง็แรงดี  
เฉลี่ยร้อยละ  ๙๐ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ , ๒ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานของ



   ๕๙ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 
มาตรการที่ ๔ พฒันากระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เสริมสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ 

        ตลอดจนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๗)โครงการป้องกนัส่ิงเสพติด ๑  เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
๒.  เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึง
โทษและพิษภยัของยาเสพติด 
๓.  เพื่อใหน้กัเรียนใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดยหนัมาเล่นกีฬา
หรือท ากิจกรรมนนัทนาการ 

-  ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนรู้จกั
ห่างไกลจากยาเสพติดใหโ้ทษ
ตลอดทุกปีการศึกษา  เพื่อให้
ชีวิตด าเนินไปอยา่งมีความสุข
ความเจริญ  และมีคุณภาพ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ี ๑.๑ - ๑.๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 
๑)โครงการพฒันางาน 

หอ้งสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
๑.  เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหมี้
หนงัสือ  วารสารที่น่าสนใจและ
ทนัสมยั  สามารถใหบ้ริการแก่ครู-
นกัเรียนไดอ้ยา่งเพียงพอ 
๒.  เพื่อใหห้อ้งสมุดโรงเรียนเป็น
แหล่งในการจดักิจกรรมส่งเสริม
การอ่านของนกัเรียนในโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 

๑. หอ้งสมุดโรงเรียนมี
หนงัสือและวารสารเพิ่มมาก
ข้ึนร้อยละ ๘๐ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

-มาตรฐานที่  ๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๓.๑-๓.๔  
-มาตรฐานที่ ๑๑   
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๓ 

๒)โครงการจดัการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ภาคบงัคบั (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

๑.  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
แก่นกัเรียนตามนโยบายของ
รัฐบาล 
๒.  เพื่อลดค่าใชจ่้าย  เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ผูป้กครอง 
๓.  ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลกัสูตร
ก าหนด  และมีคุณภาพสูงข้ึน 

๑.  การจดัการศึกษาฟรีแก่
นกัเรียนชั้นม. ๑-๖  จ านวน  
๓๑๐  คน 
๒.  ร้อยละ ๙๐ ของผูป้กครอง
นกัเรียนลดค่าใชจ่้ายใน
การศึกษาตามรายการที่ไดรั้บ
การสนบัสนุน 
๓.  ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาตา
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนด
และมีคุณภาพสูงข้ึน 

-มาตรฐานที่ ๑๐  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑-๑๐.๘ 



   ๖๐ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๓)โครงการพฒันากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ดา้นการฟัง การพูด การอา่น และ
การเขียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
๒. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
ดา้นภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา       

๑. นกัเรียนร้อยละ ๗๐  เขา้
ร่วมกิจกรรม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
พฒันาทกัษะดา้น
ภาษาองักฤษเตม็ตามศกัยภาพ  

-มาตรฐานที่ ๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑-๓.๔ 
-มาตรฐานที่ ๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑-๔.๔ 
-มาตรฐานที่ ๕ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๕.๑-๕.๔ 

 

มาตรการที่ ๕ ปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที่ใหเ้พียงพอเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
โรงเรียน 

๑. เพื่อเป็นการปรับสภาพแวดลอ้ม
บริเวณโรงเรียนใหส้วยงาม 
๒. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนและ
ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี 

 

๑.ครู นกัเรียน และบุคลากร 
ในโรงเรียน จ านวน ๓๑๐ คน 
ร่วมกิจกรรม 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบริเวณ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี 
เทศบาล) มีภูมิทศัน์ที่สวยงาม 
หนา้อยู ่หนา้ช่ืนชม 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 
 ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 

 

๒)โครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

๑. เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนใหมี้ชีวิตและน าส่งเสริม
กระตุน้ใหน้กัเรียนไดทุ้กเวลา ทุก
สถานที ่
๒. เพื่อส่งเสริมการใชแ้หล่งเรียนรู้
ประกอบการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระฯและเพื่อส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยูแ่ลว้ใหเ้กิด
คุณค่าต่อการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระมีแหล่งเรียนรู้อยา่ง
นอ้ย ๑ แหล่ง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อน
สามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ใน
การจดัการเรียนการสอนและ
ใหน้กัเรียนน าความรู้ความ
เขา้ใจจากการใชแ้หล่งเรียนรู้
ไปพฒันาการเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

-มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๑ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา



   ๖๑ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๓)โครงการคดัแยกขยะ  
อนุรักษณ์ส่ิงแวดลอ้ม
โรงเรียนฯ 

๑.  เพื่อใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการ
คดัแยกขยะแต่ละประเภท  
 ๒. เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัต่อ
การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  และ
น าวสัดุเหลือใชเ้พื่อรีไซเคิล 
 ๓. เพื่อสร้างแนวทางการจดัการ
กบัขยะอยา่งเป็นระบบ 

 

๑.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครฯ มี
ความสะอาด  บรรยากาศสดช่ืน
มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
โรงเรียนกีฬาฯ มีความรู้และ
แนวทางในการจดัการกบัขยะ
อยา่งเป็นระบบ  และตระหนกั
ต่อการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า
และน าวสัดุเหลือใชเ้พื่อรีไซเคิล 

-มาตรฐานที่  ๒  
ตวับ่งช้ีท่ี  ๒.๔  
-มาตรฐานที่ ๖  
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒ ,๒. ๓ 
 

๔)โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ 

๑.  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ ที่ช  ารุดใหใ้ช้
งานไดต้ามปกติและสวยงาม 
๒. เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัใน
สวสัดิภาพดา้นต่าง ๆ ส าหรับ
นกัเรียน 
๓. เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน 
ใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียน ได ้อยา่งนอ้ย ร้อยละ 
๗๐ 
๒. ครู-นกัเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบท่ีเรียบร้อย
สวยงามและปลอดภยั 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 
-มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑ 

๕)โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 

๑. เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ในโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
๒. เพื่อซ่อมแซมครุภณัฑท์ี่ช  ารุด
เสียหายใหใ้ชง้านไดดี้ 
๓.เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ 

๑.ครุภณัฑท์ี่ช  ารุดไดรั้บการ
ดูแลและซ่อมแซมใหอ้ยูใ่น
สภาพที่สามารถใชง้านได ้อยา่ง
นอ้ยร้อยละ ๖๐ 
๒.ครุภณัฑใ์นโรงเรียนมีสภาพ
ที่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 

 

๖)โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
หนา้โรงฝึกมวยสากล 

๑.เพื่อใหน้กักีฬาไดใ้ชป้ระโยชน์
เสริมสร้างสมรรถทางกาย 
๒. เพื่อส่งเสริมประชาชนทัว่ไปให้
หนัมาออกก าลงักาย 
๓. เพื่อใหน้กักีฬามีความรักใน
สถานที่ฝึกซ้อมช่วยรักษาความ
สะอาด 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของนกักีฬามวย
ไทยและมวยสากลและ
ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการออก
ก าลงักายไดม้าใชป้ระโยชน์ 
๒.  นกักีฬามวยไทยและมวย
สากลและประชาชนทัว่ไปมี
สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 

-มาตรฐานที่ ๑๑  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 

 
กลยทุธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของโรงเรียน  



   ๖๒ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

มาตรการที่ ๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ที่ และ ภารกิจของโรงเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการพฒันางานบริหาร ๑. เพื่อใหมี้วสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 
๒. เพื่อใหมี้การปฏิบติังาน  การ
บริหารจดัการองคก์รเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๓. เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อการ
เรียนการสอนของครู-นกัเรียน 

 

๑. มีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพียงพอในการบริหารจดัการ
องคก์รและการเรียนการสอน
อยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ 
๒. ครู-นกัเรียน และบุคลากร
ในโรงเรียน มีวสัดุ อุปกรณ์ 
ในการบริหารจดัการองคก์ร
และการเรียนการสอนอยา่งมี
คุณภาพ 

-มาตรฐานที่  ๘   
ตวับ่งช้ีท่ี  ๘.๒ - ๘.๔ 
 

๒)โครงการปรับปรุง
แผนพฒันาปฏิบติัการพฒันา
การศึกษา 

๑. โรงเรียนมีแผนพฒันาการศึกษา 
ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น  เป็นกรอบ
และทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนให้
บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทศัน์ และ วตัถุประสงค ์
ปรากฏเป็นอตัลกัษผ์ูเ้รียน 
๒. ผูบ้ริหาร ครู –นกัเรียน มี
แนวทางการปฏิบติังานอยา่งเป็น
ระบบ โดยมีเป้าหมายในทิศทาง
เดียวกนั 

๑.โรงเรียนมีแผนพฒันา
การศึกษา ดงัน้ี 
-แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
การศึกษา 
-แผนพฒันาการศึกษา 
-แผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ 
-แผนปฏิบติัการประจ าปี
การศึกษา  

-มาตรฐานที่ ๘ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๒ - ๘.๔ 
-มาตรฐานที่ ๙ 
ตวับ่งช้ี ๙.๑ - ๙.๓ 

๓)โครงการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

๑.  เพื่อด าเนินการและส่งเสริมให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียน  
๒. เพื่อจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  และน าเสนอต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั   
๓.  เพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ควร
ปรับปรุง และแนวทางในการ
พฒันาโรงเรียนในปีการศึกษา
ต่อไป 

๑.บุคคลากรร้อยละ ๙๐มีส่วน
ร่วมในระบบประกนัคุณภาพ
ภาพภายในโรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑๒.๑-๑๒.๖ 
 

มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหชุ้มชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 



   ๖๓ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการประชุมผูป้กครอง ๑. เพื่อช้ีแจงใหผู้ป้กครองนกัเรียน
ทราบถึงนโยบายและการจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
๒. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั จะเป็นผลไปถึงการใหค้วาม
สนบัสนุนจากผูป้กครอง 

๑.ผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วม
ประชุมอยา่งนอ้ย ร้อยละ ๙๐ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูป้กครองมี
ความรู้ความเขา้ใจและใหค้วาม
ร่วมมือ , สนบัสนุนกิจการของ
ทางโรงเรียนเป็นอยา่งดี  

-มาตรฐานที่   ๙ 
ตวับ่งช้ีท่ี   ๙.๓ 
 

๒)โครงการวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อชุมชน 

๑. เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
ของประชาชนให้ดีข้ึน 
๒.เพื่อเป็นการพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายใหส้มบูรณ์แขง็แรง  
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 
๓. เพื่อใหเ้ยาวชน  และประชาชน  
ไดท้ราบถึงสมรรถภาพทางกาย
ของตนเอง 

๑. เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
มีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ 
แขง็แรงร้อยละ  ๖๐ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป  มีการพฒันา
ทางดา้นร่างกาย  และมีความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตวับงช้ีท่ี  ๒ 

 
กลยทุธ์ที่ ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริม

ให้มีคุณวุฒิ และวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
 

มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมใหค้ณะครูและบุคลากรเขา้ร่วมอบรมสัมมนา  ศึกษาต่อ  เพื่อความกา้วหนา้ และพฒันาวิชาชีพ  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการประกวดส่ือ-
นวตักรรมการเรียนการสอน 

๑.เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๒. เพื่อใหค้รูมีส่ือนวตักรรมการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ไดรั้บการปรับปรุงอยูเ่สมอ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อน
ผลิตส่ือ และนวตักรรม
ทางการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพได ้
๒.ครูสามารถน า ส่ือ 
นวตักรรมการเรียนการสอน
มาใชก้บันกัเรียนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ทั้งดา้นวิชาการและ
กีฬา 

-มาตรฐานที่ ๗  
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔- ๗.๗                             

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา



   ๖๔ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๒)โครงการส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียน 

๑)เพื่อใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจใน
การท าวิจยัเพื่อการเรียนการสอน 
๒)ครูมีงานวิจยัที่มีประสิทธิภาพ 

๑)ร้อยละ๘๐ ของครูผูส้อนมี
ความรู้ความเขา้ใจในการท า
วิจยัในชั้นเรียน 
๒)ร้อยละ๘๐ ของครูผูส้อนมี
งานวิจยัที่มีประสิทธิภาพ 

-มาตรฐานที่ ๗ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑-๗.๙ 
-มาตรฐานที่๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

 
มาตรการที่ ๒ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และศิลธรรมอนัดีแก่บุคลากรใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑) โครงการ ๕ ส ๑)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการปฏิบติังานของ
โรงเรียนกีฬา ฯ และพฒันา
จิตส านึกของขา้ราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี้
ทศันคติที่ดีต่อสถานศึกษา 

๑)ครู- นกัเรียน และบุคลากร
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมาร่วมท ากิจกรรม  ๕  
ส อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 

๒) หอ้งเรียน  อาคารเรียน บริเวณ
โรงเรียน  สะอาด และเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 

-มาตรฐานที่  ๑๑   
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑๑. ๑-๑๑.๒  

 
กลยทุธ์ที่ ๔ การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

มาตรการที่ ๑ พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดบัชาติ และนานาชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬาฟุตบอล 

๑)เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
ฟุตบอลไปสู่ความเป็นเลิศอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๒)  เพื่อสร้างนกักีฬาฟุตบอลใหมี้
ศกัยภาพเป็นตวัแทนนกักีฬาทีม
ชาติไทย 

๑) ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาฯ ไดเ้ขา้
ร่วมการแข่งขนัทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ   
๒) ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา



   ๖๕ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๒)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬายกน ้าหนกั 

๑)  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
ยกน ้าหนกัไปสู่ความเป็นเลิศอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๒)  เพื่อสร้างนกักีฬายกน ้าหนกัให้
มีศกัยภาพเป็นตวัแทนนกักีฬาทีม
ชาติไทย 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬายกน ้าหนกัของโรงเรียน
กีฬาฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั
ทั้งภายในประเทศ  และ
ต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬายกน ้าหนกัของโรงเรียน
กีฬาฯ มีผลงานจากการเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬาแต่ละ
รายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๓)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬามวยสากล 

๑)  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
มวยสากลสมคัรเล่นไปสู่ความเป็น
เลิศอยา่งต่อเน่ือง 
๒)  เพื่อสร้างนกักีฬามวยสากล
สมคัรเล่นใหมี้ศกัยภาพเป็นตวัแทน
นกักีฬาทีมชาติไทย 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬามวยสากลสมคัรเล่นของ
โรงเรียนกีฬา ไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬามวยสากลสมคัรเล่นของ
โรงเรียนกีฬา มีผลงานจาก
การเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
แต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๔)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬาเซปักตะกร้อ 

๑)  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
เซปักตะกร้อไปสู่ความเป็นเลิศ
อยา่งต่อเน่ือง 
๒)  เพื่อสร้างนกักีฬาเซปักตะกร้อ
ใหมี้ศกัยภาพเป็นตวัแทนนกักีฬา
ทีมชาติไทย 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของ
โรงเรียนกีฬา ไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของ
โรงเรียนกีฬามีผลงานจากการ
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาแต่ละ
รายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

 
 
 
 



   ๖๖ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๕)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬากรีฑา 

๑)  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
กรีฑาไปสู่ความเป็นเลิศอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๒)  เพื่อสร้างนกักีฬากรีฑาใหมี้
ศกัยภาพเป็นตวัแทนนกักีฬาทีม
ชาติไทย 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬากรีฑาของโรงเรียนกีฬาฯ 
ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และ
ต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬากรีฑาของโรงเรียนกีฬาฯ 
มีผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๖)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬามวยไทย 

๑)  เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา
มวยไทยไปสู่ความเป็นเลิศอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๒)  เพื่อสร้างนกักีฬามวยไทยใหมี้
ศกัยภาพเป็นตวัแทนนกักีฬาทีม
ชาติไทย 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬามวยไทยของโรงเรียน
กีฬา ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และ
ต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิด
กีฬามวยไทยของโรงเรียน
กีฬา มีผลงานจากการเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๗)โครงการพฒันากีฬาสู่
ความเป็นเลิศดา้นกีฬา 

๑) เพื่อพฒันาทกัษะของนกัเรียนให้
มีขีดความสามารถสูงสุด เป็นเลิศ
ดา้นกีฬา 
๒) เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการเขา้ร่วม
การแข่งขนั 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียน
ไดรั้บการพฒันาทกัษะใหมี้
ขีดความ สามารถสูงสุด เป็น
เลิศดา้นกีฬา 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียน
ไดรั้บประสบการณ์ตรงจาก
การเขา้ร่วมการแข่งขนั 

-มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตวับ่งช้ีท่ี๑๐.๑-๑๐.๘ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี๑๔.๑-๑๔.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตวับ่งช้ีท่ี๑๕.๑-๑๕.๒ 

 
 

 
 
 
 
 
มาตรการที่ ๒  รับสมคัรนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาจ านวน ๓๓๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



   ๖๗ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการรับสมคัรนกัเรียน
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๑)  เพื่อรับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษา
ต่อในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล) 
๒)  เพื่อคดัเลือกนกัเรียนเขา้ศึกษา
ต่อในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล) 

 

๑)ไดน้กัเรียนที่มี
ความสามารถดา้นกีฬา ซ่ึง
เปิดรับสมคัร จ านวน ๖ ชนิด
กีฬา ไดแ้ก่ กรีฑา  ยกน ้าหนกั 
เซปักตะกร้อ ฟุตบอล  มวย
สากลสมคัรเล่น และมวยไทย
สมคัรเล่น เขา้ศึกษาต่อใน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน 
๖๐ คน 

-มาตรฐานที่ ๘ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๓-๘.๖ 
-มาตรฐานที่ ๙ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑ และ๙.๓ 

 
มาตรการที่ ๓  สร้างเครือข่ายองคก์รดา้นการศึกษาทั้งกีฬาและวิชาการ ทั้งถายใน และ ต่างประเทศ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการสอนกีฬาพื้นฐาน
ใหก้บัโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลนครราชสีมา และ
หน่วยงานอื่น 

๑)  เพื่อช่วยสอนวิชาพลศึกษา
ใหแ้ก่นกัเรียนของโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา 
๒)  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี
ไดรั้บประสบการณ์ในการสอน
กีฬาพื้นฐาน 

๑) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 
๕ (วดัป่าจิตสามคัคี)  จ  านวน
ประมาณ  ๒๐๐  คน 
๒)  ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัป่าจิต
สามคัคี)  มีความรู้พื้นฐานใน
การเล่นกีฬาและรักการออก
ก าลงักาย 

-มาตรฐานที่  ๑๓   
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑, ๑๓.๒ 

๒)โครงการโรงเรียนกีฬากบั
ชุมชน 

๑)  เพื่อใหป้ระชาชนทุกเพศ วยั มี
ความตระหนกัและเห็นความส าคญั
ของการออก าลงักายและเล่นกีฬา 
๒)  เพื่อใหก้ีฬาสามารถพฒันา
ศกัยภาพทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญาและสังคม 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของคนใน
ชุมชนสามารถใชส้ถานที่ออก
ก าลงักายของโรงเรียนได ้ 
๒)  คนในชุมชนมีร่างกาย
แขง็แรงพลานามยัสมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มี
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙๐ 

-มาตรฐานที่ ๑๑  
ตวับ่งช้ีที่ ๑๑.๑,๑๑.๒  

 

กลยทุธ์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสาร และระบบประชาสัมพันธ์  



   ๖๘ 
 
 

SAR ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรการที่ ๑ จดัตั้งศูนยส์ารสนเทศและการส่ือสารกบัสถาบนัการพลศึกษา และโรงเรียนกีฬาทัว่ประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการพฒันาเวบ็ไซต์
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

๑)  เพื่อประชาสัมพนัธ์โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ใหเ้ป็นที่
รู้จกัแพร่หลาย ทัว่ไป 
๒)  เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ผล
การด าเนินงาน กิจกรรมของ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี 
เทศบาล) 

๑)ผูป้กครอง และประชาชน
ผูส้นใจทัว่ไป (คาดคะเน
ไม่ได)้ 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของขอ้มูล 
ข่าวสารของโรงเรียนได้
เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
โรงเรียน 

 

-มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๓ 

 
มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาโรงเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนกีฬาฯ 

๑) เพื่อประชาสัมพนัธ์โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ใหเ้ป็นที่
รู้จกัแพร่หลาย ทัว่ไป 
๒) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ผล
การด าเนินงาน กิจกรรม ให้
ประชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบข่าวสา
ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี 
เทศบาล) 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของขอ้มูล 
ข่าวสารของโรงเรียนได้
เผยแพร่ ใหเ้ป็นที่รู้จกัอยา่ง
แพร่หลาย 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม ของ     
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี 
เทศบาล) 

-มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑, ๑๓.๒ 

๒)โครงการงานทะเบียน
นกัเรียน 

๑)เพื่อพฒันางานทะเบียนให้
ถูกตอ้ง สามารถสืบคน้ขอ้มูล
ประวติัของนกัเรียนไดง่้ายและ
รวดเร็ว 

๑) งานทะเบียนมีขอ้มูล
นกัเรียนถูกตอ้งครบถว้น 
สืบคน้ไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว 
ร้อยละ ๙๐ 
 

-มาตรฐานที่ ๗ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ 

 



   ๖๙ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ตอนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

กลยทุธ์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา ทั้งด้านกีฬาและวิชาการให้ได้มาตรฐาน 
มาตรการที่ ๑  พฒันาหลกัสูตรทั้งดา้นกีฬาและวิชาการใหมี้ความทนัสมยัเหมาะสมกบันกัเรียนยคุโลกาภิวตัน์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาเพื่อการพฒันา
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 

๑.  โรงเรียนมีหลกัสูตร
สถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหลกัสูตรการจดัการ
กีฬา ๖ ชนิดกีฬา 
๒.  บุคลากรครูโรงเรียนกีฬา 
ร่วมปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา ๑๐๐ % 
 

๑.  โรงเรียนมีหลกัสูตร
สถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหลกัสูตรการจดัการ
กีฬา ๖ ชนิดกีฬา 
๒.  บุคลากรครูโรงเรียนกีฬา 
ร่วมปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา ๑๐๐ % 
 

-มาตรฐานที่ ๗  
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑-๗๙ 
-มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑-๑๐.๘ 

๒)โครงการพฒันางาน
วิชาการ 

 

 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู  มีวสัดุ
การศึกษา ส่ือการเรียน 

๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู  มีวสัดุ
การศึกษา ส่ือการเรียน 

๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

-มาตรฐานที่ ๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑-๔  
-มาตรฐานที่ ๗ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑-๙ 

๓)ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

๑. นกัเรียนผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายร้อยละ  ๘๐ 

 

๑. นกัเรียนผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายร้อยละ  ๘๐ 

 

-มาตรฐานที่ ๑๔ 
-ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๐ 
-ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑-๑๐.๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 



   ๗๐ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรการที่ ๒ พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดีมีระเบียบวินยั มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามคัคีเป็นหมู่คณะ  
         และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการเขา้ค่ายพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม 

๑.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – 
๖ ผ่านการอบรมร้อยละ ๙๐ 
๒.ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนั
พึ่งประสงค์ 

๑.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
– ๖ ผ่านการอบรมร้อยละ ๙๐ 
๒.ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์ 
 

-มาตรฐานที่ ๒   
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑ – ๒.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑๕.๑-๑๕. ๒ 

๒)โครงการหอพกัน่าอยู ่ 
หอ้งพกัน่าช่ืนชม 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีจิต
สาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ท าความสะอาดหอพกัใหส้ะอาด 
น่าอยู ่
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
รับผิดชอบ มีความสามคัคีภายใน
หมู่คณะ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
สุขภาพพลานามยัที่ดี มีความ
รับผิดชอบ มีการร่วมท ากิจกรรม
อยา่งต่อเน่ืองก่อใหเ้กิดความ
สามคัคีภายในหมู่คณะ 
๔. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท า
ความสะอาดที่พกัอาศยัใหส้ะอาด 
น่าอยูย่ิง่ข้ึนร้อยละ ๙๐ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีจิต
สาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ท าความสะอาดหอพกัให้
สะอาด น่าอยู ่
๒. นกัเรียนร้อยละ ๙๐ มีความ
รับผิดชอบ มีความสามคัคี
ภายในหมู่คณะ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
สุขภาพพลานามยัที่ดี มีความ
รับผิดชอบ มีการร่วมท า
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองก่อใหเ้กิด
ความสามคัคีภายในหมู่คณะ 
๔. นกัเรียนมีส่วนร่วมในการท า
ความสะอาดที่พกัอาศยัให้
สะอาด น่าอยูย่ิง่ข้ึนร้อยละ ๙๐ 
 

-มาตรฐานที่ ๑๑   
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑-๑๑.๒ 
 

๓)โครงการธรรมะน าใจ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรม
ของศาสนาพุทธสามารถน าไปสู่
การด าเนินชีวิตตามหลกัธรรม
ของศาสนา 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรม
ของศาสนาพุทธสามารถ
น าไปสู่การด าเนินชีวิตตาม
หลกัธรรมของศาสนา 
 

-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
 

 
 



   ๗๑ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๔)โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี   

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ไดรั้บการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง และส่งผลให้
เกิดความรัก ความสามคัคีในหมู่
คณะ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ไดรั้บการ
พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง และส่งผลให้
เกิดความรัก ความสามคัคีใน
หมู่คณะ 
 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๔-๑.๕ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑–๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตวับงช้ีท่ี ๑๐.๓-๑๐.๔ 

๕)โครงการประกวด
หอ้งเรียนสวยงาม 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และ
หอ้งเรียนสะอาดเรียบร้อย
สวยงามทุกหอ้งรวมทั้งมี
บรรยากาศที่ดีช่วยใหก้ารเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และ
หอ้งเรียนสะอาดเรียบร้อย
สวยงามทุกหอ้งรวมทั้งมี
บรรยากาศที่ดีช่วยใหก้ารเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 
 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 
 

๖)โครงการหยาดเหง่ือ ๑.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน ได้
รู้จกัการอดออมเงินและรู้คุณค่า
ของเงินที่ไดม้าจากหยาดเหง่ือ
ของตนเอง  และส่งเสริมให้
นกัเรียนมีการวางแผนการใชเ้งิน
ที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน ได้
รู้จกัการอดออมเงินและรู้คุณค่า
ของเงินที่ไดม้าจากหยาดเหง่ือ
ของตนเอง  และส่งเสริมให้
นกัเรียนมีการวางแผนการใช้
เงินที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 

-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒ 
-มาตรฐานที่ ๖ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑-๖.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๗๒ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ และกีฬา  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการรณรงคป้์องกนั
ไขเ้ลือดออกและการก าจดั
ลูกน ้ายงุลาย 

๑.  นกัเรียน ครู และบุคลากรของ
ร้อยละ ๗๐  ไดเ้ขา้ร่วมใน
โครงการ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน ครู 
และบุคลากรในโรงเรียน มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการก าจดั
ลูกน ้ายงุลาย 
๓.ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนสามารถ
หลีกเลี่ยงจากการโดนยงุลายกดั 

๑.  นกัเรียน ครู และบุคลากร
ของร้อยละ ๗๐  ไดเ้ขา้ร่วมใน
โครงการ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน ครู 
และบุคลากรในโรงเรียน มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการก าจดั
ลูกน ้ายงุลาย 
๓.ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนสามารถ
หลีกเลี่ยงจากการโดนยงุลายกดั 

-มาตรฐานที่  ๑  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑๑-๑.๓ 
-มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๒ 
 

๒)โครงการก าจดัส่ิงปฏิกูล ๑. ก  าจดัส่ิงปฏิกูลภายในโรงเรียน
อยา่งนอ้ยปีละ  ๑ คร้ัง  
๒. โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ  มี
ความสะอาดเรียบร้อย นกัเรียน
และครู มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

๑. ก  าจดัส่ิงปฏิกูลภายใน
โรงเรียนอยา่งนอ้ยปีละ  ๑ คร้ัง  
๒. โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ  มี
ความสะอาดเรียบร้อย นกัเรียน
และครู มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

-มาตรฐานที่ ๑๑   
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ - ๑๑.๒ 

 

๓)โครงการปรับปรุงและ
พฒันาศูนยว์ิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
สมรรถภาพทางกายดี  และมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๒. นกัเรียน มีอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพ
และใชง้านได ้๑๐๐ % 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนมี
สมรรถภาพทางกายดี  และมี
ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 

๒. นกัเรียน มีอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี
คุณภาพและใชง้านได ้๑๐๐ % 

-มาตรฐานที่ ๑   
ตวับงช้ีท่ี  ๑.๑ 

-มาตรฐานที่ ๑๐ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๓ 

๔)โครงการกีฬาสีภายใน ๑.  ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กลา้แสดงออก  สามคัคีในหมู่
คณะ และมีน ้าใจนกักีฬา 
๒.  นกัเรียนโรงเรียนกีฬาฯ เขา้
ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ร้อย
ละ ๘๐ 

๑.  ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ 
กลา้แสดงออก  สามคัคีในหมู่
คณะ และมีน ้าใจนกักีฬา 
๒.  นกัเรียนโรงเรียนกีฬาฯ เขา้
ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ร้อย
ละ ๘๐ 

 

-มาตรฐานที่   ๖ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑-๖.๓ 
 

 
 



   ๗๓ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๕)โครงการส่ิงประดิษฐ์จาก
วสัดุเหลือใช ้

๑.  นกัเรียนโรงเรียนกีฬาฯ 
จ านวน ๓๑๐ คนไดล้งมือปฏิบติั
จริง 
๒.  ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค ์มองโลกใน
แง่ดี เห็นคุณค่าของวสัดุเหลือใช ้

๑.  นกัเรียนโรงเรียนกีฬาฯ 
จ านวน ๓๑๐ คนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง 
๒.  ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค ์มองโลก
ในแง่ดี เห็นคุณค่าของวสัดุ
เหลือใช ้

-มาตรฐานที่  ๖ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖.๑-๖.๓ 

 

๖)โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ 

๑.นกัเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการดูแล
สุขภาพอนามยั จ านวน  ๓๑๐ คน 
๒. ผลการประเมินนกัเรียน  ครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเกี่ยวกบัการมีสุขภาพ
สมบูรณ์  แขง็แรงดี  เฉลี่ยร้อยละ  
๙๐ 

๑.นกัเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการดูแล
สุขภาพอนามยั จ านวน  ๓๑๐ 
คน 
๒. ผลการประเมินนกัเรียน  ครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนเกี่ยวกบัการมีสุขภาพ
สมบูรณ์  แขง็แรงดี  เฉลี่ยร้อย
ละ  ๙๐ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑ , ๒ 
 

๗)โครงการป้องกนัส่ิงเสพติด -  ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนรู้จกั
ห่างไกลจากยาเสพติดใหโ้ทษ
ตลอดทุกปีการศึกษา  เพื่อใหชี้วิต
ด าเนินไปอยา่งมีความสุขความ
เจริญ  และมีคุณภาพ 

-  นกัเรียนร้อยละ ๙๐ รู้จกั
ห่างไกลจากยาเสพติดใหโ้ทษ
ตลอดทุกปีการศึกษา  เพื่อให้
ชีวิตด าเนินไปอยา่งมีความสุข
ความเจริญ  และมีคุณภาพ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ี ๑.๑ - ๑.๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๗๔ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรการที่ ๔ พฒันากระบวนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เสริมสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการพฒันางาน 

หอ้งสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
๑. หอ้งสมุดโรงเรียนมีหนังสือ
และวารสารเพิ่มมากข้ึนร้อยละ 
๘๐ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

๑. หอ้งสมุดโรงเรียนมีหนังสือ
และวารสารเพิ่มมากข้ึนร้อยละ 
๘๐ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

-มาตรฐานที่  ๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๓.๑-๓.๔  
-มาตรฐานที่ ๑๑   
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๓ 

๒)โครงการจดัการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ภาคบงัคบั (เรียนฟรี ๑๕ ปี) 

๑.  การจดัการศึกษาฟรีแก่
นกัเรียนชั้นม. ๑-๖  จ านวน  ๓๑๐  
คน 
๒.  ร้อยละ ๙๐ ของผูป้กครอง
นกัเรียนลดค่าใชจ่้ายในการศึกษา
ตามรายการที่ไดรั้บการ
สนบัสนุน 
๓.  ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาตา
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนด
และมีคุณภาพสูงข้ึน 

๑.  การจดัการศึกษาฟรีแก่
นกัเรียนชั้นม. ๑-๖  จ านวน  
๓๑๐  คน 
๒.  ร้อยละ ๙๐ ของผูป้กครอง
นกัเรียนลดค่าใชจ่้ายใน
การศึกษาตามรายการที่ไดรั้บ
การ 
สนบัสนุน 
๓.  ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาตา
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก  าหนด
และมีคุณภาพสูงข้ึน 

-มาตรฐานที่ ๑๐  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐.๑-๑๐.๘ 

๓)โครงการพฒันากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๗๐  เขา้ร่วม
กิจกรรม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ ไดพ้ฒันา
ทกัษะดา้นภาษาองักฤษเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๗๐  เขา้ร่วม
กิจกรรม 
๒. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษ
เตม็ตามศกัยภาพ 

-มาตรฐานที่ ๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓.๑-๓.๔ 
-มาตรฐานที่ ๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๔.๑-๔.๔ 
-มาตรฐานที่ ๕ 
 



   ๗๕ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

มาตรการที่ ๕ ปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที่ใหเ้พียงพอเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
โรงเรียน 

๑.ครู นกัเรียน และบุคลากร ใน
โรงเรียน จ านวน ๓๑๐ คน ร่วม
กิจกรรม 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบริเวณ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี 
เทศบาล) มีภูมิทศัน์ที่สวยงาม 
หนา้อยู ่หนา้ช่ืนชม 
 

๑.ครู นกัเรียน และบุคลากร ใน
โรงเรียน จ านวน ๓๑๐ คน ร่วม
กิจกรรม 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบริเวณ
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี 
เทศบาล) มีภูมิทศัน์ที่สวยงาม 
หนา้อยู ่หนา้ช่ืนชม 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 
 ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 

 

๒)โครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระมีแหล่งเรียนรู้อยา่งนอ้ย ๑ 
แหล่ง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อน
สามารถใชแ้หล่งเรียนรู้ในการ
จดัการเรียนการสอนและให้
นกัเรียนน าความรู้ความเขา้ใจ 
จากการใชแ้หล่งเรียนรู้ไป
พฒันาการเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระมีแหล่งเรียนรู้อยา่งนอ้ย ๑ 
แหล่ง 
๒. ครูผูส้อนสามารถใชแ้หล่ง
เรียนรู้ในการจดัการเรียนการ
สอนและใหน้กัเรียนน าความรู้
ความเขา้ใจจากการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ไปพฒันาการเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 
๘๐ 

-มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๑ 

 

๓)โครงการคดัแยกขยะ  
อนุรักษณ์ส่ิงแวดลอ้ม
โรงเรียนฯ 

๑.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครฯ มี
ความสะอาด  บรรยากาศสดช่ืนมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
โรงเรียนกีฬาฯ มีความรู้และ
แนวทางในการจดัการกบัขยะ
อยา่งเป็นระบบ  และตระหนกัต่อ
การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและ
น าวสัดุเหลือใชเ้พื่อรีไซเคิล 

๑.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครฯ มี
ความสะอาด  บรรยากาศสดช่ืน
มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
๒.นกัเรียนร้อยละ ๘๐ โรงเรียน
กีฬาฯ มีความรู้และแนวทางใน
การจดัการกบัขยะอยา่งเป็น
ระบบ  และตระหนกัต่อการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและน า
วสัดุเหลือใชเ้พื่อรีไซเคิล 

-มาตรฐานที่  ๒  
ตวับ่งช้ีท่ี  ๒.๔  
-มาตรฐานที่ ๖  
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๒ ,๒. ๓ 
 

 
 
 



   ๗๖ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๔)โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบของ
โรงเรียน ได ้อยา่งนอ้ย ร้อยละ 
๗๐ 
๒. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบท่ีเรียบร้อยสวยงามและ
ปลอดภยั 

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบของ
โรงเรียน ได ้อยา่งนอ้ย ร้อยละ 
๗๐ 
๒. โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบท่ีเรียบร้อยสวยงามและ
ปลอดภยั 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 
-มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑ 

๕)โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 

๑.ครุภณัฑท์ี่ช  ารุดไดรั้บการดูแล
และซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพที่
สามารถใชง้านได ้อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๖๐ 
๒.ครุภณัฑใ์นโรงเรียนมีสภาพที่
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 

๑.ครุภณัฑท์ี่ช  ารุดไดรั้บการดูแล
และซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพที่
สามารถใชง้านได ้อยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๖๐ 
๒.ครุภณัฑใ์นโรงเรียนมีสภาพที่
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 

 

๖)โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
หนา้โรงฝึกมวยสากล 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของนกักีฬามวย
ไทยและมวยสากลและ
ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการออก
ก าลงักายไดม้าใชป้ระโยชน์ 
๒.  นกักีฬามวยไทยและมวย
สากลและประชาชนทัว่ไปมี
สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของนกักีฬามวย
ไทยและมวยสากลและ
ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการออก
ก าลงักายไดม้าใชป้ระโยชน์ 
๒.  นกักีฬามวยไทยและมวย
สากลและประชาชนทัว่ไปมี
สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 

-มาตรฐานที่ ๑๑  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๗๗ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

กลยทุธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของโรงเรียน  
มาตรการที่ ๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบับทบาทหนา้ที่ และ ภารกิจของโรงเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการพฒันางานบริหาร ๑. มีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ
ในการบริหารจดัการองคก์รและ
การเรียนการสอนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ครู-นกัเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน มีวสัดุ อุปกรณ์ ในการ
บริหารจดัการองคก์รและการ
เรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ 

๑. มีวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ
ในการบริหารจดัการองคก์รและ
การเรียนการสอนอยา่งนอ้ยร้อย
ละ ๘๐ 
๒. ครู-นกัเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน มีวสัดุ อุปกรณ์ ในการ
บริหารจดัการองคก์รและการ
เรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ 

-มาตรฐานที่  ๘   
ตวับ่งช้ีท่ี  ๘.๒ - ๘.๔ 
 

๒)โครงการปรับปรุง
แผนพฒันาปฏิบติัการพฒันา
การศึกษา 

๑.โรงเรียนมีแผนพฒันา
การศึกษา ดงัน้ี 
-แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
การศึกษา 
-แผนพฒันาการศึกษา 
-แผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ 
-แผนปฏิบติัการประจ าปี
การศึกษา 

๑.โรงเรียนมีแผนพฒันา
การศึกษา ดงัน้ี 
-แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
การศึกษา 
-แผนพฒันาการศึกษา 
-แผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ 
-แผนปฏิบติัการประจ าปี
การศึกษา  

-มาตรฐานที่ ๘ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๒ - ๘.๔ 
-มาตรฐานที่ ๙ 
ตวับ่งช้ี ๙.๑ - ๙.๓ 

๓)โครงการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

๑.บุคคลากรร้อยละ ๙๐มีส่วน
ร่วมในระบบประกนัคุณภาพ
ภาพภายในโรงเรียน 

๑.บุคคลากรร้อยละ ๙๐มีส่วน
ร่วมในระบบประกนัคุณภาพ
ภาพภายในโรงเรียน 

-มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑๒.๑-๑๒.๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๗๘ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหชุ้มชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการประชุมผูป้กครอง ๑.ผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วม
ประชุมอยา่งนอ้ย ร้อยละ ๙๐ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูป้กครองมี
ความรู้ความเขา้ใจและใหค้วาม
ร่วมมือ , สนบัสนุนกิจการของ
ทางโรงเรียนเป็นอยา่งดี 

๑.ผูป้กครองนกัเรียนเขา้ร่วม
ประชุมอยา่งนอ้ย ร้อยละ ๙๐ 
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูป้กครองมี
ความรู้ความเขา้ใจและใหค้วาม
ร่วมมือ , สนบัสนุนกิจการของ
ทางโรงเรียนเป็นอยา่งดี  

-มาตรฐานที่   ๙ 
ตวับ่งช้ีท่ี   ๙.๓ 
 

๒)โครงการวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อชุมชน 

๑. เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมี
สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ 
แขง็แรงร้อยละ  ๖๐ 
๒.ร้อยละ ๘๐  ของเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป  มีการพฒันา
ทางดา้นร่างกาย  และมีความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

๑. เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
มีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ 
แขง็แรงร้อยละ  ๖๐ 
๒.ร้อยละ ๘๐  ของเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป  มีการพฒันา
ทางดา้นร่างกาย  และมีความรู้
ความเขา้ใจในหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

-มาตรฐานที่ ๑๑ 
ตวับงช้ีท่ี  ๒ 

 
กลยทุธ์ที่ ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งส่งเสริม

ให้มีคุณวุฒิ และวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมใหค้ณะครูและบุคลากรเขา้ร่วมอบรมสัมมนา  ศึกษาต่อ  เพื่อความกา้วหนา้ และพฒันาวิชาชีพ  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการประกวดส่ือ-
นวตักรรมการเรียนการสอน 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อนผลิต
ส่ือ และนวตักรรมทางการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพได ้
๒.ครูสามารถน า ส่ือ นวตักรรม
การเรียนการสอนมาใชก้บั
นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งดา้น
วิชาการและกีฬา ร้อยละ ๘๐ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูผูส้อนผลิต
ส่ือ และนวตักรรมทางการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพได ้
๒.ครูสามารถน า ส่ือ นวตักรรม
การเรียนการสอนมาใชก้บั
นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งดา้น
วิชาการและกีฬา ร้อยละ ๘๐ 

-มาตรฐานที่ ๗  
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๔- ๗.๗                             

 

 
 



   ๗๙ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๒)โครงการส่งเสริมการท า
วิจยัในชั้นเรียน 

๑)ร้อยละ๘๐ ของครูผูส้อนมี
ความรู้ความเขา้ใจในการท าวิจยั
ในชั้นเรียน 
๒)ร้อยละ๘๐ ของครูผูส้อนมี
งานวิจยัที่มีประสิทธิภาพ 

๑)ร้อยละ๘๐ ของครูผูส้อนมี
ความรู้ความเขา้ใจในการท าวิจยั
ในชั้นเรียน 
๒)ร้อยละ๘๐ ของครูผูส้อนมี
งานวิจยัที่มีประสิทธิภาพ 

-มาตรฐานที่ ๗ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๑-๗.๙ 
-มาตรฐานที่๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

 
มาตรการที่ ๒ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และศิลธรรมอนัดีแก่บุคลากรใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑) โครงการ ๕ ส ๑)ครู- นกัเรียน และบุคลากร
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมาร่วมท ากิจกรรม  ๕  
ส อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 

๒) หอ้งเรียน  อาคารเรียน บริเวณ
โรงเรียน  สะอาด และเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 

๑)ครู- นกัเรียน และบุคลากร
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมาร่วมท ากิจกรรม  ๕  
ส อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 

๒) หอ้งเรียน  อาคารเรียน บริเวณ
โรงเรียน  สะอาด และเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 

-มาตรฐานที่  ๑๑   
ตวับ่งช้ีท่ี  ๑๑. ๑-๑๑.๒  

 
กลยทุธ์ที่ ๔ การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

มาตรการที่ ๑ พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดบัชาติ และนานาชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬาฟุตบอล 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬาฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาฯ 
ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ   
๒) ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬาฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาฯ 
ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ   
๒) ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรียนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔๒ 

 



   ๘๐ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๒)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬายกน ้าหนกั 

๑)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬายกน ้าหนกัของโรงเรียนกีฬา
ฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬายกน ้าหนกัของโรงเรียนกีฬา
ฯ มีผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

๑)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬายกน ้าหนกัของโรงเรียนกีฬา
ฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬายกน ้าหนกัของโรงเรียนกีฬา
ฯ มีผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๓)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬามวยสากล 

๑)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬามวยสากลสมคัรเล่นของ
โรงเรียนกีฬา ไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัทั้งภายในประเทศ  และ
ต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬามวยสากลสมคัรเล่นของ
โรงเรียนกีฬา มีผลงานจากการเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

๑)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬามวยสากลสมคัรเล่นของ
โรงเรียนกีฬา ไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัทั้งภายในประเทศ  และ
ต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬามวยสากลสมคัรเล่นของ
โรงเรียนกีฬา มีผลงานจากการเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๔)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬาเซปัก
ตะกร้อ 

๑)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียน
กีฬา ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียน
กีฬามีผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

๑)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียน
กีฬา ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียน
กีฬามีผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๕)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬากรีฑา 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
กรีฑาของโรงเรียนกีฬาฯ ไดเ้ขา้
ร่วมการแข่งขนัทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
กรีฑาของโรงเรียนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
กรีฑาของโรงเรียนกีฬาฯ ไดเ้ขา้
ร่วมการแข่งขนัทั้งภายในประเทศ  
และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
กรีฑาของโรงเรียนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 



   ๘๑ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๖)โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนดา้นกีฬามวยไทย 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
มวยไทยของโรงเรียนกีฬา ไดเ้ขา้
ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
มวยไทยของโรงเรียนกีฬา มี
ผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

๑)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
มวยไทยของโรงเรียนกีฬา ไดเ้ขา้
ร่วมการแข่งขนัทั้ง
ภายในประเทศ  และต่างประเทศ   
๒)ร้อยละ ๘๐ นกัเรียนชนิดกีฬา
มวยไทยของโรงเรียนกีฬา มี
ผลงานจากการเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาแต่ละรายการ 

-มาตรฐานที่ ๑ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑.๑-๑.๖ 
-มาตรฐานที่ ๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๒.๑-๒.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๔.๑-๑๔.๒ 

๗)โครงการพฒันากีฬาสู่
ความเป็นเลิศดา้นกีฬา 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนไดรั้บ
การพฒันาทกัษะใหมี้ขีดความ 
สามารถสูงสุด เป็นเลศิดา้นกีฬา 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการเขา้ร่วม
การแข่งขนั 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนไดรั้บ
การพฒันาทกัษะใหมี้ขีดความ 
สามารถสูงสุด เป็นเลศิดา้นกีฬา 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของนกัเรียนไดรั้บ
ประสบการณ์ตรงจากการเขา้ร่วม
การแข่งขนั 

-มาตรฐานที่ ๑๐ 
ตวับ่งช้ีท่ี๑๐.๑-๑๐.๘ 
-มาตรฐานที่ ๑๔ 
ตวับ่งช้ีท่ี๑๔.๑-๑๔.๒ 
-มาตรฐานที่ ๑๕ 
ตวับ่งช้ีท่ี๑๕.๑-๑๕.๒ 

 
 
 

มาตรการที่ ๒  รับสมคัรนกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาจ านวน ๓๓๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการรับสมคัร
นกัเรียนใหม่ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑)ไดน้กัเรียนที่มีความสามารถ
ดา้นกีฬา ซ่ึงเปิดรับสมคัร จ านวน 
๖ ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ กรีฑา  ยก
น ้าหนกั เซปักตะกร้อ ฟุตบอล  
มวยสากลสมคัรเล่น และมวยไทย
สมคัรเล่น เขา้ศึกษาต่อใน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน ๖๐ 
คน 

๑)ไดน้กัเรียนที่มีความสามารถ
ดา้นกีฬา ซ่ึงเปิดรับสมคัร จ านวน 
๖ ชนิดกีฬา ไดแ้ก่ กรีฑา  ยก
น ้าหนกั เซปักตะกร้อ ฟุตบอล  
มวยสากลสมคัรเล่น และมวยไทย
สมคัรเล่น เขา้ศึกษาต่อใน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน ๖๐ 
คน 

-มาตรฐานที่ ๘ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๘.๓-๘.๖ 
-มาตรฐานที่ ๙ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๙.๑ และ๙.๓ 

 
 



   ๘๒ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรการที่ ๓  สร้างเครือข่ายองคก์รดา้นการศึกษาทั้งกีฬาและวิชาการ ทั้งถายใน และ ต่างประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการสอนกีฬา
พื้นฐานใหก้บัโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลนครราชสีมา 
และหน่วยงานอื่น 

๑) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วดัป่าจิตสามคัคี)  จ  านวน
ประมาณ  ๒๐๐  คน 
๒)  ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัป่าจิต
สามคัคี)  มีความรู้พื้นฐานในการ
เล่นกีฬาและรักการออกก าลงักาย 

๑) นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วดัป่าจิตสามคัคี)  จ  านวน
ประมาณ  ๒๐๐  คน 
๒)  ร้อยละ ๘๐ ของนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัป่าจิต
สามคัคี)  มีความรู้พื้นฐานในการ
เล่นกีฬาและรักการออกก าลงักาย 

-มาตรฐานที่  ๑๓   
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑, ๑๓.๒ 

๒)โครงการโรงเรียนกีฬา
กบัชุมชน 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของคนในชุมชน
สามารถใชส้ถานที่ออกก าลงักาย
ของโรงเรียนได ้ 
๒)  คนในชุมชนมีร่างกาย
แขง็แรงพลานามยัสมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มี
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙๐ 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของคนในชุมชน
สามารถใชส้ถานที่ออกก าลงักาย
ของโรงเรียนได ้ 
๒)  คนในชุมชนมีร่างกาย
แขง็แรงพลานามยัสมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มี
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙๐ 

-มาตรฐานที่ ๑๑  
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑.๑,๑๑.๒  

 
กลยทุธ์ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสาร และระบบประชาสัมพันธ์ 

มาตรการที่ ๑ จดัตั้งศูนยส์ารสนเทศและการส่ือสารกบัสถาบนัการพลศึกษา และโรงเรียนกีฬาทัว่ประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการพฒันาเวบ็ไซต์
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา 

๑)ผูป้กครอง และประชาชน
ผูส้นใจทัว่ไป (คาดคะเนไม่ได)้ 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของขอ้มูล 
ข่าวสารของโรงเรียนไดเ้ผยแพร่
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
 

๑)ผูป้กครอง และประชาชน
ผูส้นใจทัว่ไป (คาดคะเนไม่ได)้ 
๒) ร้อยละ ๙๐ ของขอ้มูล 
ข่าวสารของโรงเรียนไดเ้ผยแพร่
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

 

-มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒.๓ 

 
 
 
 



   ๘๓ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 
มาตรการที่ ๒ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาโรงเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่/ตัวบ่งช้ี) 

๑)โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน
กีฬาฯ 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของขอ้มูล ข่าวสาร
ของโรงเรียนไดเ้ผยแพร่ ใหเ้ป็นที่
รู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม ของ     
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี 
เทศบาล) 

๑) ร้อยละ ๙๐ ของขอ้มูล ข่าวสาร
ของโรงเรียนไดเ้ผยแพร่ ใหเ้ป็นที่
รู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงาน กิจกรรม ของ     
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี 
เทศบาล) 

-มาตรฐานที่ ๑๓ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๑๓.๑, ๑๓.๒ 

๒)โครงการงานทะเบียน
นกัเรียน 

๑) งานทะเบียนมีขอ้มูลนกัเรียน
ถูกตอ้งครบถว้น สืบคน้ไดง่้าย 
สะดวก รวดเร็ว 
ร้อยละ ๙๐ 
 

๑) งานทะเบียนมีขอ้มูลนกัเรียน
ถูกตอ้งครบถว้น สืบคน้ไดง่้าย 
สะดวก รวดเร็ว 
ร้อยละ ๙๐ 
 

-มาตรฐานที่ ๗ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๗.๕ 
-มาตรฐานที่ ๑๒ 
ตวับ่งช้ีท่ี ๓ 

 
 



   ๘๔ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลงักาย  สม ่าเสมอ 

๐.๕ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
-โครงการรณนรงคป้์องกนัไขเ้ลือดออก
และก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
-โครงการปรับปรุงและพฒันาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 
-โครงการป้องกนัส่ิงเสพติด 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬาฟุตบอล 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬายก
น ้าหนกั 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬามวย
สากลสมคัรเล่น 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬาเซปัก
ตะกร้อ 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬากรีฑา 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬามวยไทย 
-ชุมนุมดนตรีสากล 
-ชุมนุมศิลปะ 
-กิจกรรมวนัคริสตม์าส 

๒ 
มีน ้าหนกั  ส่วนสูง  และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๐.๕ ๐.๔๖ ๔ ดีมาก 

๓ 

ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เส่ียงต่อความรุนแรง  
โรคภยั  อุบติัเหตุ และปัญหาทาง
เพศ 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ 
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๑ ๐.๘๘ ๔ ดีมาก 

๕ มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีและใหเ้กียรติ
ผูอ้ื่น 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นนัทนาการ  ตามจิตนาการ 

๑ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๔.๑๙ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ 
โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ โดยการส่งเสริมใหผู้เ้รียนออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ มีการวดั

น ้าหนกัส่วนสูง  และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน  จดัใหมี้โปรแกรมการฝึกซ้อมกีฬา และออกก าลงักาย  มี
โครงการโภชนาการส าหรับนกัเรียน ให้บริการพยาบาลและบนัทึกการเจ็บป่วยของนกัเรียน  โรงเรียนไดร่้วมมือกบัสาธารณสุขชุมชน
ในการดูแลรักษาพยาบาลใหก้บันกัเรียน  มีการท าบตัรประกนัสุขภาพ  บตัรประกนัภยั  ประกนัอุบติัเหตุ  มีการตรวจสุขภาพใหก้บั
นกัเรียน  มีการจดัโครงการป้องกนัส่ิงเสพติด  จดักิจกรรมสอดแทรกใหค้วามรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาศิลปะ และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  มีโครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล  ส่งเสริมให้
นกัเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานดา้น ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/
นนัทนาการ  ตามจิตนาการ  



   ๘๕ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกซ้อมกีฬา  การจดัโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะที่ดี และมี

สุนทรียภาพ  นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  มีระเบียบวินยั  มีผลงานดา้นกีฬาทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติ มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดบั  ดีมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรวางแผนในการพฒันาผูเ้รียนโดยการใหค้วามรู้ทางดา้นการดูแลสุขภาพ  ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจ  และ

ตระหนกัถึงความส าคญั และใส่ใจต่อสุขภาพของตนใหม้ากยิง่ข้ึน  อีกทั้งควรจดัเจา้หนา้ท่ีวิทยาศาสตร์การกีฬา  นกัโภชนาการ  จดั
โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  จดัเตรียมอาหารใหเ้หมาะสมกบักีฬาแต่ละชนิด  และควรจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนได้
เขา้ร่วม ทั้งดา้น ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ทางดา้นกีฬาควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมแข่งขนัระดบั
นานาชาติใหม้ากยิง่ข้ึน 

 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
มีคุณลกัษณะที่พึงประสงคต์าม
หลกัสูตร 

๑.๕ ๑.๒๔ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการจดั
โครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม   
-โครงการธรรมะน าใจ 
-โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
-โครงการหยาดเหง่ือ 
-โครงการคดัแยกขยะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬาฟุตบอล 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬายก
น ้าหนกั 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬามวย
สากลสมคัรเล่น 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬาเซปัก
ตะกร้อ 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬากรีฑา 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ กีฬามวยไทย 
-แผนการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

๒ 
เอื้ออาทรผูอ้ื่นและกตญัญูกตเวทีต่อ
ผูมี้พระคุณ 

๑ ๐.๘๔ ๔ ดีมาก 

๓ 
ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่
แตกต่าง 

๑ ๐.๘๖ ๔ ดีมาก 

๔ 
ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

๑ ๐.๘๑ ๔ ดีมาก 

๕ มีน ้าใจนกักีฬา ๐.๕ ๐.๔๕ ๔ ดีมาก 
คะแนนรายมาตรฐาน ๔.๒๐ 

สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 

 

 
 
 



   ๘๖ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ 
โรงเรียนไดมี้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูท้ี่มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ไดแ้ก่ 

โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  โครงการวนัพ่อแห่งชาติ  โครงการวนัแม่แห่งชาติ  โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  โครงการ
กีฬาสีภายใน  โครงการพฒันางานหอ้งสมุดและส่งเสริมการอ่าน  โครงการส่ิงประดิษฐ์วสัดุเหลือใช ้กิจกรรมการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงครูผูส้อนทุกคนไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม การตระหนกั  

รู้คุณค่า อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูผูส้อนไดบ้นัทึกผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มี
การประเมินคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

ความเอื้ออาทรต่อผูอ้ื่น  กตญัญูกตเวทีต่อบุพการีและผูมี้พระคุณ  ยอมรับความคิดเห็นและวฒันธรรมที่แตกต่าง  เพื่อการอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข  มีความตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และเป็นคนดีของสังคม  มีผลการประเมินคุณภาพ  
มาตรฐานที่ ๒ อยูใ่นระดบั  ดีมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรส่งเสริมใหมี้การด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรม ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค ์ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด 
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง ๆรอบตวั 

๒ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
-โครงการพฒันางานวิชาการ 
-โครงการพฒันาหอ้งสมุดและส่งเสริม
การอ่าน 
-โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมวนัคริสตม์าส 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
ทุกกลุ่มสาระฯ 
-ผลงานนกัเรียน 
-ผลการแข่งขนักีฬา 

๒ 
มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้
เพิ่มเติม   

๑ ๐.๗๐ ๔ ดีมาก 

๓ 
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั 

๑ ๐.๗๐ ๔ ดีมาก 

๔ 
ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

๑ ๐.๗๐ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๓.๘๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 

 



   ๘๗ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ 
โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ 

รอบตวั  มีทกัษะในการฟัง พูด  อ่าน เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ใชก้ระบวนการในการแกปั้ญหา ในวิชา
คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  คอมพิวเตอร์ และวิชากีฬาต่าง ๆ การใหผู้เ้รียนจดัท าโครงงานในการกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นการฝึกการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหวา่งกนั แลว้ยงัฝึกใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยใีน
การเรียนรู้และน าเสนอผลงานอีกดว้ย 
ผลการพัฒนา 

จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอา่น และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ รอบตวัมีทกัษะในการฟัง พูด  อา่น เขียน และตั้งค  าถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกนั  ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  ซ่ึงส่งผลใหผู้เ้รียน มีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดบั ดีมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรส่งเสริมใหมี้หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐาน เพียงพอต่อจ านวนและความตอ้งการของนกัเรียน  

พร้อมทั้งสามารถเปิดใหบ้ริการนอกเวลาเรียน ใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน   ฟัง  
และดูและส่ือสาร โดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง               

๒ ๑.๕๐ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-โครงงานนกัเรียน 
-กิจกรรมวนัคริสตม์าส 
-กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
-ผลงานนกัเรียน 
-ผลการแข่งขนักีฬา 

๒ 
น าเสนอวิธีคิด  วิธีแกปั้ญหา 
ดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

๑ ๐.๗๕ ๔ ดีมาก 

๓ 
ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  
ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๑ ๐.๖๕ ๓ ดี 

๔ 
มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยความภูมิใจ 

๑ ๐.๖๕ ๓ ดี 

คะแนนรายมาตรฐาน ๓.๕๕ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๓ 

แปลระดบัคุณภาพ ดี 
 

 
 



   ๘๘ 
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วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ 
โรงเรียนส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจ  แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ 

สมเหตุผล  โดยการจดัการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการพฒันาทกัษะดา้นการคิด ไดแ้ก่ การสร้างแผนผงั
ความคิด  (Mind mapping)  การเปรียบเทียบ  การจดัล  าดบั  การเล่าเร่ือง  การท าโครงงาน  การประดิษฐ์ส่ิงของจากวสัดุเหลือใช ้ การ
พบักระดาษเป็นรูปทรงเรขาคณิต  การท าโมบาย  นอกจากน้ี  โรงเรียนยงัไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้กิจกรรม คิด วิเคราะห์ข่าว  และ
เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึน หนา้เสาธงเป็นประจ าทุกสัปดาห ์
 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จดัโครงการ/กจิกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อฝึกทกัษะการคิดในทุกสาระการเรียนรู้ ทุก

ระดบัชั้น  ส่งผลใหผู้เ้รียนมีการพฒันาทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ คิดอยา่งเป็นระบบสามารถสรุป
ความคิด  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ  สมเหตุผล  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดบั ดี 
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรก าหนดแผนพฒันาครู เพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้  ที่เนน้กระบวนการคิด อยา่งเป็นระบบ

คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจ  แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุผล เช่น  การจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  ที่เนน้
กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสอนแบบโครงงาน เป็นตน้  และควรมีการนิเทศ ติดตามการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนอยา่งเป็นระบบ  
 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 

๑ ๐.๖๕ ๓ ดี 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-โครงการประกวดส่ือ-นวตักรรมการ
เรียนการสอน 
-โครงงานนกัเรียน 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
ทุกกลุ่มสาระฯ 
-กิจกรรมซ่อมเสริม/โฮมรูม 

๒ 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๑ ๐.๖๕ ๓ ดี 

๓ 
ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๒ ๑.๕๐ ๓ ดี 

๔ 
ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๑ ๐.๖๐ ๓ ดี 

คะแนนรายมาตรฐาน ๓.๔๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๓ 

แปลระดบัคุณภาพ ดี 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ 
โรงเรียนจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตร  เช่น ใหค้รูผูส้อนแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้จดักิจกรรมการเรียนรู้  โดยการใหน้กัเรียนฝึกการท าขอ้สอบระดบัชาติ (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  และ ชั้นมธัยม ศึกษาปี
ที่ ๖  มีการสอนซ่อมเสริม  การจดักิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น  วนัสุนทรภู่  สัปดาห์วนัวิทยาศาสตร์  สัปดาห์หนงัสือ  สัปดาห์วนั



   ๘๙ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

คริสตม์าส เป็นตน้  กิจกรรมเหล่าน้ีเนน้ใหน้กัเรียนศึกษา  คน้ควา้ หาความรู้ เป็นการฝึกทกัษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  
การคิดวิเคราะห์  การแสดงออก  การแกปั้ญหาต่าง ๆ เป็นการจดัประสบการณ์ใหก้บันกัเรียน  และยงัมีการน านกัเรียนไปทศันศึกษา
ยงัแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ตามความตอ้งการของนกัเรียน  นอกจากน้ี โรงเรียนไดพ้ฒันาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนรู้  
มีการน าผลการวจิยัในชั้นเรียนมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันางานจดัการเรียนการสอน  มีการนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ  มีการ
ประเมินผูเ้รียนครบทุกดา้น 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จดัโครงการ/กจิกรรมอยา่งหลากหลาย ช่วยพฒันาทกัษะดา้นการฟัง  การพูด  การอ่าน  การ

เขียน  การคิดวิเคราะห์  การแสดงออก  การแกปั้ญหาต่าง ๆ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  และผลการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน  มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดบั ดี  
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนวางแผนท่ีจะพฒันาครูเพื่อยกระดบัความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  การน าผลการวิจยัในชั้นเรียนมาใช้

เป็นแนวทางในการพฒันางานจดัการเรียนการสอน การนิเทศการสอนอยา่งเป็นระบบ  การประเมินผูเ้รียนครบทุกดา้นตามระเบียบว่า
ดว้ยการวดัผลประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
วางแผนการท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 

๒ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
-โครงการกีฬาสีภายใน 
-โครงการส่ิงประดิษฐ์เหลือใช ้
-โครงการคดัแยกขยะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
-โครงการหอพกัหนา้อยู ่หอ้งพกัหนา้ช่ืน
ชม 
-โครงการ ๕ ส 
 -โครงงานนกัเรียน 

๒ 
ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่
พฒันางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง   

๑ ๐.๘๖ ๔ ดีมาก 

๓ ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ ๑ ๐.๘๓ ๔ ดีมาก 

๔ 
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

๑ ๐.๘๕ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๔.๒๔ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๖ 
โรงเรียนไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ทกัษะในการท างาน  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจริต  โดยการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพฒันาทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  มีการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนได้
จดัท าโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ มีการวางแผนการท างานเป็นกลุ่ม  สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้เช่น  ในรายวิชาสังคมศึกษา 



   ๙๐ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ศาสนา และวฒันธรรม  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลย ี รายวิชาศิลปะ เป็นตน้  รายวิชาต่าง ๆ เหล่าน้ีมุ่ง
ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง  โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ท าใหน้กัเรียนไดว้างแผนการท างานเป็นกลุ่ม เช่น 
กิจกรรมผจญภยั  กิจกรรมรอบกองไฟ  กิจกรรมเดินทางไกล เป็นตน้ 

 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จดัโครงการ/กจิกรรม อยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง  เพื่อฝึกใหน้กัเรียนมีทกัษะการท างาน

เป็นทีม วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดมี้ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  
๖ ในระดบั ดีมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรจดัโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม  ความมุ่งมัน่  ความกระตือรือร้น 

และความละเอียดรอบคอบในการท างานใหม้ากข้ึน 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 

ครูมีการก  าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ
กระบวนการสมรรถนะ  และ
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
-โครงการพฒันางานวิชาการ 
-โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-โครงการประกวดส่ือ-นวตักรรมการ
เรียนการสอน 
-โครงการงานทะเบียนนกัเรียน 
-โครงงานนกัเรียน 
-กิจกรรมวนัคริสตม์าส 
-กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระฯ 
-ผลงานนกัเรียน 
-ผลการแข่งขนักีฬา 

๒ 

ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลและใชข้อ้มูลในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน    

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๓ 
ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๔ 

ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
ผนวกกบัการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นมาบูรณาการในการ
จดัการเรียนรู้  

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕ 
ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่ง 
เนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย  

๑ ๐.๗๕ ๔ ดีมาก 

 



   ๙๑ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๖ 

ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และ
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้น
การเรียนและคุณภาพชีวิตดว้ยความ
เสมอภาค 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

 

๗ 

ครูมีการศึกษาวิจยัและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใชผ้ลในการปรับ
การสอน 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๘ 
ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๙ 
ครูจดัการเรียนการสอนตามวิชาที่
ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา 
เตม็ความสามารถ 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๗.๙๕ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ 
โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมและจดัท าโครงการเพื่อพฒันาและส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล  โดยไดจ้ดัโครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงเพิ่มเติมหลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
และทอ้งถิ่น  ครูมีการศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และมีการน าขอ้มูลไปวางแผนกสรจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
โดยใหน้กัเรียนจดัท าแฟ้มสะสมงาน  การบนัทึกและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดั  สมรรถนะส าคญั  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ โดยเลือกใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอน มี
ส่ือการเรียนรู้  และ แหล่งเรียนรู้ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน นอกจากน้ี โรงเรียนมีการด าเนินโครงการประกวด
ส่ือ-นวตักรรมการเรียนการสอน  โดยครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดจ้ดัท าส่ือ-นวตักรรมที่ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และน าส่ือของ
ตนมาประกวดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกนั และตั้งคณะกรรมการตดัสินมอบรางวลั /เกียรติบตัร แก่ครูผูช้นะการประกวด 
ส่งผลให ้ครูผูส้อนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการคิดคน้ผลิตส่ือ-นวตักรรม ของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  ท าใหน้กัเรียนไดรั้บ
ประโยชน์จากผลงานการผลิตส่ือของครู  และ โครงการส่งเสริมการท าวิจยัและนวตักรรมของโรงเรียน ซ่ึงใหก้ารสนบัสนุนครูผูส้อน
ทุกรายวิชาใหมี้ความรู้เร่ืองการท าวิจยัและนวตักรรม โดยการส่งครูเขา้ร่วมอบรมพฒันาตามหน่วยงานต่าง ๆ และ โรงเรียนเชิญ
วิทยากรมาใหค้วามรู้ครูที่โรงเรียน  ท าใหค้รูมีความรู้  และ สามารถจดัท าวิจยัและนวตักรรมต่าง ๆได ้ เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอน
บรรลุผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรฯ  และของสถานศึกษา 
 

 



   ๙๒ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จดัโครงการ/กจิกรรม อยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ  บรรลุ

เป้าหมายของหลกัสูตร  โดยการวิเคราะห์หลกัสูตรอยา่งรอบดา้น  ก  าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนที่ชดัเจน  และจดัการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม และน าภูมปัญญา
ทอ้งถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้  และประเมินผลท่ีมุ่งเนน้พฒันาการของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  ใหค้  าแนะน า  
ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง  ตลอดจนพฒันาการจดัการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนโดยใชก้ระบวนการวิจยัอยา่ง
ต่อเน่ือง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๗  ในระดบั ดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเป้าหมายของการศึกษาและ

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีส่งเสริมใหมี้การวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียน และเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้  า และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 

๑ ๑ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันางานบริหาร 
-โครงการปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษา 
-โครงการรับสมคัรนกัเรียนใหม่ฯ 
-โครงการประกนัคุณภาพภายใน 
-โครงการพฒันาโรงเรียนกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 
-โครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนทั้ง ๖ 
ชนิดกีฬา 
-โครงการพฒันางานบริหาร 
-โครงการพฒันางานวิชาการ 
-โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๒ 

ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยัเป็น ฐานคิด
ทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 

๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๓ 
ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่
ก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 

๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๔ 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๕ 
นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 

๑ ๑ ๕ ดีเยีย่ม 

๖ 
ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดั
การศึกษาเตม็ศกัยภาพ และ เตม็เวลา 

๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๘.๔๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 



   ๙๓ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๘ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  มีวิสัยทศัน ์ มีภาวะผูน้  า  และมีความมุ่งมัน่  ตั้งใจในการพฒันาผูเ้รียน  โดยไดส่้งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง  ชุมชน เขา้มามีส่วนร่วม ในการก าหนดนโยบาย การจดัโครงการต่าง ๆ การจดัท าแผนกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อก  าหนดกรอบทิศทางในการบริหารจดัการศึกษา โดยไดด้  าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น  โครงการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา  โครงการพฒันางานบริหาร  โครงการพฒันางานวิชาการ  โครงการปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษา  โครงการ
พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพการศึกษา  มีการน าผลการประเมินโครงการทุกโครงการมาวางแผนพฒันาการศึกษา  มีการประชุม
ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  จดัตั้งสมาคมผูป้กครอง  ครู  และศิษยเ์กา่  จดัท าโครงการอบรมพฒันาครู  การนิเทศการ
สอน  มีการติดตามการท างานของบุคลากรในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจดัโครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  การวางแผนพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  

และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน  และการก ากบัติดตาม  ตรวจสอบการท างานอยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร  สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การมีวิสัยทศัน์  ความเป็นผูน้  า  และการปฏิบติัหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่   
๘  ในระดบั ดีมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรน าผลการประเมิน และผลการวิจยัมาก าหนดกรอบในการบริหารจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ควรส่งเสริม และพฒันาแหล่งเรียนรู้  ส่ือ นวตักรรม และวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งเพียงพอ 

 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด                    
ประสิทธิผล 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

๒ ๑.๕๐ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการปรับปรุงพฒันาแผนการศึกษา 
-โครงการประชุมผูป้กครอง 
-โครงการรับสมคัรนกัเรียนใหม่ฯ 
-โครงการพฒันางานบริหาร 
-โครงการพฒันางานวิชาการ 
 -บนัทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

๒ 

คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั
ติดตาม ดูแล และขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย   

๑ ๐.๗๕ ๓ ดีมาก 

๓ 
ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

๒ ๐.๗๕ ๓ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๓.๐๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๓ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 



   ๙๔ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๙ 
โรงเรียนส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง  ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีความเขา้ใจ 
และ ปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๔๓  คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา เช่น  การจดัท าแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการประจ าปี  การจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา  และใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีการประชุมผูป้กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  มีการส ารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารจดั
การศึกษา  มีการจดัตั้งสมาคมผูป้กครอง  ครู  และศิษยเ์ก่า  เพื่อใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
 

ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ  เขา้มามีส่วนร่วมก ากบั  ติดตาม  ดูแล

ช่วยเหลือโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  มีการจดัตั้งสมาคมผูป้กครอง ครู  และศิษยเ์ก่า  เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนอยา่งเป็น
ระบบ  ส่งผลใหโ้รงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการศึกษา  มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่  ๙  ในระดบั ดีมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา  และสมาคมผูป้กครอง  ครู และศิษยเ์ก่า ระดมทุนเพื่อการศึกษา และ

พฒันาสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม  และควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และสมาคมผูป้กครอง  ครู และศิษยเ์ก่าอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิ่น 

๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
-โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
-โครงการปรับปรุงและพฒันาศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
-โครงการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาภาคบงัคบั 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ ชนิดกีฬา
ฟุตบอล 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ ชนิดกีฬายก
น ้าหนกั 

๒ 
จดัรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้
ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถ  และความสนใจ 

๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๓ 

จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความตอ้งการ  
ความสามารถ  ความถนดั  และ
ความสนใจของผูเ้รียน 

๑ ๐.๖๐ ๔ ดีมาก 

๔ 
สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการ
เรียนรู้ที่ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั
จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

 
 



   ๙๕ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๕ 
นิเทศภายใน  ก  ากบั  ติดตาม
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

๑ ๐.๖๐ ๔ ดีมาก 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ ชนิดกีฬามวย
สากลสมคัรเล่น 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ ชนิดกีฬามวย
สากลสมคัรเล่น 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ ชนิดกีฬา
เซปักตะกร้อ 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ ชนิดกีฬา
กรีฑา 
-โครงการพฒันาศกัยภาพฯ ชนิดกีฬามวย
ไทยสมคัรเล่น 
-สรุปรายงานการแข่งขนักีฬา 
-แบบบนัทึกเวลาเรียน/เวลาฝึกซ้อม 
-แฟ้มสะสมงานนกัเรียน 

๖ 
จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี  
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๗ 
มีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามา
พฒันาผูเ้รียนดา้นกีฬา 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๘ มีระบบการพฒันาความสามารถ
ดา้นกีฬาเป็นรายบุคคล 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๗.๖๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ 
โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช ๒๕๕๑  มีคณะกรรมการ

จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  ประกอบดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูและผูบ้ริหาร  หลกัสูตรสถานศึกษาผา่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  โครงสร้างหลกัสูตรมีองคป์ระกอบครบถว้น และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง  ตอบสนอง
เป้าหมาย  วิสัยทศัน์  ปรัชญาของโรงเรียน  รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมีความเหมาะสม  มีกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนครบทุกดา้น  โดยเนน้ใหค้รูผูส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  และบนัทึกหลงัการจดัการเรียนรู้  ครูจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง  จดัท าวจิยัในชั้นเรียน เพื่อแกปั้ญหาการเรียนของนกัเรียน  นอกจากน้ี
โรงเรียนยงัมีโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน  โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อชุมชน  โครงการพฒันาโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศดา้นกีฬา  โครงการทั้งหมดเนน้การพฒันาความสามารถดา้นกีฬาของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จดัโครงการ/กจิกรรมอยา่งหลากหลาย  เพื่อด าเนินการพฒันาการจดัท าหลกัสูตร  

กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๐  ในระดบั ดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรส่งเสริมใหมี้การจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหท้ัว่ถึงนกัเรียนทุกคน 
 
 
 



   ๙๖ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 

หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  สนาม
กีฬา อาคารเรียน  มีความมัน่คง   
สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ  านวย
ความสะดวกพอเพียง  อยูใ่น
สภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้ม
ร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผูเ้รียน 

๔ ๓.๐ ๓ ดี 

โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการหอพกัน่าอยูห่อ้งพกัน่าช่ืนชม 
 -โครงการประกวดหอ้งเรียนสวยงาม 
-โครงการรณนรงคป้์องกนัไขเ้ลือดออก
และก าจดัลูกน ้ายงุลาย 
-โครงการก าจดัส่ิงปฏิกูล 
-โครงการพฒันาหอ้งสมุดและส่งเสริม
การอ่าน 
-โครงการพฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน 
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/
อาคารประกอบ 
-โครงการบ ารุงและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
-โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์หนา้โรงฝึก
มวยสากล 
-โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬากบัชุมชน 
-โครงการกิจกรรม ๕ ส 

๒ 
จดัโครงการ   กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผูเ้รียน  

๓ ๑.๘ ๓ ดี 

๓ 

จดัหอ้งสมุดที่ให้บริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓ ๑.๘ ๓ ดี 

คะแนนรายมาตรฐาน ๖.๖๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๓ 

แปลระดบัคุณภาพ ดี 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑ 
โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้ม  ส่ิงอ  านวยความสะดวก อยา่งพอเพียง  ใชก้ารไดดี้  น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนทุกดา้น มี

หอ้งเรียน จ านวน ๖ หอ้ง หอ้งปฏิบติัการ จ านวน ๙  หอ้ง  หอ้งสมุด จ านวน ๑ หอ้ง  หอ้งพยาบาล จ านวน ๑ หอ้ง สภาพแวดลอ้ม 
ภายในโรงเรียนมีความสวยงาม  ร่มร่ืน  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภยั
ของผูเ้รียน  เช่น โครงการป้องกนัส่ิงเสพติด  โครงการป้องกนัและก าจดัยงุลาย  โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ  โครงการ
จา้งเหมาสูบส่ิงปฏิกูล นอกจากน้ี โรงเรียนยงัจดัใหมี้โครงการท่ีเอื้อใหน้กัเรียนพฒันาตนเองโดยใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น 
โครงการหอ้งสมุดยนือ่าน  กิจกรรมคือ จดัป้ายนิเทศ  มุมความรู้  ตามอาคารเรียน  สวนหยอ่ม หอ้งน ้า  หอ้งสุขา  บริเวณโรงอาหาร  
ใหน้กัเรียนอ่านเพื่อรับความรู้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  
โครงการปรับปรุงและพฒันาหอพกัชาย  โครงการปรับปรุงและพฒันาหอพกัหญิง โครงการ ๕ ส  ซ่ึงท าใหโ้รงเรียนมีการจดั
สภาพแวดลอ้มเพื่อพฒันาผูเ้รียน  และ โรงเรียนยงัมีโครงการพฒันางานหอ้งสมุดและส่งเสริมการอ่าน  ใหบ้ริการหอ้งสมุดในการ
สืบคน้ขอ้มูลทางหนงัสือ และ ทางอินเตอร์เน็ต ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๓๐ น. วนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์  และใหบ้ริการสืบคน้
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๓๐ น. วนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์  และ เวลา ๐๙.๐๐ 
น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวนัอาทิตย ์  

 



   ๙๗ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจดัโครงการปรับปรุงและพฒันาหอพกัชาย และ หอพกัหญิง  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์โรงเรียน โครงการ ๕ ส   

ท  าใหโ้รงเรียนมีภูมิทศัน์ท่ีสะอาด  สวยงาม  มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเรียนและการฝึกซ้อมกีฬา  มีหอพกั  หอ้งเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ  โรงอาหาร  หอ้งน ้า  ท่ีสะอาด  ถูกสุขลกัษณะ ท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น  เรียนรู้อยา่งสนุก  และมีความตั้งใจ
ในการฝึกซ้อมกีฬา  การจดัโครงการป้องกนัส่ิงเสพติด โครงการป้องกนัและก าจดัยงุลาย  โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ  
โครงการจา้งเหมาสูบส่ิงปฏิกูล ท าใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง  ร่าเริงแจ่มใส  เจริญเติบโตและพฒันา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการคิดวิเคราะห์ และด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปลอดภยัมากข้ึน การใหบ้ริการหอ้งสมุด  หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อการสืบคน้  ท  าใหน้กัเรียนมีความตั้งใจ  กระตือรือร้นในการเรียนรู้  ช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์   คิด
สร้างสรรค ์ ส่งผลใหผู้เ้รียนแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล  ท าใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๑  
ในระดบั ดี 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรแบ่งพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน ใหน้กัเรียนดูแลอยา่งชดัเจน และ ควรมีป้ายแสดงผูรั้บผิดชอบในแต่ละพื้นท่ีและควร

มีการประเมินการพฒันาพื้นท่ีท่ีจดัข้ึน  เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนมีจิตส านึก  รับผิดชอบ ในการดูแลเขตพื้นท่ีของตนมากข้ึน อาจเพิ่ม
โครงการการประกวดเขตพื้นท่ีพฒันา และ มีเกียรติบตัรหรือรางวลัส าหรับผูท้ี่ไดรั้บผลการประเมินสูงสุด 

 
มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-โครงการพฒันาเวบ็ไซตโ์รงเรียนฯ 
-โครงการงานทะเบียนนกัเรียน 
-มาตรฐานการประกนัคุณภาพของ
สถานศึกษา 
-แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
-รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
-ค าสั่งโรงเรียน 
-คู่มือการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
-เวบ็ไซตโ์รงเรียน 

 

๒ 

จดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันา การจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๓ 
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ
เพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๔ 
ติดตามตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๐.๕ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

๕ 

น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

๐.๕ ๐.๔๐ ๔ ดีมาก 

 



   ๙๘ 
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ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๖ 
จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน  

๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 
 

คะแนนรายมาตรฐาน ๔.๒๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ 
โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ  หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน  มีการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการศึกษาของสถาบนัการพล
ศึกษา  โดยค านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน  ศกัยภาพของสถานศึกษา บริบทชุมชนและทอ้งถิ่น ซ่ึงมาตรฐานท่ีก  าหนดข้ึน ไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนมีการจดัท าคู่มือการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  มีค  าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  มีการแต่งตั้งคณะผูป้ระเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน  ที่เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก มีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ  แผนกลยทุธ์  แผนงบประมาณประจ าปีที่สอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว ้ มีการจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ถูกตอ้ง ง่ายต่อการใชง้าน 
และใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  น าผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานตน้สังกดั และ สาธารณชน 

 

ผลการพัฒนา 
จากการด าเนินงานจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  โดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน  มีการประชุม  วางแผน  จดัท าปฏิทินการปฏิบติังาน  ด  าเนินงานตามแผน  ส่งผลใหโ้รงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายใน
ที่เขม้แขง็ และเป็นระบบ โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๒  ในระดบั ดีมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการจดัประชุมสัมมนา  สร้างความตระหนกั  ใหค้วามรู้ และความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  และน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 



   ๙๙ 
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มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 

มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูเ้กี่ยวขอ้ง 

๕ ๔ ๔ ดีมาก 

โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
-โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อชุมชน 
-โครงการสอนกีฬาพื้นฐานใหก้บั
โรงเรียนในสังกดัเทศบาล 
-โครงการโรงเรียนกีฬากบัชุมชน 

๒ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากบัครอบครัว  
ชุมชน  และองคก์รที่เกี่ยวขอ้ง 

๕ ๔ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๘.๐๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓ 
โรงเรียนจดัใหมี้โครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริม  สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยจดัท าแผนกลยทุธ์  

แผนปฏิบติัการประจ าปี  จดัท าโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อชุมชน เพื่อน าความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ  การออกก าลงักาย  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของคนในชุมชุนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากชุมชน เขา้ร่วมกิจกรรม
เป็นจ านวนมาก โครงการกีฬากบัชุมชน เป็นโครงการที่ส่งคณะครู และนกัเรียนที่มีความรู้ มีทกัษะดา้นกีฬา น ากีฬาเป็นส่ือใหชุ้มชน
ไดมี้ความรู้  ไดฝึ้กประสบการณ์ในการเล่นกีฬา  ท  าใหมี้ร่างกายแขง็แรง  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีข้ึน  และยงัน าครูและนกัเรียน
ไปช่วยเป็นผูต้ดัสินกีฬา และผูช่้วยผูต้ดัสินกีฬา เม่ือชุมชนหรือหน่วยงานจดัรายการแข่งขนักีฬาต่าง ๆ  โครงการสอนกีฬาพื้นฐานให้
โรงเรียนในสังกดัเทศบาล  โดยโรงเรียนส่งคณะครู และนกัเรียน ไปใหค้วามรู้ และช่วยฝึกทกัษะดา้นกีฬาพื้นฐานแก่นกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  โครงการทศันศึกษาหอ้งสมุดต่างสถาบนั และศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ลว้น
แลว้แต่เป็นโครงการที่เนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  จดัโครงการ/กจิกรรม ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ มีผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานที่  ๑๓  ในระดบั ดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรจดัท าโครงการเพิ่มเติมอยา่งหลากหลาย ทุกฝ่ายควรมีการประสานงานกนัอยา่งต่อเน่ือง  มีการประชุมการ

จดัท าแผนการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 



   ๑๐๐ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์   ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนด 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
จดัโครงการ  กิจกรรมเพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ป็นนกักีฬาระดบัชาติ
และนานาชาติ 

๓ ๒.๐๐ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนกัเรียน 
-โครงการพฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
-โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน ทั้ง ๖  
ชนิดกีฬา 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ 
-ท าเนียบนกักีฬาทีมชาติ 
-สรุปรายงานการแข่งขนักีฬา 

๒ 
ผูเ้รียนไดรั้บการคดัเลือกเป็น
ตวัแทนแข่งขนักีฬาระดบัชาติ 
และนานาชาติ 

๒ ๑.๕๐ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๓.๕๐ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔ 
โรงเรียนมีบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทศัน์  ปรัชญาและจุดเนน้ ของสถานศึกษา  โดยการจดัท าแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการ

ประจ าปี ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมุ่งพฒันาทกัษะความรู้  ความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา  มีโอกาสพฒันากีฬาตามอจัฉริยภาพแห่งตน  
ควบคู่ไปกบัการศึกษาและพฒันาความเป็นเลิศทางกีฬา  สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติ และนานาชาติ โดยโรงเรียนไดจ้ดัท า
โครงการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬา โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นกีฬากรีฑา  โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
ดา้นกีฬาฟุตบอล  โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นกีฬามวยสากล  โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นกีฬามวยไทย  โครงการ
พฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นกีฬาเซปักตะกร้อ  โครงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนดา้นกีฬายกน ้าหนกั    เป็นตน้ 

 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดงักล่าว โรงเรียนมีการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ ท าให้

นกัเรียนของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นนกักีฬาทีมชาติไทย จ านวนทั้งส้ิน 
๘๖ คน และสามารถเป็นเจา้ของสถิติระดบัโลก และสถิติแห่งประเทศไทย ในกีฬายกน ้าหนกั  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  
๑๔  ในระดบั ดีมาก 

 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรมีการจดัการใชว้ิทยาศาสตร์การกีฬามาพฒันานกักีฬาอยา่งเป็นระบบ เพื่อป้องกนั  แกไ้ขปัญหาอาการบาดเจ็บ

ของนกักีฬา  และจดัโภชนาการใหเ้หมาะสมกบันกักีฬาแต่ละชนิด ทั้งก่อน และหลงัการแข่งขนั 
 
 

 
 
 



   ๑๐๑ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนนราย 
ตัวบ่งช้ี 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

๑ 
จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้ ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๓ ๒.๐๐ ๔ ดีมาก 
โรงเรียนไดด้  าเนินการพฒันาโดยการ 
จดัโครงการ/กิจกรรม  ดงัน้ี 
-โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
-โครงการประกนัคุณภาพภายใน 
-โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม   
-โครงการหยาดเหง่ือ 
-โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัยาเสพติด 
 

๒ 
ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

๒ ๑.๖๕ ๔ ดีมาก 

คะแนนรายมาตรฐาน ๓.๖๕ 
สรุประดบัคุณภาพมาตรฐาน ๔ 

แปลระดบัคุณภาพ ดีมาก 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ 
โรงเรียนมีการจดัโครงการ /กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  โดยมีการก าหนด

มาตรการในการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินยั และมีน ้าใจนกักีฬา โดยไดมี้ขอ้ก  าหนด  กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัส าหรับนกัเรียน  มีการจดัโครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  โครงการหยาดเหง่ือ  โครงการส่ิงประดิษฐ์วสัดุเหลือใช ้ เป็น
การส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชด าริ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการป้องกนัส่ิงเสพติด  เป็นการแกปั้ญหาสังคม  
โครงการ English on Monday  เป็นการเตรียมความพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นตน้  
 

ผลการพัฒนา 
จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ /โครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน จดัโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง

นโยบาย  จุดเนน้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑๕  ใน
ระดบั ดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนา 
โรงเรียนควรหาโครงการเพิ่มเติมใหมี้ความหลากหลาย  ทุกฝ่ายของโรงเรียนควรมีการประสานงานกนัอยา่งต่อเน่ือง  มีการ

ประชุมการจดัท าแผนการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนใหห้น่วยงาน
ต่าง ๆไดรั้บรู้ 

 
 

 



  ๑๐๒ 
 
 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ 

   
๔.๑๙ 

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์    ๔.๒๐  
มาตรฐานท่ี ๓  ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รักเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 

   
๓.๘๐ 

 

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจ  
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

  
๓.๕๕   

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร   ๓.๔๐   
มาตรฐานท่ี ๖  ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

  
 ๔.๒๔  

๒. ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
 ๗.๙๕  

มาตรฐานท่ี ๘  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  
 ๘.๔๐  

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูป้กครอง  ชุมชน ปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                    

  
๓.๐๐   

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

   
๗.๖๐ 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเต็มศกัยภาพ 

  
๖.๖๐  

 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

   
๔.๒๐ 

 

๓. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

   
๘.๐๐ 

 

๔. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑๔  การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้
ท่ีก าหนด 

   
๓.๕๐ 

 

๕. ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕  การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา
และส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดับคุณภาพสูงข้ึน 

   
๓.๖๕ 

 

 

***โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ย    ๗๖.๒๘   ระดบัคุณภาพ   ๔   
     แปลคุณภาพ ดีมาก 



๑๐๓ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

๔.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของนร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๖ ๐ ๑ ๐ ๓ ๑๑ ๑๘ ๑๕ ๘ ๔๑ ๗๓.๒๑ 
คณิตศาสตร์ ๕๖ ๐ ๓๖ ๘ ๙ ๑ ๒ ๐ ๐ ๒ ๓.๕๗ 
วิทยาศาสตร์ ๕๖ ๐ ๑๙ ๖ ๖ ๔ ๑๓ ๔ ๔ ๒๑ ๓๗.๕๐ 
สังคมศึกษาฯ ๕๖ ๐ ๑ ๑ ๖ ๑๐ ๑๘ ๑๑ ๙ ๓๘ ๖๗.๘๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๖ ๐ ๑ ๑ ๒ ๕ ๑๔ ๗ ๒๖ ๔๗ ๘๓.๙๓ 
ศิลปะ ๕๖ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑๘ ๒๖ ๗ ๔ ๓๗ ๖๖.๐๗ 
การงานอาชีพฯ ๕๖ ๑ ๖ ๒ ๕ ๓ ๑๑ ๑๑ ๑๗ ๓๙ ๖๙.๖๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๖ ๐ ๑๒ ๑๐ ๑๔ ๙ ๖ ๔ ๑ ๑๑ ๑๙.๖๔ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๓ ๐ ๒๙ ๘ ๘ ๓ ๒ ๑ ๒ ๕ ๙.๔๓ 
คณิตศาสตร์ ๕๓ ๐ ๓๐ ๑๒ ๖ ๒ ๓ ๐ ๐ ๓ ๕.๖๖ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓ ๐ ๑๐ ๕ ๗ ๑๑ ๑๐ ๔ ๖ ๒๐ ๓๗.๗๔ 
สังคมศึกษาฯ ๕๓ ๐ ๒ ๐ ๓ ๑๐ ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๓๘ ๗๑.๗๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๓ ๐ ๑ ๐ ๐ ๘ ๑๗ ๔ ๒๓ ๔๔ ๘๓.๐๑ 
ศิลปะ ๕๓ ๐ ๑๑ ๑๗ ๑๐ ๘ ๒ ๓ ๒ ๗ ๑๓.๒๑ 
การงานอาชีพฯ ๕๓ ๐ ๘ ๖ ๑๐ ๙ ๖ ๖ ๘ ๒๐ ๓๗.๗๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๓ ๐ ๙ ๔ ๑๑ ๖ ๑๔ ๓ ๖ ๒๓ ๓๖.๕๑ 

 
 
 



๑๐๔ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได ้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๕ ๐ ๐ ๒ ๙ ๑๐ ๘ ๖ ๑๐ ๒๔ ๕๓.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๔๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๓ ๒ ๔ ๓๓ ๓๙ ๘๖.๖๗ 
วิทยาศาสตร์ ๔๕ ๐ ๒ ๑ ๖ ๑๐ ๘ ๗ ๑๑ ๒๖ ๕๗.๗๘ 
สังคมศึกษาฯ ๔๕ ๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๘ ๑๔ ๑๗ ๓๙ ๘๖.๖๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๕ ๐ ๒ ๑ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๖ ๓๔ ๗๕.๕๖ 
ศิลปะ ๔๕ ๐ ๑ ๓ ๒ ๒ ๕ ๑๐ ๒๒ ๓๗ ๘๒.๒๒ 
การงานอาชีพฯ ๔๕ ๐ ๕ ๒ ๗ ๗ ๑๑ ๗ ๖ ๒๔ ๕๓.๓๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๕ ๐ ๐ ๖ ๑๔ ๗ ๑๑ ๑ ๖ ๑๘ ๔๐.๐๐ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓ ๐ ๑ ๐ ๐ ๕ ๒๕ ๙ ๓ ๓๗ ๘๖.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๔๓ ๐ ๔ ๐ ๙ ๑๔ ๑๓ ๑ ๒ ๑๖ ๓๗.๒๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓ ๐ ๖ ๓ ๓ ๓ ๑๓ ๑๐ ๕ ๒๘ ๖๕.๑๒ 
สังคมศึกษาฯ ๔๓ ๐ ๑ ๑ ๒ ๖ ๕ ๗ ๒๑ ๓๓ ๗๖.๗๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๓ ๐ ๔ ๑ ๓ ๒ ๔ ๕ ๒๔ ๓๓ ๗๖.๗๔ 
ศิลปะ ๔๓ ๐ ๑ ๐ ๐ ๗ ๑๗ ๑๑ ๗ ๓๕ ๘๑.๔๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๓ ๐ ๒ ๔ ๙ ๑๔ ๑๐ ๒ ๒ ๑๔ ๓๒.๕๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๓ ๐ ๑ ๒ ๑๑ ๙ ๑๑ ๖ ๓ ๒๐ ๔๖.๕๑ 

 
 

 
 
 



๑๐๕ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๒ ๐ ๒ ๒ ๖ ๕ ๙ ๙ ๙ ๒๗ ๖๔.๒๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๒ ๐ ๒ ๕ ๗ ๑๐ ๑๖ ๒ ๐ ๑๘ ๔๒.๘๖ 
วิทยาศาสตร์ ๔๒ ๐ ๕ ๒ ๒ ๓ ๕ ๗ ๑๘ ๓๐ ๗๑.๔๙ 
สังคมศึกษาฯ ๔๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๔ ๑๐ ๙ ๑๗ ๓๖ ๘๕.๗๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๒ ๐ ๓ ๐ ๒ ๔ ๖ ๓ ๒๔ ๓๓ ๗๘.๕๗ 
ศิลปะ ๔๒ ๐ ๘ ๓ ๔ ๕ ๕ ๘ ๙ ๒๒ ๕๒.๓๘ 
การงานอาชีพฯ ๔๒ ๐ ๖ ๕ ๕ ๖ ๖ ๗ ๗ ๒๐ ๔๗.๖๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๒ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๓ ๔ ๓๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๐ ๐ ๒ ๓ ๕ ๗ ๙ ๖ ๘ ๒๓ ๕๗.๕๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๐ ๐ ๗ ๘ ๘ ๒ ๖ ๗ ๒ ๑๕ ๓๗.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๐ ๗ ๒ ๘ ๔ ๕ ๖ ๘ ๑๙ ๔๗.๕๐ 
สังคมศึกษาฯ ๔๐ ๐ ๓ ๒ ๒ ๓ ๕ ๙ ๑๖ ๓๐ ๗๕.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๐ ๓ ๑ ๔ ๔ ๖ ๑ ๒๑ ๒๘ ๗๐.๐๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๐ ๒ ๑ ๑ ๗ ๑๐ ๑๔ ๕ ๒๙ ๗๒.๕๐ 
การงานอาชีพฯ ๔๐ ๐ ๗ ๔ ๙ ๙ ๖ ๒ ๓ ๑๑ ๒๗.๕๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๐ ๒ ๒ ๕ ๕ ๙ ๕ ๑๒ ๒๖ ๖๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๔ ๐ ๗ ๗ ๑๕ ๘ ๙ ๓ ๕ ๑๗ ๓๑.๔๘ 
คณิตศาสตร์ ๕๔ ๐ ๓ ๓ ๒ ๕ ๑๑ ๑๑ ๑๙ ๔๑ ๗๕.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๕๔ ๐ ๗ ๗ ๗ ๘ ๘ ๙ ๘ ๒๕ ๔๖.๓๐ 
สังคมศึกษาฯ ๕๔ ๐ ๓ ๐ ๓ ๓ ๑๖ ๑๑ ๑๘ ๔๕ ๘๓.๓๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๔ ๐ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ ๓ ๔๓ ๔๗ ๘๗.๐๔ 
ศิลปะ ๕๔ ๐ ๔ ๒ ๑๑ ๗ ๘ ๖ ๑๖ ๓๐ ๕๕.๕๖ 
การงานอาชีพฯ ๕๔ ๑ ๓ ๙ ๖ ๑๕ ๑๐ ๕ ๕ ๒๐ ๓๗.๐๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๔ ๐ ๖ ๑๐ ๑๖ ๑๑ ๓ ๕ ๓ ๑๑ ๒๐.๓๗ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๒ ๐ ๗ ๓ ๑๒ ๑๑ ๑๔ ๓ ๒ ๑๙ ๓๖.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๕๒ ๔ ๒๗ ๘ ๑๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑.๙๒ 
วิทยาศาสตร์ ๕๒ ๐ ๖ ๘ ๑๐ ๗ ๗ ๗ ๗ ๒๑ ๓๘.๘๙ 
สังคมศึกษาฯ ๕๒ ๐ ๒ ๒ ๒ ๖ ๗ ๑๕ ๑๘ ๔๐ ๗๔.๐๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๒ ๐ ๒ ๑ ๔ ๙ ๑๒ ๓ ๒๑ ๓๖ ๖๖.๖๗ 
ศิลปะ ๕๒ ๐ ๒ ๐ ๒ ๒๐ ๑๘ ๙ ๑ ๒๘ ๕๓.๘๕ 
การงานอาชีพฯ ๕๒ ๐ ๗ ๓ ๑๖ ๙ ๑๔ ๓ ๐ ๑๗ ๓๑.๔๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๒ ๐ ๓ ๕ ๗ ๑๖ ๑๐ ๖ ๕ ๒๑ ๓๘.๘๙ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๖ ๐ ๔ ๓ ๒๐ ๘ ๑๐ ๒ ๙ ๒๑ ๓๗.๕๐ 
คณิตศาสตร์ ๕๖ ๐ ๕ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๐ ๗ ๔ ๒๑ ๓๗.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๕๖ ๐ ๓ ๗ ๕ ๑๐ ๑๓ ๑๑ ๗ ๓๑ ๕๕.๓๖ 
สังคมศึกษาฯ ๕๖ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๕ ๘ ๔๐ ๕๓ ๙๔.๖๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๖ ๐ ๒ ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๔๒ ๔๘ ๘๕.๗๑ 
ศิลปะ ๕๖ ๐ ๒ ๐ ๕ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๖ ๔๐ ๗๑.๔๓ 
การงานอาชีพฯ ๕๖ ๐ ๔ ๐ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๓๗ ๖๖.๐๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๖ ๐ ๒ ๓ ๒ ๙ ๘ ๑๕ ๑๗ ๔๐ ๗๑.๔๓ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๔ ๐ ๒๐ ๑๔ ๑๐ ๕ ๔ ๑ ๐ ๕ ๙.๒๖ 
คณิตศาสตร์ ๕๔ ๐ ๗ ๑๓ ๑๑ ๑๒ ๖ ๓ ๒ ๑๑ ๒๐.๓๗ 
วิทยาศาสตร์ ๕๔ ๐ ๗ ๔ ๗ ๑๐ ๗ ๑๑ ๘ ๒๖ ๔๘.๑๕ 
สังคมศึกษาฯ ๕๔ ๐ ๓ ๖ ๙ ๘ ๑๑ ๑๐ ๗ ๒๘ ๕๑.๘๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๔ ๐ ๑ ๑ ๑ ๘ ๙ ๖ ๒๘ ๔๓ ๗๙.๖๓ 
ศิลปะ ๕๔ ๐ ๒ ๐ ๕ ๑๙ ๑๘ ๖ ๔ ๒๘ ๕๑.๘๕ 
การงานอาชีพฯ ๕๔ ๐ ๖ ๗ ๕ ๑๐ ๙ ๙ ๘ ๒๖ ๔๘.๑๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๔ ๐ ๗ ๘ ๑๕ ๑๓ ๘ ๑ ๒ ๑๑ ๒๐.๓๗ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๗ ๐ ๔ ๒ ๖ ๑๖ ๑๗ ๔ ๘ ๒๙ ๕๐.๘๘ 
คณิตศาสตร์ ๕๗ ๐ ๒ ๕ ๙ ๖ ๑๗ ๘ ๑๐ ๓๕ ๖๑.๔๐ 
วิทยาศาสตร์ ๕๗ ๐ ๕ ๖ ๖ ๙ ๙ ๑๕ ๗ ๓๑ ๕๔.๓๙ 
สังคมศึกษาฯ ๕๗ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ ๓ ๘ ๔๒ ๕๓ ๙๒.๙๘ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๗ ๐ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๘ ๔๒ ๕๒ ๙๑.๒๓ 
ศิลปะ ๕๗ ๐ ๒ ๐ ๐ ๔ ๑๐ ๗ ๓๔ ๕๑ ๘๙.๔๗ 
การงานอาชีพฯ ๕๗ ๐ ๓ ๒ ๕ ๑๐ ๔ ๗ ๒๖ ๓๗ ๖๔.๙๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๗ ๐ ๖ ๔ ๕ ๕ ๙ ๙ ๑๙ ๓๗ ๖๔.๙๑ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
นกัเรียน 

ผลการเรียน จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดบั ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ของ นร.ที่ได้
ระดบั ๓ ข้ึน

ไป 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๗ ๐ ๑๑ ๑๐ ๑๓ ๒ ๑๓ ๘ ๐ ๒๑ ๓๖.๘๔ 
คณิตศาสตร์ ๕๗ ๐ ๑๓ ๑๘ ๑๒ ๙ ๕ ๐ ๐ ๕ ๘.๗๗ 
วิทยาศาสตร์ ๕๗ ๐ ๑ ๒ ๕ ๙ ๑๕ ๑๖ ๙ ๔๐ ๗๐.๑๘ 
สังคมศึกษาฯ ๕๗ ๐ ๑ ๒ ๔ ๑๑ ๙ ๑๔ ๑๖ ๓๙ ๖๘.๔๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๗ ๐ ๐ ๐ ๑ ๖ ๑๒ ๘ ๓๐ ๕๐ ๘๗.๗๒ 
ศิลปะ ๕๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๑ ๓๑ ๑๓ ๕๕ ๙๖.๔๙ 
การงานอาชีพฯ ๕๗ ๐ ๑ ๑ ๓ ๑๔ ๑๒ ๑๕ ๑๑ ๓๘ ๖๖.๖๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๗ ๐ ๒ ๕ ๑๑ ๒๐ ๑๑ ๕ ๓ ๑๙ ๓๓.๓๓ 

 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 ๔.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

สาระวิชา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน
นักเรียนที่ได้
คะแนน 
สูงกว่า 

ขีดจ ากัดล่าง 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
คะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย ๔๐ ๔๑.๗๐ ๑๐.๐๐ ๔๘.๒๕ ๑๐ ๒๕.๐๐ 
ภาษาองักฤษ ๔๐ ๒๕.๓๕ ๖.๔๑ ๓๐.๔๑ ๕ ๑๒.๕๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๐ ๒๒.๙๐ ๖.๘๑ ๒๖.๒๕ ๑๒ ๓๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๒๗.๔๕ ๕.๕๙ ๓๒.๒๕ ๖ ๑๕.๐๐ 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระวิชา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ขีดจ ากัดล่าง 

จ านวน
นักเรียนที่ได้
คะแนน 
สูงกว่า 

ขีดจ ากัดล่าง 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
คะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย ๕๗ ๓๒.๔๔ ๑๑.๑๔ ๔๙.๑๘ ๔ ๗.๐๒ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๕๗ ๒๖.๘๒ ๔.๘๕ ๓๔.๖๖ 
๒ ๓.๕๑ 

ภาษาองักฤษ ๕๗ ๑๙.๓๙ ๔.๓๗ ๒๘.๒๕ ๓ ๕.๒๖ 
คณิตศาสตร์ ๕๗ ๑๔.๘๒ ๕.๘๓ ๒๔.๔๖ ๔ ๗.๐๒ 
วิทยาศาสตร์ ๕๗ ๒๑.๗๕ ๖.๐๕ ๒๙.๓๒ ๔ ๗.๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 ๔.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร. 
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์) 
ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙ ๓๙ - - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙ ๓๙ - - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๖๐ ๖๐ - - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๒ ๖๒ - - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๗ ๕๗ - - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๕ ๔๕ - - - 

รวม ๓๐๒ ๓๐๒ - - - 

เฉล่ียร้อยละ  ๑๐๐ - - - 
 

๔.๔  ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร. 
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์) 
ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙ ๒๒ ๑๗ - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙ ๒๔ ๑๒ ๓ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๖๐ ๓๔ ๒๑ ๕ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๒ ๑๙ ๒๙ ๑๔ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๗ ๑๘ ๓๑ ๘ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๕ ๑๒ ๒๖ ๗ - 

รวม ๓๐๒ ๑๒๙ ๑๓๖ ๓๗ - 

เฉล่ียร้อยละ  ๔๒.๗๒ ๔๕.๐๓ ๑๒.๒๕ - 
 

๔.๕  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร. 
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๙ ๓๙ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙ ๓๙ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๖๐ ๖๐ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ ๖๒ ๖๒ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๗ ๕๗ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๕ ๔๕ - 

รวม ๓๐๒ ๓๐๒ - 

เฉล่ียร้อยละ  ๑๐๐ - 

 



๑๑๑ 
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๔.๖  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน ๕ ด้าน 
 ๔.๖.๑   ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 
  นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถใชภ้าษาไทย ทั้งในดา้นการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน  

นกัเรียนอ่านออกเสียงพยญัชนะ ร  ล  และค าควบกล ้าไดถู้กตอ้ง ใชภ้าษาในการส่ือสาร และแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  นกั
เรียนรู้ความหมายของค าศพัท ์ ส านวนภาษาองักฤษ และใช่ภาษาองักฤษในการส่ือสาร  ทกัทาย  แนะน าตนเอง และสนทนาสั้น 
ได ้

 ๔.๖.๒   ดา้นความสามารถในการคิด 
  นกัเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และวางแผนในการท างาน

อยา่งเป็นระบบ  จากการจดักิจกรรมเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  ในการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง   นกัเรียนมีความสามารถในการคิดพิจารณาไตร่ตรองส่ิงต่าง  อยา่งรอบคอบมีเหตุผล  มีการจดัโครงงาน  รายงานเชิง
วิชาการ  ผลงานการเขียนเรียงความ  งานประพนัธ์  และงานศิลปะ ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และวางแผน
ในการท างานอยา่งเป็นระบบ 

 ๔.๖.๓   ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 
  นกัเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการแกปั้ญหา  รู้จกัแสวงหาความรู้  และน าความรู้มา

ประยกุตใ์ช ้ รู้จกัการป้องกนัสภาพปัญหาต่าง  รวมถึงมีความสามารถในการแกปั้ญหา  นกัเรียนมีความสามารถในการพิจารณา
แยกแยะส่ิงดี  ส่ิงไม่ดี ท่ีควรปฏิบติั หรือ ไม่ควรปฏิบติั  ดงันั้น ปัญหาเร่ืองการผิดวินยัของนกัเรียนจึงนอ้ยมาก 

 ๔.๖.๔   ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
  นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  รู้จกัติดต่อส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์กบั

บุคคลอื่นในเชิงสร้างสรรค ์ มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินยัในตนเอง  สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 ๔.๖.๕   ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
  นกัเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการศึกษา คน้ควา้ พฒันาตนเอง และ

สังคม  ในดา้นการเรียนรู้  การส่ือสาร  การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ นกัเรียนสามารถสร้างช้ินงานท่ีไดจ้ากการใช้
เทคโนโลยศีึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 ผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ในดา้นการจัดโครงการ  กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามวิสัยทศัน์
ของโรงเรียนที่ไดก้  าหนดไว ้ คือเป็นโรงเรียนที่ผลิตและพฒันานกัเรียนดา้นกีฬา และสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศระดบัมาตรฐานสากล  
นกัเรียนมีคุณสมบติัท่ีพึงประสงคข์องสังคม รวมทั้งมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนแบบโรงเรียนเตม็รูปแบบ 

  ด้านอาคารสถานที่  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์๗๐ ปีเทศบาล)  จะเป็นศูนยก์ีฬาที่ได้
มาตรฐานส าหรับการฝึกกีฬาโดยมีอุปกรณ์ที่ทนัสมยัและบุคลากรที่มีศกัยภาพ 

  ด้านนักเรียน  นกัเรียนแต่ละชนิดกีฬามีความสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการต่าง  ๆ ในระดบัจงัหวดั ระดบั
ภาค  ระดบัชาติและเป็นตวัแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตามรุ่นอาย ุโดยใชห้ลกัวิทยาศาสตร์การกีฬา  

  ด้านการเรียนการสอน  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์๗๐ ปีเทศบาล) จะเปิดการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแบบเต็มรูปแบบ  โดยมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  และมุ่งเน้นให้นักเรียน     มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นคนดี
ของสังคม  
 

๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 ๑)  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       จุดเด่น 
  ๑.  นกัเรียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  เล่นกีฬาและออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  มีน ้าหนกัส่วนสูง  และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
  ๒.  นกัเรียนมีสัมมาคารวะ  กตญัญูรู้คุณ  มีระเบียบวินยั  มีน ้าใจนกักีฬา  มีผลงานระดบัชาติ และ นานาชาติ
หลายรายการ 
 

       จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.  ควรส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้  และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง  โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน 
  ๒.  ควรปลูกฝังและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต   และแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหม้ากยิง่ข้ึน 

๓.  ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ
สมเหตุสมผล  และส่งเสริมใหน้กัเรียนมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก  าหนด 

 

๒)  ด้านการจัดการศึกษา 
      จุดเด่น 
 ๑)  ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์  ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงไดรั้บความร่วมมือ  ความช่วยเหลือจากชุมชน  

และหน่วยงานต่างๆ เป็นอยา่งดี 
 ๒)  มีการส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และ การฝึกซ้อมกีฬาอยา่งหลากหลาย  

มีบริการหอ้งสมุด  หอ้งคอมพิวเตอร์  ห้องฟิตเนส  มีแทบ็เลต็เพื่อการศึกษา ส าหรับสืบคน้ขอ้มูล  มีการบริการดา้นโภชนาการที่ดี 



๑๑๓ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

    จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑)  ควรส่งเสริมใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย  สร้างส่ือ  นวตักรรม  จดัท าวิจยัใน
ชั้นเรียน เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองอยูเ่สมอ 
  ๒)  ควรจดัใหมี้การประชุม/สัมมนา/อบรม เพื่อพฒันาครูผูส้อน โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนในรายวิชา
พื้นฐาน 
  ๓)  ควรส่งเสริมและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูเ่สมอ 
 

 ๓)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       จุดเด่น 
  ๑)  ใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนโดยการส่งครูและนกัเรียนเป็นผูต้ดัสินกีฬา และ ผูช่้วยผูต้ดัสินกีฬา ใหบ้ริการ
สถานที่  สนามกีฬา  อุปกรณ์ในการแข่งขนักีฬา  เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์การกีฬา  และ เจา้หนา้ที่วิทยาศาสตร์การกีฬา ท าหนา้ที่ให้
ค  าปรึกษา แนะน าเร่ืองการออกก าลงักายอยา่งถูกวิธี  การดูแลร่างกายหลงัการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นตน้ 
  ๒)  ส่งคณะครู และ นกัเรียนในแต่ละชนิดกีฬา ออกท าการสอนวิชาพลศึกษา  และเป็นครูฝึกกีฬาใหก้บั
นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครนครราชสีมา  
 

        จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑)  พฒันาและสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใหห้ลากหลาย ไดม้าตรฐาน และเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รียน 
  ๒)  ควรสนบัสนุน และส่งเสริมใหผู้เ้รียนไปทศันศึกษา คน้ควา้เรียนรู้นอกสถานที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
 

 ๔)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
       จุดเด่น 
  นกัเรียนมีสุขภาพดี และร่างกายแขง็แรง นกัเรียนทุกคนมีความสามารถดา้นกีฬา  และมีผลงานดา้นกีฬาทั้งใน
ระดบัชาติ และนานาชาติ  ผลงานเด่นคือ กีฬายกน ้าหนกั ท่ีไดไ้ปร่วมแข่งกีฬาโอลิมปิก ปี ๒๕๕๕ ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ จ านวน ๒ คน คือ นายจตุภูมิ  ชินวงค ์ และ นายอรรถพล  แดงจนัทึก  นายสินธ์ุเพชร  กรวยทอง เป็นเจา้ของสถิติโลก รุ่น
น ้าหนกั ๕๖ กก.  นางสาวรัตนาพร  ปักการะถา  ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขนัยกน ้าหนกั รุ่น ๕๓ กิโลกรัม ในการ
แข่งขนัยธูโอลิมปิกเกมส์ คร้ังท่ี ๒ ณ เมืองนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  และกีฬามวยสากลสมคัรเล่น ที่ไดเ้หรียญทองระดบั
ทวีปเอเซีย คือ นายธานี  นะรินรัมย ์รุ่นน ้าหนกั ๔๙ กก. และไดรั้บเหรียญทองระดบันานาชาติ คือ นางสาวจิรัญชยา  พูนสังข ์รุ่น 
๕๐ กก. และ นางสาวปรีดากมน  ถิ่นทบัไทย รุ่น ๔๘ กก. และกีฬามวยไทยสมคัรเล่น ที่สร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน คือ นายทศพล  
เสาร์พะเนา หรือช่ือมวยไทย คือ  เด่นพนม โรงเรียนกีฬาโคราช ชนะเลิศเวทีมวยออ้มนอ้ยไทยทีวีสีช่อง ๓  รายกายศึกจา้วมวยไทย  
และ ชนะเลิศรายการมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ป  และ นายธวชัชยั  มีสินไชย  หรือ ราชสีห์  โรงเรียนกีฬาโคราช 
 

       จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีการพฒันาคุณภาพผูฝึ้กสอนกีฬาอยา่งต่อเน่ือง และ สรรหาผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นกีฬา  โภชนาการ   
นกักายภาพบ าบดั  และ นกัวิทยาศาสตร์การกีฬามาพฒันาผูเ้รียนอยา่งเพียงพอ และ เป็นระบบ  
 
 
 



๑๑๔ 

 

SAR  ๒๕๖๐  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนสุรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) 
 

 ๕)  ด้านมาตรการส่งเสริม 
       จุดเด่น 
  ผลการด าเนินงานตามโครงการ ไดพ้ฒันาและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีระเบียบวินยั  มีสัมมาคารวะ  สุภาพเรียบร้อย  
และมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 
       จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีกิจกรรม โครงการ พฒันาระเบียบวินยัผูเ้รียนอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง โดยอาจจดัใหมี้กิจกรรม
พิเศษเป็นประจ าทุกเดือน 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑)  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถดา้นกีฬา  สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติมากยิง่ข้ึน 
 ๒)  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถดา้นวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบ
ระดบัชาติสูงข้ึน 
 ๓)  พฒันาคุณภาพครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  และ สรรหาผูเ้ช่ียวชาญดา้นกีฬา  ดา้นโภชนาการ  
ดา้นกายภาพบ าบดั และดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา มาพฒันาผูเ้รียนอยา่งเพียงพอ และ เป็นระบบ  
 ๔)  พฒันาสถานศึกษา คณะผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ในระดบัท่ีสูงข้ึน  และพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕)  พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใหห้ลากหลาย ไดม้าตรฐาน เพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน และส่งเสริม
ผูเ้รียนไปทศันศึกษา คน้ควา้เรียนรู้นอกสถานที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
 

๔.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑)  การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพิ่ม หรือการจดัหาสวสัดิการใหบุ้คลากรเพิ่มข้ึน   
 ๒)  งบประมาณดา้นสาธารณูปโภค 
 ๓)  การพฒันาคุณภาพบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ และมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
 ๔) จดัสร้างศนูยว์ิทยาศาสตร์การกีฬาใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 
 
   
  


