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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา  2563 

จากผลการด าเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรงั 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
     1.  นางกานต์สิรี  บุญสิงห์ ประธานกรรมการ 
     2.  นางสาววาสินี  พันธุรัตน์ กรรมการ 
     3.  นางสาวสุทิศา   จันทร์ยก   กรรมการ 
     4.  นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงห์สุขุม กรรมการ 
     5.  นางชุติกาญจน์  จันทะพา กรรมการและเลขานุการ 
 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 

มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
๑ คุณภาพของผู้เรียน     √    

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  √    

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  √    

๔ คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬา  √    

โดยภาพรวมของโรงเรียน  √    
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ก ากับติดตาม 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) 
2. การจัดท าโครงงานและ
นวัตกรรมที่เกิดจากผู้เรียน 
 

1. ควรน ารายงานผลการทดสอบที่
วิเคราะห์ โดย สทศ. ตามราย
มาตรฐานการเรียนรู้ มาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและควร
จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือส่งเสริมและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น 
2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
จัดท าโครงงานและการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

1. โครงการประกวดโครงงาน
ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง   

 
 

 

30,000  
 
 
 
 
 

27 ส.ค. 63 
 
 
 
 

นางชุติกาญจน์ จันทะพา/ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวน            
การบริหาร
และ                
การจัดการ 

1. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี                     
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพโรงเรียน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับ              
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. ควรจัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยและเป็นระบบ
มากขึ้น 
 
 

๑. กิจกรรมชุมชนแห่ง              
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional  Learning  
Community : PLC) 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
๒. โครงการอบรมสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพผู้น านันทนาการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
  

3,000 
 
 
 

 

15,000 
 
 

 

1 ต.ค. 63 – 
31 ส.ค. 64 
 

 
18-19 ธ.ค.
63 

นายนรวิตร์ มณีภักดี/ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
 
นายภาวิน พงศ์ภิรมย์พันธุ์/ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
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มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ก ากับติดตาม 

   ๓. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

14,000 18 ส.ค. 63 นายวิชัย  สรายุทธิพงทอง/ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1. การบันทึกผลหลังการจัด          
การเรียนการสอนยังไม่
ครอบคลุม 
2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ในด้านเทคนิคการสอน, 
วิจัย และนวัตกรรมที่
หลากหลาย 
 

1. ครูควรบันทึกหลังการจัด               
การเรียนการสอนให้มีความ
ครอบคลุม เพื่อน าผลมาพัฒนา           
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
2. โรงเรียนควรสนับสนุนส่งเสริมให้
ครูมีความรู้พัฒนาในด้านเทคนิค 
การสอน , การวิจัย และนวัตกรรม
เพ่ิมมากข้ึน 

 ๑. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม   

15,000 10 – 11 
พ.ค. 64 

นางชุติกาญจน์  จันทะพา/ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
 

มาตรฐานที่ 4 
คุณภาพด้าน
กีฬาของ
โรงเรียนกีฬา 

1. การพัฒนาครูผู้สอนวิชากีฬา
ให้เข้าร่วมการอบรม ในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง เมื่อน ามาปฏิบัติจริง 
เช่น การวัดประเมินผลการเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
2. การน าหลักวิทยาศาสตร์            
การกีฬามาใช้ในการพัฒนา          
ด้านกีฬา 
3. แผนพัฒนากีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 

1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูกีฬามีการเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูกีฬาน าหลักวิทยาศาสตร์             
การกีฬามาใช้ในการพัฒนากีฬา 
3. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านกีฬาที่
ให้ชุมชน  องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากีฬา 

๑. โครงการอบรม
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ
สุขภาพนักกีฬา 
 
๒. โครงการผลิตนวัตกรรม
เพ่ือกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

 
 

2-3 ก.ย. 63 
 
 
 

4-5 ก.ย. 63 

นายสยาม  แสงจิตต์พันธุ์/ 
รองผู้อ านวยการพัฒนา 
การกีฬา 
 

นางสาวนันทิยา  เสตะพันธ์/ 
รองผู้อ านวยการพัฒนา 
การกีฬา 
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ภาคผนวก 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

1. นางละออศรี  ทิพย์แก้ว     ประธานกรรมการ 
2. นายปฐม   จันทะพา     รองประธานกรรมการ 
3. เรือเอกบุญพบ   ประพฤติ    กรรมการ 
4. นายยงยุทธ   ใหม่เสน     กรรมการ 
5. นายทิตทยา   ณ สมบัติ     กรรมการ 
6. นางมิณฐ์ณภัทร์  สิงห์สุขุม    กรรมการ 
7. สิบเอกเฉลิมพล  หนูหลง    กรรมการ 
8. นางทิพย์ฤดี  ภูมิวงศ์     กรรมการ 
9 นายวิชัย  สรายุทธิพงทอง    กรรมการ 
10. นายวิชัยรัตน์   นาทุ่งนุ้ย    กรรมการ 
11. นายอุดมศักดิ์   แคล่วคล่อง    กรรมการ 
12. นายสยาม  แสงจิตต์พันธุ์    กรรมการ 
13. นายนรวิตร์  มณีภักดี     กรรมการ 
14. นางชนิดา  สาโยธา     กรรมการ 
15. นางสุธิรา  แคล่วคล่อง    กรรมการ 
16. นางกฤษณา  บุญยง     กรรมการ 
17. นายภาวิน   พงศ์ภิรมย์พันธุ์    กรรมการ 
18. นายถนัดกิจ   ฤทธิจอม    กรรมการ 
19. นายยุทธชัย   บินหมูด    กรรมการ 
20. นายศุภโรจน์  มากเขียว    กรรมการ 
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21. นายนพกรณ์  แคล่วคล่อง    กรรมการ 
22. นายพนมศักดิ์  ภูพันธ์ทวีพงศ์    กรรมการ 
23. นายอรรถชัย  ประมวลศิลป์    กรรมการ 
24. นางสาวสุกัญญา  หล าโสะ๊    กรรมการ 
25. นายสมเกียรติ  ทองไทย    กรรมการ 
26. นายชาญศักดิ์  หยังหลัง    กรรมการ 
27. นายชนินสสิทธิ ์ อินทรวิเศษ    กรรมการ 
28. นายศรราม  เจ้งฮ้อ     กรรมการ 
29. นายชนะชน  ฤทธิเดช     กรรมการ 
30. นางสาวมัสลินทร์  กูสกุล    กรรมการ 
31. นางสาวภัทรา  เพทาย    กรรมการ 
32. นางอณัศยา  แคล่วคล่อง    กรรมการ 
33. นางสาวเพชรนภา  อัตเสน็    กรรมการ 
34. นายดนัยภัทร  เจะสา     กรรมการ 
35. นายอรรฐกร  ศรีปล้อง    กรรมการ 
36. นางสาววนิดา  พูลสุด     กรรมการ 
37. นางสาวพนิตา  แก้วพิทักษ์    กรรมการ 
38. นางสาวรัชนี  ไกรทอง    กรรมการ 
39. นางสุวัลวลีย์  บินหมูด    กรรมการ 
40. นางรุจิรา  หยังหลัง     กรรมการ 
41. นางพิชชานันท์   สุกปลั่ง    กรรมการ 
42. นางสาววิไลวรรณ  นางหลาด    กรรมการ 
43. นางนงนุช  ปานด้วง     กรรมการ 
44. นางสาวมัธณา  ศรีเกต ุ    กรรมการ 
45. นายนภนต์  พิมพ์ศรี     กรรมการ 
46. นางสุทิสา  อินทรทอง     กรรมการ 
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47. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุราภรณ์  อินทเรย์   กรรมการ 
48. นายสาธิต  เดชอรัญ     กรรมการ 
49. นางชุติกาญจน์  จันทะพา    กรรมการและเลขานุการ 
50. นางสาวจุฑารัตน์   สองสี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุมศรีตรัง อาคารเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินและแนะน าผู้ประเมิน 

 

คณะกรรมการสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้แทนผู้ปกครอง 



9 
 

 

 

คณะกรรมการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

คณะกรรมการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร  มาตรฐานที่ 4 คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกีฬ 
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คระกรรมการสังเกตการณ์เข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง 

 

คณะกรรมการประเมินประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินและจัดท าร่างรายงานผลการประเมิ 
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คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมิน 

 

 

คณะกรรมการประเมิน  คณะครู  และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ถ่ายรูปรวมกัน 

  


