๕๐
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

ตอนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึ กษา
๑. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) แบ่งโครงสร้างการบริ หารงานเป็ น ๔ ฝ่ าย ได้แก่
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ฝ่ ายบริ หารงานพัฒนากีฬา และ ฝ่ ายบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ผูบ้ ริ หารยึดหลักการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม กากับติดตามการทางานโดยใช้กระบวนการ P D C A
โครงสร้ างการบริหารงาน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุ สรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
ο งานธุ รการ การเงิน และพัสดุ
- งานธุรการสารบรรณ สถิติและข้อมูล
- งานทะเบียนและรายงาน
- งานการเงินและบัญชี
- เงินเดือน เงินค่าจ้าง และสวัสดิการ
- การจัดซื้อจัดจ้าง การงบประมาณ
- งานพัสดุ ครุ ภณั ฑ์
- งานสารสนเทศ และข้อมูล SIS
ο งานบุคคล
- การพัฒนาบุคลากร
- งานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
- การรับ/การย้าย/การจาหน่ายนักเรี ยน
- การบรรจุแต่งตั้ง กาหนดตาแหน่ ง
และการโอนย้ายบุคลากร
- นักการภารโรง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ο อาคารสถานที่
- อาคารสถานที่
- งานสาธารณู ปโภค
ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
ο การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- หลักสู ตรระดับมัธยมศึกษา/หลักสู ตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัด/พัฒนาบุคลากรปฏิบตั ิงานวิชาการ
- กาหนดการสอน/แผนการสอน/สื่ อ/
นวัตกรรม /โสตทัศนูปกรณ์
- การประเมินการอ่าน/คิด วิเคราะห์
และเขียน
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาการและกีฬา
- งานการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษา
ο การส่ งเสริมวิชาการ
- งานจัดแผนการเรี ยนรู ้/การสอนซ่อมเสริ ม
- งานวิจยั ในชั้นเรี ยน/การวิจยั พัฒนาคุณภาพ
- การนิเทศภายใน
- สื่ อห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู ้
ο งานทะเบียนและวัดผล
- ทะเบียนผลการเรี ยน/ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน
- หลักฐานการประเมินผลทางการเรี ยน/
ระเบียบการวัดผลประเมินผล
ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหารงานพัฒนากีฬา
ο งานความสัมพันธ์ กับชุ มชน
- การพัฒนาบุคลากร
- การปฐมนิเทศผูป้ กครอง
- การส่ งเสริ มสร้างความสัมพันธ์ก ับ
ชุมชน
ο งานพัฒนากีฬา
- การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา นักกีฬา/
ผูฝ้ ึ กสอน/ผูต้ ดั สิ น
- โครงการสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านกีฬา
การแข่งขันในระดับต่างๆ
- รวบรวมสถิติของการพัฒนาบุคลากร
และนักกีฬา
ο งานส่ งเสริมการศึกษา
- การบริ การด้านสุ ขภาพ และความ
ปลอดภัยของนักเรี ยน
- การป้ องก ันสารเสพติด และอบายมุข
- การบาเพ็ญประโยชน์และบริ การชุมชน
- งานประก ันอุบตั ิเหตุ
- งานโภชนาการ
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน
- งานดนตรี กีฬา และนันทนาการ
ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ο งานกิจการนักเรียน
- การพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมเสริ มสร้างวินยั และรักษาวินยั
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม
- กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัน
สาคัญ
ο งานปกครอง
- จรรยาบรรณและระเบียบวินยั บุคลากร
และนักเรี ยน
- งานสภานักเรี ยน(กีฬา)/สารวัตรนักเรี ยน
ο งานล่ วงเวลา
- การจัดเวร/ยาม และรักษาความปลอดภัย
- งานทุนการศึกษา แนะแนวการศึกษา
- งานควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ
- งานส่ งเสริ มประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
- การแก ้ปั ญหาความประพฤติ การขาดเรี ยน
ของนักเรี ยน หนีหอพัก
ο งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

๕๑
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็ นโรงเรี ยนที่ผลิตและพัฒนานักเรี ยนด้านกีฬา และสุ ขภาพ สู่ ความเป็ นเลิศระดับมาตรฐานสากล
นักเรี ยนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคม รวมทั้งมีบุคลากรที่มีศกั ยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนแบบโรงเรี ยนเต็มรู ปแบบ
ด้านอาคารสถานที่ โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) จะเป็ นศูนย์กีฬาที่ได้
มาตรฐานสาหรับการฝึ กกีฬาโดยมีอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
ด้านนักเรี ยน นักเรี ยนแต่ละชนิดกีฬามีความสามารถเข้าร่ วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับชาติและเป็ นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตามรุ่ นอายุ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ด้านการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) จะเปิ ดการเรี ยนการสอน
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐานตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นแบบเต็มรู ปแบบ โดยมุ่งให้นกั เรี ยนมีความรู ้ตามหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมุ่งเน้นให้นกั เรี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นคนดีของสังคม
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นทางด้านกีฬา
สู่ ความเป็ นเลิศ ระดับมาตรฐานสากล
๒. ศึกษาวิจยั และให้บริ การทางด้านการกีฬากับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้แก่ทอ้ งถิ่น
๓. ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมถึงการทะนุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
อัตลักษณ์
นักเรี ยนมีสุขภาพดีและร่ างกายแข็งแรง
เอกลักษณ์
เป็ นเลิศทางกีฬายกน้ าหนัก มวยสากล และ มวยไทย
เป้าหมาย
๑. นักเรี ยนสาเร็ จการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสู ตรการศึกษา
๒. โรงเรี ยนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกตามเกณฑ์ของ สมศ.
๓. นักเรี ยนเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๙๕
๔. ครู นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
๕. ครู มีรายงานการวิจยั ในชั้นเรี ยนหรื อรายงานการใช้นวัตกรรมอย่างน้อยภาคเรี ยนละ ๑ เรื่ อง
๖. นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดร้อยละ ๑๐๐
๗. นักเรี ยนมีความสามารถทางด้านทักษะกีฬาเป็ นไปตามเกณฑ์ระดับอายุ
๘. นักเรี ยนมีสมรรถภาพทางกายในระดับดี เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
๙. นักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐
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๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาส่ งเสริ มการใช้ภาวะผูน้ า ความรู ้ความสามารถเชิงวิชาการ และ ความสามารถในการพัฒนาการศึกษาทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ความสามารถทางด้านกีฬา สถานศึกษาอาศัยหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และการดาเนินกิจกรรมตาม
สายงานอย่างเป็ นระบบ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูป้ กครองนักเรี ยน ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
ประกอบกับการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามการดาเนินงานทุกโครงการ / กิจกรรม ตามปฏิทิน
การดาเนินงานที่ได้กาหนดไว้ ส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อการค้นคว้า ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ทอ้ งถิน่ ควบคู่กบั การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สาเร็ จตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจที่
กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา
โดยได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรี ยน ๓ ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับแผนงาน และ ระดับโครงการ
๑. ระดับสถานศึกษา
๑.๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล
๑.๒ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญทางด้านกีฬา
และวิชาการ
๑.๔ ส่ งเสริ มการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการบริ หาร และ จัดการเรี ยนการสอน
๑.๕ พัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษา และ กีฬา โดยชุมชนมีส่วนร่ วม
๒. ระดับแผนงาน
๒.๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
๒.๒ แผนงานพัฒนาบุคลากร
๒.๓ แผนงานพัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษา
๒.๔ แผนงานพัฒนาชุมชน บ้าน วัด โรงเรี ยน
๓. ระดับโครงการ
๔. กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ ๑ การพัฒนาการศึ กษา ทั้งด้ านกีฬา และวิชาการให้ ได้ มาตรฐาน
มาตรการที่ ๑ พัฒนาหลักสู ตรทั้งด้านกีฬาและวิชาการให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรี ยนยุคโลกาภิวฒั น์
มาตรการที่ ๒ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีระเบียบวินยั มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
มาตรการที่ ๓ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี มีสุนทรี ยภาพทางดนตรี ศิลปะ
และ กีฬา
มาตรการที่ ๔ พัฒนาระบบการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
มาตรการที่ ๕ ปรับปรุ ง และ พัฒนาอาคารสถานที่ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจานวนผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้ างการบริหารโรงเรี ยนให้ สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่ และ ภารกิจของโรงเรี ยน
มาตรการที่ ๑ ปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ ภารกิจของโรงเรี ยน
มาตรการที่ ๒ ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ชุมชน และทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา

๕๓
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้ มีคุณวุฒิ และ วิทยฐานะที่สูงขึ้น
มาตรการที่ ๑ ส่ งเสริ มให้คณะครู และบุคลากรเข้าร่ วมอบรมสัมมนา ศึกษาต่อ เพื่อความก้าวหน้า และพัฒนา
วิชาชีพครู
มาตรการที่ ๒ สร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และ ศีลธรรม อันดีแก่บุคลากรให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
และจัดหาบุคลากรให้พอเพียงในการสอนทั้งกีฬา และ วิชาการ
กลยุทธ์ ที่ ๔ พัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศในระดับชาติ และ นานาชาติ
มาตรการที่ ๑ จัดตั้งศูนย์พฒั นากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ จัดตั้งศูนย์นกั กีฬาระดับชาติ (ยกน้ าหนัก มวยสากล)
มาตรการที่ ๒ รับสมัครนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา จานวน ๓๐๐ คน ในปี การศึกษา ๒๕๕๘
มาตรการที่ ๓ สร้างเครื อข่ายองค์กรด้านการศึกษาทั้งกีฬาและวิชาการทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร และระบบประชาสั มพันธ์
มาตรการที่ ๑ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและการสื่ อสารกับสถาบันการพลศึกษา และ โรงเรี ยนกีฬาทัว่ ประเทศ
มาตรการที่ ๒ ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน
๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ ของสถานศึ กษา
กลยุทธ์ ที่ ๑ การพัฒนาการศึ กษา ทั้งด้ านกีฬา และวิชาการให้ ได้ มาตรฐาน
มาตรการที่ ๑ พัฒนาหลักสู ตรทั้งด้านกีฬาและวิชาการให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรี ยนยุคโลกาภิวตั น์
เป้าหมาย
สนองมาตรฐานของ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึ กษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑)โครงการพัฒนาหลักสู ตร
๑. เพื่อให้โรงเรี ยนมีหลักสู ตร
๑. โรงเรี ยนมีหลักสู ตร
-มาตรฐานที่ ๗
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗๙
กีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น เรี ยนรู ้และหลักสู ตรการ
-มาตรฐานที่ ๑๐
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จัดการกีฬา ๖ ชนิดกีฬา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๘
๒. เพื่อเป็ นการพัฒนาหลักสู ตร
๒. บุคลากรครู โรงเรี ยนกีฬา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น ร่ วมปรับปรุ ง พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา ๑๐๐ %
๒)โครงการพัฒนางาน
๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุ ง ระบบงาน ๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู มีวสั ดุ -มาตรฐานที่ ๓
วิชาการ
วิชาการให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
การศึกษา สื่ อการเรี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๔
๒. เพื่อให้มีนกั เรี ยนมีความสุ ข
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๘๐ มี
-มาตรฐานที่ ๗
และสนุกสนานในการเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๙
๓. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สู งขึ้น
๔. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตามศักยภาพ
และนาความรู ้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

๕๔
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๓)ทดสอบสมรรถภาพทาง
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนภายใน
กายของนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬา โรงเรี ยนกีฬา ได้เล็งเห็นถึง
เทศบาลนครนครราชสี มา
ประโยชน์ของการออกกาลังกายที่
ถูกวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา
๒.เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยน มี
พัฒนาการที่สมบูรณ์ท้ งั ด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
๓. เพื่อให้นกั เรี ยน มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
ออกกาลังกายและการออกกาลัง
กายที่ถูกต้อง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. นักเรี ยนผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายร้อยละ
๘๐

สนองมาตรฐานของ
สถานศึ กษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑๔
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔.๒
-มาตรฐานที่ ๑๐
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๘

มาตรการที่ ๒ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีมีระเบียบวินยั มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคีเป็ นหมู่คณะ
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการเข้าค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
๑.นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
สามารถนาหลักธรรมไป
๑ – ๖ ผ่านการอบรมร้อยละ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๙๐
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ๒.ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชั้น
ศีลธรรมอันดีงามแก่เด็กและ
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ มี
เยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ คุณธรรม จริ ยธรรม และมี
มี จิตสานึกในการอนุรักษ์
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
๓. เพื่อให้เยาวชนได้มีภูมิคมุ ้ กัน
จากสิ่ งเสพติด การพนัน สิ่ งผิด
กฎหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๓
-มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑-๑๕. ๒

๕๕
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๒)โครงการหอพักน่าอยู่
ห้องพักน่าชื่นชม

๑. เพื่อสร้างจิตสานึกในการดูแล
รักษาความสะอาดของที่พกั อาศัย
และสิ่ งแวดล้อมภายในหอพัก
๒. เพื่อพัฒนาหอพักให้มีความร่ ม
รื่ น น่าอยู่ และนักเรี ยนที่อาศัยอยู่
ในหอพักรู ้สึกผ่อนคลาย
๓. เพื่อพัฒนาหอพักให้สะอาด มี
ความเป็ นระเบียบมากขึ้น
๔. เพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคีภายใน
หมู่คณะ

๓)โครงการธรรมะนาใจ

๑. เพื่อส่ งเสริ มการจัด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศใน
โรงเรี ยนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมตามวิถีพุทธ
๒. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
ความเข้าใจในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และเชื่อมโยงสู่
การดาเนินชีวิตให้เป็ นไปตาม
หลักธรรม
๓. เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม เพื่อการเรี ยนรู ้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ มีจิต
สาธารณะและมีส่วนร่ วมใน
การทาความสะอาดหอพักให้
สะอาด น่าอยู่
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ มี
ความรับผิดชอบ มีความ
สามัคคีภายในหมู่คณะ
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
สุ ขภาพพลานามัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบ มีการร่ วมทา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ก่อให้เกิดความสามัคคีภายใน
หมู่คณะ
๔. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
ทาความสะอาดที่พกั อาศัยให้
สะอาด น่าอยูย่ งิ่ ขึ้นร้อยละ
๙๐
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจใน
หลักธรรมของศาสนาพุทธ
สามารถนาไปสู่ การดาเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมของ
ศาสนา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๒

-มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕

๕๖
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม
๔)โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ –
เนตรนารี

๕)โครงการประกวด
ห้องเรี ยนสวยงาม

๖)โครงการหยาดเหงื่อ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยน มีความอดทน ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
อยูใ่ นกฎ-ระเบียบ รู ้จกั ช่วยเหลือ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓ได้รับ
ตัวเอง อยูร่ ่ วมและทางานร่ วมกับ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ผูอ้ ื่นได้
ได้รับประสบการณ์
๒.เพื่อให้นกั เรี ยน มีทกั ษะความรู ้ ตรง และส่ งผลให้เกิดความรัก
ความเข้าใจ ในการอยูค่ ่ายพักแรม ความสามัคคีในหมู่คณะ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีใน
หมู่คณะ
๓. เพื่อให้นกั เรี ยน รู ้บทบาทและ
หน้าที่ในการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
มีโอกาสอยูร่ ่ วมกันอัน
๑.เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
ต่อหน้าที่การทาความสะอาด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๒.เพื่อให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักในการ และห้องเรี ยนสะอาด
ทางานทางานเป็ นหมู่คณะสามัคคี เรี ยบร้อยสวยงามทุกห้อง
เสี ยสละ และมีน้ าใจ
รวมทั้งมีบรรยากาศที่ดีช่วย
๓. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ ให้การเรี ยนการสอนมี
เรี ยนการสอนและช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ประสิ ทธิภาพ
เรี ยนอย่างมีความสุ ข
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนที่ไปแข่งขันกีฬา ๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน ได้
มีบญั ชีสาหรับเก็บเงินที่ได้มาจาก รู ้จกั การอดออมเงินและรู ้
เงินรางวัลหรื อเงินเบี้ยเลี้ยง
คุณค่าของเงินที่ได้มาจาก
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การใช้จ่าย หยาดเหงื่อของตนเอง และ
อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการวาง
สู งสุ ด
แผนการใช้เงินที่ก่อให้เกิด
๓.เพื่อให้นกั เรี ยนมีเงินเก็บไว้ใช้ใน ประโยชน์สูงสุ ด
คราวจาเป็ น

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔-๑.๕
-มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑–๒.๕
-มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๓-๑๐.๔

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑

-มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒
-มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๔

๕๗
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรการที่ ๓ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีสุขนิสัยที่ดี สุ ขภาพกายสุ ขภาพจิตที่ดี มีสุนทรี ยภาพทางดนตรี ศิลปะ และกีฬา
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออกและการกาจัด
ลูกน้ ายุงลาย

๒)โครงการกาจัดสิ่ งปฏิกูล

๓)โครงการปรับปรุ งและ
พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ การ
กีฬา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อให้นกั เรี ยน ครู และบุคลากร ๑. นักเรี ยน ครู และบุคลากร
ในโรงเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจใน ของร้อยละ ๗๐ ได้เข้าร่ วม
การกาจัดยุงลาย
ในโครงการ
๒. เพื่อให้นกั เรี ยน ครู และ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
บุคลากรในโรงเรี ยนรู ้จกั การ
ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน
หลีกเลี่ยงจาการโดนยุงลายกัด
มีความรู ้ ความเข้าใจในการ
๓.เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การจด
กาจัดลูกน้ ายุงลาย
บันทึกกิจกรรมที่นกั เรี ยนกาจัด
๓.ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยน
ลูกน้ ายุงลาย
สามารถหลีกเลี่ยงจากการ
๔. เพื่อให้นกั เรี ยน ครู และ
โดนยุงลายกัด
บุคลากรในโรงเรี ยนปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก
๑. เพื่อกาจัดสิ่ งปฏิกูลในโรงเรี ยน ๑. กาจัดสิ่ งปฏิกูลภายใน
๒. เพื่อให้เกิดความสะอาด
โรงเรี ยนอย่างน้อยปี ละ ๑
เรี ยบร้อย
ครั้ง
๓. เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพ และ ๒. โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลฯ มี
สุ ขภาพจิตที่ดี
ความสะอาดเรี ยบร้อย
นักเรี ยนและครู มีสุขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตที่ดี
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนโรงเรี ยน ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
กีฬา มีอุปกรณ์ในการฝึ กซ้อมกีฬา สมรรถภาพทางกายดี และมี
ที่มีประสิ ทธิภาพ
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
๒. เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนโรงเรี ยน ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
กีฬา มีการพัฒนาสมรรถภาพใน
๒. นักเรี ยน มีอุปกรณ์
แต่ละด้าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาที่มี
๓. เพื่อให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนกีฬา มี คุณภาพและใช้งานได้ ๑๐๐ %
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์ออกกาลังกายและการออก
กาลังกายที่ถูกต้อง

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๑-๑.๓
-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ - ๑๑.๒

-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑
-มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓

๕๘
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม
๔)โครงการกีฬาสี ภายใน

๕)โครงการสิ่ งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้

๖)โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพสู่
ความเป็ นเลิศ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เข้า ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
ร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
สนุกสนาน
มัน่ ใจ กล้าแสดงออก สามัคคี
๒.เพื่อปลูกฝังนิสัยในการทางาน ในหมู่คณะ และมีน้ าใจ
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
นักกีฬา
๓. เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความสามัคคี ๒. นักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬา
ในหมู่คณะ
เทศบาลนครนครราชสี มา
(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) เข้า
ร่ วมกิจกรรมกีฬาสี ภายใน
ร้อยละ ๘๐
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมี
๑. นักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬา
ความคิดสร้างสรรค์
เทศบาลนครนครราชสี มา
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนมองโลกในแง่ดี (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)
เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้
จานวน ๓๑๐ คน
๓. นักเรี ยนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนมี
ประโยชน์
ความคิดสร้างสรรค์ มองโลก
๔. นักเรี ยนได้ทางานเป็ นทีม รู ้จกั ในแง่ดี เห็นคุณค่าของวัสดุ
ระบบงานกลุ่ม
เหลือใช้
๕. สามารถนาไปเป็ นอาชีพเสริ ม
หรื อหารายได้พิเศษระหว่างเรี ยน
ได้
๑. เพื่อให้นกั เรี ยน ครู และบุคลากร ๑.นักเรี ยน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนได้นบั การ
ทางการศึกษาได้รับการดูแล
บริ การด้านสุ ขภาพอนามัยที่ดีและ สุ ขภาพอนามัย จานวน ๓๑๐
เพียงพอต่อความต้องการ
คน
๒. เพื่อจัดห้องพยาบาลให้พร้อม
๒. ผลการประเมินนักเรี ยน
และให้บริ การอย่างสมบูรณ์
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. เพื่อให้นกั เรี ยน ครู และบุคลากร ในโรงเรี ยนเกี่ยวกับการมี
ทางการศึกษาในโรงเรี ยนมีสุขภาพ สุ ขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี
ที่ดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
เฉลี่ยร้อยละ ๙๐
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๓

-มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๓

-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒

สนองมาตรฐานของ

๕๙
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

๗)โครงการป้ องกันสิ่ งเสพติด ๑ เพื่อป้ องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด
๓. เพื่อให้นกั เรี ยนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดยหันมาเล่นกีฬา
หรื อทากิจกรรมนันทนาการ

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึ กษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
- ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนรู ้จกั -มาตรฐานที่ ๑
ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ ตัวบ่งชี้ ๑.๑ - ๑.๖
ตลอดทุกปี การศึกษา เพื่อให้
ชีวิตดาเนินไปอย่างมีความสุ ข
ความเจริ ญ และมีคุณภาพ

มาตรการที่ ๔ พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ เสริ มสร้างบรรยากาศและแหล่งเรี ยนรู ้
ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑)โครงการพัฒนางาน
๑. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มี
ห้องสมุดและส่ งเสริ มการอ่าน หนังสื อ วารสารที่น่าสนใจและ
ทันสมัย สามารถให้บริ การแก่ครู นักเรี ยนได้อย่างเพียงพอ
๒. เพื่อให้หอ้ งสมุดโรงเรี ยนเป็ น
แหล่งในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การอ่านของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา
๒)โครงการจัดการศึกษา
๑. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา แก่นกั เรี ยนตามนโยบายของ
ภาคบังคับ (เรี ยนฟรี ๑๕ ปี )
รัฐบาล
๒. เพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็ นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ผูป้ กครอง
๓. ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่หลักสู ตร
กาหนด และมีคุณภาพสู งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. ห้องสมุดโรงเรี ยนมี
หนังสื อและวารสารเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ ๘๐
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น

สนองมาตรฐานของ
สถานศึ กษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔
-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓

๑. การจัดการศึกษาฟรี แก่
-มาตรฐานที่ ๑๐
นักเรี ยนชั้นม. ๑-๖ จานวน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๘
๓๑๐ คน
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผูป้ กครอง
นักเรี ยนลดค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามรายการที่ได้รับ
การสนับสนุน
๓. ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาตา
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
และมีคุณภาพสู งขึ้น
เป้าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา

๖๐
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

๓)โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
๒. เพื่อส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
ด้านภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยน
ที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ เข้า
ร่ วมกิจกรรม
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๘๐ ได้
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพ

ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔
-มาตรฐานที่ ๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔
-มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔

มาตรการที่ ๕ ปรับปรุ งและพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
โรงเรี ยน

๒)โครงการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อเป็ นการปรับสภาพแวดล้อม ๑.ครู นักเรี ยน และบุคลากร
บริ เวณโรงเรี ยนให้สวยงาม
ในโรงเรี ยน จานวน ๓๑๐ คน
๒. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนและ
ร่ วมกิจกรรม
ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี ๒. ร้อยละ ๘๐ ของบริ เวณ
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล) มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม
หน้าอยู่ หน้าชื่นชม
๑. เพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ใน
๑. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุก
โรงเรี ยนให้มีชีวิตและนาส่ งเสริ ม กลุ่มสาระมีแหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ทุกเวลา ทุก น้อย ๑ แหล่ง
สถานที่
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อน
๒. เพื่อส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สามารถใช้แหล่งเรี ยนรู ้ใน
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่ม การจัดการเรี ยนการสอนและ
สาระฯและเพื่อส่ งเสริ มการใช้
ให้นกั เรี ยนนาความรู ้ความ
แหล่งเรี ยนรู ้ที่มีอยูแ่ ล้วให้เกิด
เข้าใจจากการใช้แหล่งเรี ยนรู ้
คุณค่าต่อการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
ไปพัฒนาการเรี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑

-มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑

สนองมาตรฐานการศึกษา

๖๑
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

๓)โครงการคัดแยกขยะ
อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรี ยนฯ

๔)โครงการปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมอาคารเรี ยน/อาคาร
ประกอบ

๕)โครงการบารุ งรักษาและ
ซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์

๖)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
หน้าโรงฝึ กมวยสากล

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อให้ความรู ้แก่นกั เรี ยนในการ ๑.โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครฯ มี
คัดแยกขยะแต่ละประเภท
ความสะอาด บรรยากาศสดชื่น
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักต่อ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และ ๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
นาวัสดุเหลือใช้เพื่อรี ไซเคิล
โรงเรี ยนกีฬาฯ มีความรู ้และ
๓. เพื่อสร้างแนวทางการจัดการ
แนวทางในการจัดการกับขยะ
กับขยะอย่างเป็ นระบบ
อย่างเป็ นระบบ และตระหนัก
ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และนาวัสดุเหลือใช้เพื่อรี ไซเคิล
๑. เพื่อปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคาร
๑. ปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคาร
เรี ยนอาคารประกอบ ที่ชารุ ดให้ใช้ เรี ยนและอาคารประกอบของ
งานได้ตามปกติและสวยงาม
โรงเรี ยน ได้ อย่างน้อย ร้อยละ
๒. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
๗๐
สวัสดิภาพด้านต่าง ๆ สาหรับ
๒. ครู -นักเรี ยนมีอาคารเรี ยน
นักเรี ยน
อาคารประกอบที่เรี ยบร้อย
๓. เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน สวยงามและปลอดภัย
ให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
๑. เพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารงาน ๑.ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ชารุ ดได้รับการ
ในโรงเรี ยนให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ดูแลและซ่ อมแซมให้อยูใ่ น
มากยิง่ ขึ้น
สภาพที่สามารถใช้งานได้ อย่าง
๒. เพื่อซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ที่ชารุ ด
น้อยร้อยละ ๖๐
เสี ยหายให้ใช้งานได้ดี
๒.ครุ ภณ
ั ฑ์ในโรงเรี ยนมีสภาพ
๓.เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน ที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด บรรลุ ประสิ ทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้นกั กีฬาได้ใช้ประโยชน์
๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักกีฬามวย
เสริ มสร้างสมรรถทางกาย
ไทยและมวยสากลและ
๒. เพื่อส่ งเสริ มประชาชนทัว่ ไปให้ ประชาชนทัว่ ไปที่ตอ้ งการออก
หันมาออกกาลังกาย
กาลังกายได้มาใช้ประโยชน์
๓. เพื่อให้นกั กีฬามีความรักใน
๒. นักกีฬามวยไทยและมวย
สถานที่ฝึกซ้อมช่วยรักษาความ
สากลและประชาชนทัว่ ไปมี
สะอาด
สุ ขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔
-มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ,๒. ๓

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑
-มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑

กลยุทธ์ ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้ างการบริหารโรงเรี ยนให้ สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่และภารกิจของโรงเรียน

๖๒
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรการที่ ๑ ปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ ภารกิจของโรงเรี ยน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการพัฒนางานบริ หาร ๑. เพื่อให้มีวสั ดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ ๑. มีวสั ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
การบริ หารงาน
เพียงพอในการบริ หารจัดการ
๒. เพื่อให้มีการปฏิบตั ิงาน การ
องค์กรและการเรี ยนการสอน
บริ หารจัดการองค์กรเป็ นไปอย่างมี อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ประสิ ทธิภาพ
๒. ครู -นักเรี ยน และบุคลากร
๓. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการ
ในโรงเรี ยน มีวสั ดุ อุปกรณ์
เรี ยนการสอนของครู -นักเรี ยน
ในการบริ หารจัดการองค์กร
และการเรี ยนการสอนอย่างมี
คุณภาพ
๒)โครงการปรับปรุ ง
๑. โรงเรี ยนมีแผนพัฒนาการศึกษา ๑.โรงเรี ยนมีแผนพัฒนา
แผนพัฒนาปฏิบตั ิการพัฒนา ที่สอดคล้องกับความต้องการของ การศึกษา ดังนี้
การศึกษา
ประชาชนในท้องถิ่น เป็ นกรอบ
-แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และทิศทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ การศึกษา
บรรลุตามเป้ าหมาย ปรัชญา
-แผนพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
ปรากฏเป็ นอัตลักษ์ผเู ้ รี ยน
งบประมาณ
๒. ผูบ้ ริ หาร ครู –นักเรี ยน มี
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
แนวทางการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
การศึกษา
ระบบ โดยมีเป้ าหมายในทิศทาง
เดียวกัน
๓)โครงการประกันคุณภาพ ๑. เพื่อดาเนินการและส่ งเสริ มให้ ๑.บุคคลากรร้อยละ ๙๐มีส่วน
ภายใน
บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประกัน ร่ วมในระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในโรงเรี ยน
ภาพภายในโรงเรี ยน
๒. เพื่อจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และนาเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
๓. เพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ควร
ปรับปรุ ง และแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรี ยนในปี การศึกษา
ต่อไป
มาตรการที่ ๒ ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและทุกภาคส่ วน มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ - ๘.๔

-มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ - ๘.๔
-มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้ ๙.๑ - ๙.๓

-มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๖

๖๓
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการประชุมผูป้ กครอง

๒)โครงการวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาเพื่อชุมชน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อชี้แจงให้ผปู ้ กครองนักเรี ยน ๑.ผูป้ กครองนักเรี ยนเข้าร่ วม
ทราบถึงนโยบายและการจัดการ
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูป้ กครองมี
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อ ความรู ้ความเข้าใจและให้ความ
กัน จะเป็ นผลไปถึงการให้ความ
ร่ วมมือ , สนับสนุนกิจการของ
สนับสนุนจากผูป้ กครอง
ทางโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี
๑. เพื่อส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย ๑. เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
ของประชาชนให้ดีข้ นึ
มีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์
๒.เพื่อเป็ นการพัฒนาสมรรถภาพ แข็งแรงร้อยละ ๖๐
ทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
๒. ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนและ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ประชาชนทัว่ ไป มีการพัฒนา
๓. เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ทางด้านร่ างกาย และมีความรู ้
ได้ทราบถึงสมรรถภาพทางกาย
ความเข้าใจในหลักการทาง
ของตนเอง
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบงชี้ที่ ๒

กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งส่ งเสริม
ให้ มีคุณวุฒิ และวิทยฐานะที่สูงขึ้น
มาตรการที่ ๑ ส่ งเสริ มให้คณะครู และบุคลากรเข้าร่ วมอบรมสัมมนา ศึกษาต่อ เพื่อความก้าวหน้า และพัฒนาวิชาชีพ
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการประกวดสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนการสอน

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อน
ทุกกลุ่มสาระได้รับการพัฒนาอย่าง ผลิตสื่ อ และนวัตกรรม
ต่อเนื่อง
ทางการเรี ยนการสอนที่มี
๒. เพื่อให้ครู มีสื่อนวัตกรรมการ
คุณภาพได้
เรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพและ ๒.ครู สามารถนา สื่ อ
ได้รับการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
มาใช้กบั นักเรี ยนได้อย่าง
ถูกต้อง ทั้งด้านวิชาการและ
กีฬา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔- ๗.๗

สนองมาตรฐานการศึกษา

๖๔
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

๒)โครงการส่ งเสริ มการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยน

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑)เพื่อให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจใน ๑)ร้อยละ๘๐ ของครู ผสู ้ อนมี
การทาวิจยั เพื่อการเรี ยนการสอน
ความรู ้ความเข้าใจในการทา
๒)ครู มีงานวิจยั ที่มีประสิ ทธิภาพ
วิจยั ในชั้นเรี ยน
๒)ร้อยละ๘๐ ของครู ผสู ้ อนมี
งานวิจยั ที่มีประสิ ทธิภาพ

ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗.๙
-มาตรฐานที่๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔.๒

มาตรการที่ ๒ สร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และศิลธรรมอันดีแก่บุคลากรให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
โครงการ/กิจกรรม
๑) โครงการ ๕ ส

วัตถุประสงค์
๑)เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพการปฏิบตั ิงานของ
โรงเรี ยนกีฬา ฯ และพัฒนา
จิตสานึกของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา

เป้าหมาย
สนองมาตรฐานการศึกษา
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของสถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑)ครู - นักเรี ยน และบุคลากร
-มาตรฐานที่ ๑๑
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑. ๑-๑๑.๒
นครราชสี มาร่ วมทากิจกรรม ๕
ส อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๒) ห้องเรี ยน อาคารเรี ยน บริ เวณ
โรงเรี ยน สะอาด และเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อย สวยงาม

กลยุทธ์ ที่ ๔ การพัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
มาตรการที่ ๑ พัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศในระดับชาติ และนานาชาติ
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนด้านกีฬาฟุตบอล

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑)เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ๑) ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
ฟุตบอลไปสู่ ความเป็ นเลิศอย่าง ฟุตบอลของโรงเรี ยนกีฬาฯ ได้เข้า
ต่อเนื่อง
ร่ วมการแข่งขันทั้งภายในประเทศ
๒) เพื่อสร้างนักกีฬาฟุตบอลให้มี และต่างประเทศ
ศักยภาพเป็ นตัวแทนนักกีฬาทีม ๒) ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
ชาติไทย
ฟุตบอลของโรงเรี ยนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเข้าร่ วมการแข่งขัน
กีฬาแต่ละรายการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖
-มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕
-มาตรฐานที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔๒

สนองมาตรฐานการศึกษา

๖๕
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

๒)โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนด้านกีฬายกน้ าหนัก

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
ยกน้ าหนักไปสู่ ความเป็ นเลิศอย่าง
ต่อเนื่อง
๒) เพื่อสร้างนักกีฬายกน้ าหนักให้
มีศกั ยภาพเป็ นตัวแทนนักกีฬาทีม
ชาติไทย

๓)โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนด้านกีฬามวยสากล

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
มวยสากลสมัครเล่นไปสู่ ความเป็ น
เลิศอย่างต่อเนื่อง
๒) เพื่อสร้างนักกีฬามวยสากล
สมัครเล่นให้มีศกั ยภาพเป็ นตัวแทน
นักกีฬาทีมชาติไทย

๔)โครงการพัฒนาศักยภาพ
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
นักเรี ยนด้านกีฬาเซปักตะกร้อ เซปักตะกร้อไปสู่ ความเป็ นเลิศ
อย่างต่อเนื่อง
๒) เพื่อสร้างนักกีฬาเซปักตะกร้อ
ให้มีศกั ยภาพเป็ นตัวแทนนักกีฬา
ทีมชาติไทย

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กีฬายกน้ าหนักของโรงเรี ยน
กีฬาฯ ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กีฬายกน้ าหนักของโรงเรี ยน
กีฬาฯ มีผลงานจากการเข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬาแต่ละ
รายการ
๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กีฬามวยสากลสมัครเล่นของ
โรงเรี ยนกีฬา ได้เข้าร่ วมการ
แข่งขันทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กีฬามวยสากลสมัครเล่นของ
โรงเรี ยนกีฬา มีผลงานจาก
การเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
แต่ละรายการ
๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของ
โรงเรี ยนกีฬา ได้เข้าร่ วมการ
แข่งขันทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของ
โรงเรี ยนกีฬามีผลงานจากการ
เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาแต่ละ
รายการ

ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖
-มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕
-มาตรฐานที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔.๒

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

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

๖๖
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม
๕)โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนด้านกีฬากรี ฑา

๖)โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนด้านกีฬามวยไทย

๗)โครงการพัฒนากีฬาสู่
ความเป็ นเลิศด้านกีฬา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กรี ฑาไปสู่ ความเป็ นเลิศอย่าง
กีฬากรี ฑาของโรงเรี ยนกีฬาฯ
ต่อเนื่อง
ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง
๒) เพื่อสร้างนักกีฬากรี ฑาให้มี
ภายในประเทศ และ
ศักยภาพเป็ นตัวแทนนักกีฬาทีม
ต่างประเทศ
ชาติไทย
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กีฬากรี ฑาของโรงเรี ยนกีฬาฯ
มีผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
มวยไทยไปสู่ ความเป็ นเลิศอย่าง
กีฬามวยไทยของโรงเรี ยน
ต่อเนื่อง
กีฬา ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง
๒) เพื่อสร้างนักกีฬามวยไทยให้มี ภายในประเทศ และ
ศักยภาพเป็ นตัวแทนนักกีฬาทีม
ต่างประเทศ
ชาติไทย
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิด
กีฬามวยไทยของโรงเรี ยน
กีฬา มีผลงานจากการเข้าร่ วม
การแข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๑) เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรี ยนให้ ๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยน
มีขีดความสามารถสู งสุ ด เป็ นเลิศ ได้รับการพัฒนาทักษะให้มี
ด้านกีฬา
ขีดความ สามารถสู งสุ ด เป็ น
๒) เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับ
เลิศด้านกีฬา
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่ วม ๒) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยน
การแข่งขัน
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่ วมการแข่งขัน

มาตรการที่ ๒ รับสมัครนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาจานวน ๓๓๐ คน ในปี การศึกษา ๒๕๖๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖
-มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕
-มาตรฐานที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔.๒

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

-มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่๑๐.๑-๑๐.๘
-มาตรฐานที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ที่๑๔.๑-๑๔.๒
-มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ที่๑๕.๑-๑๕.๒

๖๗
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑)โครงการรับสมัครนักเรี ยน
ใหม่ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๐

๑) เพื่อรับสมัครนักเรี ยนเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล)
๒) เพื่อคัดเลือกนักเรี ยนเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล)

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑)ได้นกั เรี ยนที่มี
ความสามารถด้านกีฬา ซึ่ ง
เปิ ดรับสมัคร จานวน ๖ ชนิด
กีฬา ได้แก่ กรี ฑา ยกน้ าหนัก
เซปักตะกร้อ ฟุตบอล มวย
สากลสมัครเล่น และมวยไทย
สมัครเล่น เข้าศึกษาต่อใน
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา จานวนทั้งสิ้ น
๖๐ คน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓-๘.๖
-มาตรฐานที่ ๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ และ๙.๓

มาตรการที่ ๓ สร้างเครื อข่ายองค์กรด้านการศึกษาทั้งกีฬาและวิชาการ ทั้งถายใน และ ต่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการสอนกีฬาพื้นฐาน
ให้กบั โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครราชสี มา และ
หน่วยงานอื่น

๒)โครงการโรงเรี ยนกีฬากับ
ชุมชน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑) เพื่อช่วยสอนวิชาพลศึกษา
๑) นักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล
ให้แก่นกั เรี ยนของโรงเรี ยนใน
๕ (วัดป่ าจิตสามัคคี) จานวน
สังกัดเทศบาลนครนครราชสี มา
ประมาณ ๒๐๐ คน
๒) นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
ได้รับประสบการณ์ในการสอน
โรงเรี ยนเทศบาล ๕ (วัดป่ าจิต
กีฬาพื้นฐาน
สามัคคี) มีความรู ้พ้นื ฐานใน
การเล่นกีฬาและรักการออก
กาลังกาย
๑) เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ วัย มี ๑) ร้อยละ ๙๐ ของคนใน
ความตระหนักและเห็นความสาคัญ ชุมชนสามารถใช้สถานที่ออก
ของการออกาลังกายและเล่นกีฬา กาลังกายของโรงเรี ยนได้
๒) เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนา
๒) คนในชุมชนมีร่างกาย
ศักยภาพทางด้านร่ างกาย
แข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์
จิตใจ สติปัญญาและสังคม
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มี
สุ ขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร และระบบประชาสั มพันธ์

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑, ๑๓.๒

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑,๑๑.๒

๖๘
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรการที่ ๑ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและการสื่ อสารกับสถาบันการพลศึกษา และโรงเรี ยนกีฬาทัว่ ประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑) เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน
๑)ผูป้ กครอง และประชาชน
กีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา
ผูส้ นใจทัว่ ไป (คาดคะเน
(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ให้เป็ นที่ ไม่ได้)
รู ้จกั แพร่ หลาย ทัว่ ไป
๒) ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูล
๒) เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ผล ข่าวสารของโรงเรี ยนได้
การดาเนินงาน กิจกรรมของ
เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
โรงเรี ยน
นครราชสี มา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล)

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓

มาตรการที่ ๒ ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการเผยแพร่
๑) เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน
๑) ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูล
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนกีฬาฯ กีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา
ข่าวสารของโรงเรี ยนได้
(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ให้เป็ นที่ เผยแพร่ ให้เป็ นที่รู้จกั อย่าง
รู ้จกั แพร่ หลาย ทัว่ ไป
แพร่ หลาย
๒) เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ผล ๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน
การดาเนินงาน กิจกรรม ให้
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการ
ประชาชนทัว่ ไปได้รับทราบข่าวสา ดาเนินงาน กิจกรรม ของ
ของโรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี
นครราชสี มา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล)
เทศบาล)
๒)โครงการงานทะเบียน
๑)เพื่อพัฒนางานทะเบียนให้
๑) งานทะเบียนมีขอ้ มูล
นักเรี ยน
ถูกต้อง สามารถสื บค้นข้อมูล
นักเรี ยนถูกต้องครบถ้วน
ประวัติของนักเรี ยนได้ง่ายและ
สื บค้นได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
รวดเร็ ว
ร้อยละ ๙๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑, ๑๓.๒

-มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕
-มาตรฐานที่ ๑๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๓

