๖๙
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา ทั้งด้ านกีฬาและวิชาการให้ ได้ มาตรฐาน
มาตรการที่ ๑ พัฒนาหลักสู ตรทั้งด้านกีฬาและวิชาการให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรี ยนยุคโลกาภิวตั น์
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑)โครงการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
กีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ

๑. โรงเรี ยนมีหลักสู ตร
สถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้และหลักสู ตรการจัดการ
กีฬา ๖ ชนิดกีฬา
๒. บุคลากรครู โรงเรี ยนกีฬา
ร่ วมปรับปรุ ง พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา ๑๐๐ %

๑. โรงเรี ยนมีหลักสู ตร
สถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้และหลักสู ตรการจัดการ
กีฬา ๖ ชนิดกีฬา
๒. บุคลากรครู โรงเรี ยนกีฬา
ร่ วมปรับปรุ ง พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา ๑๐๐ %

๒)โครงการพัฒนางาน
วิชาการ

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู มีวสั ดุ
การศึกษา สื่ อการเรี ยน
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู มีวสั ดุ
การศึกษา สื่ อการเรี ยน
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น

๓)ทดสอบสมรรถภาพทาง
๑. นักเรี ยนผ่านการทดสอบ
กายของนักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬา สมรรถภาพทางกายร้อยละ ๘๐
เทศบาลนครนครราชสี มา

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑-๗๙
-มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๘

-มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๔
-มาตรฐานที่ ๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๙

๑. นักเรี ยนผ่านการทดสอบ
-มาตรฐานที่ ๑๔
สมรรถภาพทางกายร้อยละ ๘๐ -ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔.๒
-มาตรฐานที่ ๑๐
-ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๘

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

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

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑.นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๑.นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ -มาตรฐานที่ ๒
๖ ผ่านการอบรมร้อยละ ๙๐
– ๖ ผ่านการอบรมร้อยละ ๙๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ – ๒.๓
๒.ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชั้น
๒.ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชั้น
-มาตรฐานที่ ๑๕
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ มีคุณธรรม มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑-๑๕. ๒
จริ ยธรรม และมีคุณลักษณะอัน คุณธรรม จริ ยธรรม และมี
พึ่งประสงค์
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒)โครงการหอพักน่าอยู่
ห้องพักน่าชื่นชม

๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ มีจิต
สาธารณะและมีส่วนร่ วมในการ
ทาความสะอาดหอพักให้สะอาด
น่าอยู่
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ มีความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคีภายใน
หมู่คณะ
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
สุ ขภาพพลานามัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบ มีการร่ วมทากิจกรรม
อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความ
สามัคคีภายในหมู่คณะ
๔. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทา
ความสะอาดที่พกั อาศัยให้สะอาด
น่าอยูย่ งิ่ ขึ้นร้อยละ ๙๐

๑. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ มีจิต
-มาตรฐานที่ ๑๑
สาธารณะและมีส่วนร่ วมในการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๒
ทาความสะอาดหอพักให้
สะอาด น่าอยู่
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ มีความ
รับผิดชอบ มีความสามัคคี
ภายในหมู่คณะ
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
สุ ขภาพพลานามัยที่ดี มีความ
รับผิดชอบ มีการร่ วมทา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิด
ความสามัคคีภายในหมู่คณะ
๔. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการทา
ความสะอาดที่พกั อาศัยให้
สะอาด น่าอยูย่ งิ่ ขึ้นร้อยละ ๙๐

๓)โครงการธรรมะนาใจ

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจในหลักธรรม
ของศาสนาพุทธสามารถนาไปสู่
การดาเนินชีวิตตามหลักธรรม
ของศาสนา

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
-มาตรฐานที่ ๒
ความรู ้ความเข้าใจในหลักธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕
ของศาสนาพุทธสามารถ
นาไปสู่ การดาเนินชีวิตตาม
หลักธรรมของศาสนา

๗๑
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๔)โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ – ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชั้น
เนตรนารี
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับ
ประสบการณ์ตรง และส่ งผลให้
เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่
คณะ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชั้น -มาตรฐานที่ ๑
มัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓ได้รับการ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔-๑.๕
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับ -มาตรฐานที่ ๒
ประสบการณ์ตรง และส่ งผลให้ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑–๒.๕
เกิดความรัก ความสามัคคีใน
-มาตรฐานที่ ๑๐
หมู่คณะ
ตัวบงชี้ที่ ๑๐.๓-๑๐.๔
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๕)โครงการประกวด
ห้องเรี ยนสวยงาม

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ห้องเรี ยนสะอาดเรี ยบร้อย
สวยงามทุกห้องรวมทั้งมี
บรรยากาศที่ดีช่วยให้การเรี ยน
การสอนมีประสิ ทธิภาพ

๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
ห้องเรี ยนสะอาดเรี ยบร้อย
สวยงามทุกห้องรวมทั้งมี
บรรยากาศที่ดีช่วยให้การเรี ยน
การสอนมีประสิ ทธิภาพ

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑

๖)โครงการหยาดเหงื่อ

๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน ได้
รู ้จกั การอดออมเงินและรู ้คุณค่า
ของเงินที่ได้มาจากหยาดเหงื่อ
ของตนเอง และส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้เงิน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

๑.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน ได้
รู ้จกั การอดออมเงินและรู ้คุณค่า
ของเงินที่ได้มาจากหยาดเหงื่อ
ของตนเอง และส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีการวางแผนการใช้
เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

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

๗๒
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

๔)โครงการกีฬาสี ภายใน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรี ยน ครู และบุคลากรของ
ร้อยละ ๗๐ ได้เข้าร่ วมใน
โครงการ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน ครู
และบุคลากรในโรงเรี ยน มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการกาจัด
ลูกน้ ายุงลาย
๓.ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนสามารถ
หลีกเลี่ยงจากการโดนยุงลายกัด
๑. กาจัดสิ่ งปฏิกูลภายในโรงเรี ยน
อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๒. โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลฯ มี
ความสะอาดเรี ยบร้อย นักเรี ยน
และครู มีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตที่ดี
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
สมรรถภาพทางกายดี และมี
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒. นักเรี ยน มีอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ การกีฬาที่มีคุณภาพ
และใช้งานได้ ๑๐๐ %
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออก สามัคคีในหมู่
คณะ และมีน้ าใจนักกีฬา
๒. นักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬาฯ เข้า
ร่ วมกิจกรรมกีฬาสี ภายใน ร้อย
ละ ๘๐

๑. นักเรี ยน ครู และบุคลากร
ของร้อยละ ๗๐ ได้เข้าร่ วมใน
โครงการ
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน ครู
และบุคลากรในโรงเรี ยน มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการกาจัด
ลูกน้ ายุงลาย
๓.ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนสามารถ
หลีกเลี่ยงจากการโดนยุงลายกัด
๑. กาจัดสิ่ งปฏิกูลภายใน
โรงเรี ยนอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง
๒. โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลฯ มี
ความสะอาดเรี ยบร้อย นักเรี ยน
และครู มีสุขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตที่ดี
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนมี
สมรรถภาพทางกายดี และมี
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๒. นักเรี ยน มีอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ การกีฬาที่มี
คุณภาพและใช้งานได้ ๑๐๐ %
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออก สามัคคีในหมู่
คณะ และมีน้ าใจนักกีฬา
๒. นักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬาฯ เข้า
ร่ วมกิจกรรมกีฬาสี ภายใน ร้อย
ละ ๘๐

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

-มาตรฐานที่ ๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๓

๗๓
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม
๕)โครงการสิ่ งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๑. นักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬาฯ
จานวน ๓๑๐ คนได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง
๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มองโลกใน
แง่ดี เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. นักเรี ยนโรงเรี ยนกีฬาฯ
จานวน ๓๑๐ คนได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง
๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนมี
ความคิดสร้างสรรค์ มองโลก
ในแง่ดี เห็นคุณค่าของวัสดุ
เหลือใช้
๖)โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพสู่ ๑.นักเรี ยน ครู และบุคลากร
๑.นักเรี ยน ครู และบุคลากร
ความเป็ นเลิศ
ทางการศึกษาได้รับการดูแล
ทางการศึกษาได้รับการดูแล
สุ ขภาพอนามัย จานวน ๓๑๐ คน สุ ขภาพอนามัย จานวน ๓๑๐
๒. ผลการประเมินนักเรี ยน ครู คน
และบุคลากรทางการศึกษาใน
๒. ผลการประเมินนักเรี ยน ครู
โรงเรี ยนเกี่ยวกับการมีสุขภาพ
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สมบูรณ์ แข็งแรงดี เฉลี่ยร้อยละ โรงเรี ยนเกี่ยวกับการมีสุขภาพ
๙๐
สมบูรณ์ แข็งแรงดี เฉลี่ยร้อย
ละ ๙๐
๗)โครงการป้ องกันสิ่ งเสพติด - ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนรู ้จกั
- นักเรี ยนร้อยละ ๙๐ รู ้จกั
ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ
ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษ
ตลอดทุกปี การศึกษา เพื่อให้ชีวิต ตลอดทุกปี การศึกษา เพื่อให้
ดาเนินไปอย่างมีความสุ ขความ ชีวิตดาเนินไปอย่างมีความสุ ข
เจริ ญ และมีคุณภาพ
ความเจริ ญ และมีคุณภาพ

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

-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ , ๒

-มาตรฐานที่ ๑
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ - ๑.๖

๗๔
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรการที่ ๔ พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ เสริ มสร้างบรรยากาศและแหล่งเรี ยนรู ้ ตลอดจนอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑)โครงการพัฒนางาน
๑. ห้องสมุดโรงเรี ยนมีหนังสื อ
ห้องสมุดและส่ งเสริ มการอ่าน และวารสารเพิ่มมากขึ้นร้อยละ
๘๐
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
๒)โครงการจัดการศึกษา
๑. การจัดการศึกษาฟรี แก่
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา นักเรี ยนชั้นม. ๑-๖ จานวน ๓๑๐
ภาคบังคับ (เรี ยนฟรี ๑๕ ปี )
คน
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผูป้ กครอง
นักเรี ยนลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามรายการที่ได้รับการ
สนับสนุน
๓. ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาตา
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
และมีคุณภาพสู งขึ้น
๓)โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑. ห้องสมุดโรงเรี ยนมีหนังสื อ
และวารสารเพิ่มมากขึ้นร้อยละ
๘๐
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
๑. การจัดการศึกษาฟรี แก่
นักเรี ยนชั้นม. ๑-๖ จานวน
๓๑๐ คน
๒. ร้อยละ ๙๐ ของผูป้ กครอง
นักเรี ยนลดค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามรายการที่ได้รับ
การ
สนับสนุน
๓. ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาตา
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ที่กาหนด
และมีคุณภาพสู งขึ้น
๑. นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ เข้าร่ วม ๑. นักเรี ยนร้อยละ ๗๐ เข้าร่ วม
กิจกรรม
กิจกรรม
๒. นักเรี ยนร้อยละ ๘๐ ได้พฒั นา ๒. นักเรี ยนร้อยละ ๘๐ ได้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเต็มตาม พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ศักยภาพ
เต็มตามศักยภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
-มาตรฐานที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑-๓.๔
-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓

-มาตรฐานที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๘

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

๗๕
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรการที่ ๕ ปรับปรุ งและพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน

๑)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
โรงเรี ยน

๑.ครู นักเรี ยน และบุคลากร ใน
โรงเรี ยน จานวน ๓๑๐ คน ร่ วม
กิจกรรม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบริ เวณ
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล) มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม
หน้าอยู่ หน้าชื่นชม

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑.ครู นักเรี ยน และบุคลากร ใน -มาตรฐานที่ ๑๑
โรงเรี ยน จานวน ๓๑๐ คน ร่ วม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑
กิจกรรม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของบริ เวณ
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล) มีภูมิทศั น์ที่สวยงาม
หน้าอยู่ หน้าชื่นชม

๒)โครงการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้

๑. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่ม
สาระมีแหล่งเรี ยนรู ้อย่างน้อย ๑
แหล่ง
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อน
สามารถใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนและให้
นักเรี ยนนาความรู ้ความเข้าใจ
จากการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ไป
พัฒนาการเรี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๑.โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครฯ มี
ความสะอาด บรรยากาศสดชื่นมี
สิ่ งแวดล้อมที่ดี
๒.ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนกีฬาฯ มีความรู ้และ
แนวทางในการจัดการกับขยะ
อย่างเป็ นระบบ และตระหนักต่อ
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและ
นาวัสดุเหลือใช้เพื่อรี ไซเคิล

๑. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่ม
สาระมีแหล่งเรี ยนรู ้อย่างน้อย ๑
แหล่ง
๒. ครู ผสู ้ อนสามารถใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนและให้นกั เรี ยนนาความรู ้
ความเข้าใจจากการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ไปพัฒนาการเรี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ คิดเป็ นร้อยละ
๘๐
๑.โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครฯ มี
ความสะอาด บรรยากาศสดชื่น
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
๒.นักเรี ยนร้อยละ ๘๐ โรงเรี ยน
กีฬาฯ มีความรู ้และแนวทางใน
การจัดการกับขยะอย่างเป็ น
ระบบ และตระหนักต่อการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและนา
วัสดุเหลือใช้เพื่อรี ไซเคิล

โครงการ/กิจกรรม

๓)โครงการคัดแยกขยะ
อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม
โรงเรี ยนฯ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

-มาตรฐานที่ ๑๓
ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑

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

๗๖
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม
๔)โครงการปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมอาคารเรี ยน/อาคาร
ประกอบ

๕)โครงการบารุ งรักษาและ
ซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์

๖)โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์
หน้าโรงฝึ กมวยสากล

๑. ปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารเรี ยน
และอาคารประกอบของ
โรงเรี ยน ได้ อย่างน้อย ร้อยละ
๗๐
๒. โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบที่เรี ยบร้อยสวยงามและ
ปลอดภัย
๑.ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ชารุ ดได้รับการดูแล
และซ่ อมแซมให้อยูใ่ นสภาพที่
สามารถใช้งานได้ อย่างน้อยร้อย
ละ ๖๐
๒.ครุ ภณ
ั ฑ์ในโรงเรี ยนมีสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑. ปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารเรี ยน -มาตรฐานที่ ๑๑
และอาคารประกอบของ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑
โรงเรี ยน ได้ อย่างน้อย ร้อยละ
-มาตรฐานที่ ๑๓
๗๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑
๒. โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบที่เรี ยบร้อยสวยงามและ
ปลอดภัย
๑.ครุ ภณ
ั ฑ์ที่ชารุ ดได้รับการดูแล -มาตรฐานที่ ๑๑
และซ่ อมแซมให้อยูใ่ นสภาพที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑
สามารถใช้งานได้ อย่างน้อยร้อย
ละ ๖๐
๒.ครุ ภณ
ั ฑ์ในโรงเรี ยนมีสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักกีฬามวย
ไทยและมวยสากลและ
ประชาชนทัว่ ไปที่ตอ้ งการออก
กาลังกายได้มาใช้ประโยชน์
๒. นักกีฬามวยไทยและมวย
สากลและประชาชนทัว่ ไปมี
สุ ขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักกีฬามวย
ไทยและมวยสากลและ
ประชาชนทัว่ ไปที่ตอ้ งการออก
กาลังกายได้มาใช้ประโยชน์
๒. นักกีฬามวยไทยและมวย
สากลและประชาชนทัว่ ไปมี
สุ ขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

-มาตรฐานที่ ๑๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑

๗๗
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

กลยุทธ์ ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้ างการบริหารโรงเรี ยนให้ สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่และภารกิจของโรงเรียน
มาตรการที่ ๑ ปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ ภารกิจของโรงเรี ยน
สนองมาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑)โครงการพัฒนางานบริ หาร ๑. มีวสั ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ ๑. มีวสั ดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ -มาตรฐานที่ ๘
ในการบริ หารจัดการองค์กรและ ในการบริ หารจัดการองค์กรและ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ - ๘.๔
การเรี ยนการสอนอย่างน้อยร้อย การเรี ยนการสอนอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐
ละ ๘๐
๒. ครู -นักเรี ยน และบุคลากรใน ๒. ครู -นักเรี ยน และบุคลากรใน
โรงเรี ยน มีวสั ดุ อุปกรณ์ ในการ โรงเรี ยน มีวสั ดุ อุปกรณ์ ในการ
บริ หารจัดการองค์กรและการ
บริ หารจัดการองค์กรและการ
เรี ยนการสอนอย่างมีคุณภาพ
เรี ยนการสอนอย่างมีคุณภาพ
๒)โครงการปรับปรุ ง
๑.โรงเรี ยนมีแผนพัฒนา
๑.โรงเรี ยนมีแผนพัฒนา
-มาตรฐานที่ ๘
แผนพัฒนาปฏิบตั ิการพัฒนา การศึกษา ดังนี้
การศึกษา ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ - ๘.๔
การศึกษา
-แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
-แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
-มาตรฐานที่ ๙
การศึกษา
การศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๙.๑ - ๙.๓
-แผนพัฒนาการศึกษา
-แผนพัฒนาการศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ
งบประมาณ
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
-แผนปฏิบตั ิการประจาปี
การศึกษา
การศึกษา
๓)โครงการประกันคุณภาพ ๑.บุคคลากรร้อยละ ๙๐มีส่วน
๑.บุคคลากรร้อยละ ๙๐มีส่วน
-มาตรฐานที่ ๑๒
ภายใน
ร่ วมในระบบประกันคุณภาพ
ร่ วมในระบบประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๖
ภาพภายในโรงเรี ยน
ภาพภายในโรงเรี ยน
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๗๘
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรการที่ ๒ ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและทุกภาคส่ วน มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการประชุมผูป้ กครอง

๒)โครงการวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาเพื่อชุมชน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๑.ผูป้ กครองนักเรี ยนเข้าร่ วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูป้ กครองมี
ความรู ้ความเข้าใจและให้ความ
ร่ วมมือ , สนับสนุนกิจการของ
ทางโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี
๑. เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมี
สมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงร้อยละ ๖๐
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไป มีการพัฒนา
ทางด้านร่ างกาย และมีความรู ้
ความเข้าใจในหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

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

๑.ผูป้ กครองนักเรี ยนเข้าร่ วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐
๒.ร้อยละ ๘๐ ของผูป้ กครองมี
ความรู ้ความเข้าใจและให้ความ
ร่ วมมือ , สนับสนุนกิจการของ
ทางโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี
๑. เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป -มาตรฐานที่ ๑๑
มีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ ตัวบงชี้ที่ ๒
แข็งแรงร้อยละ ๖๐
๒.ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไป มีการพัฒนา
ทางด้านร่ างกาย และมีความรู ้
ความเข้าใจในหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

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

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อนผลิต ๑. ร้อยละ ๘๐ ของครู ผสู ้ อนผลิต -มาตรฐานที่ ๗
สื่ อ และนวัตกรรมทางการเรี ยน สื่ อ และนวัตกรรมทางการเรี ยน ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔- ๗.๗
การสอนที่มีคุณภาพได้
การสอนที่มีคุณภาพได้
๒.ครู สามารถนา สื่ อ นวัตกรรม ๒.ครู สามารถนา สื่ อ นวัตกรรม
การเรี ยนการสอนมาใช้กบั
การเรี ยนการสอนมาใช้กบั
นักเรี ยนได้อย่างถูกต้อง ทั้งด้าน นักเรี ยนได้อย่างถูกต้อง ทั้งด้าน
วิชาการและกีฬา ร้อยละ ๘๐
วิชาการและกีฬา ร้อยละ ๘๐
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๗๙
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม
๒)โครงการส่ งเสริ มการทา
วิจยั ในชั้นเรี ยน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑)ร้อยละ๘๐ ของครู ผสู ้ อนมี
ความรู ้ความเข้าใจในการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน
๒)ร้อยละ๘๐ ของครู ผสู ้ อนมี
งานวิจยั ที่มีประสิ ทธิภาพ

๑)ร้อยละ๘๐ ของครู ผสู ้ อนมี
ความรู ้ความเข้าใจในการทาวิจยั
ในชั้นเรี ยน
๒)ร้อยละ๘๐ ของครู ผสู ้ อนมี
งานวิจยั ที่มีประสิ ทธิภาพ

สนองมาตรฐานการศึกษา
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

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑)ครู - นักเรี ยน และบุคลากร
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มาร่ วมทากิจกรรม ๕
ส อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๒) ห้องเรี ยน อาคารเรี ยน บริ เวณ
โรงเรี ยน สะอาด และเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อย สวยงาม

๑)ครู - นักเรี ยน และบุคลากร
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มาร่ วมทากิจกรรม ๕
ส อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๒) ห้องเรี ยน อาคารเรี ยน บริ เวณ
โรงเรี ยน สะอาด และเป็ น
ระเบียบ เรี ยบร้อย สวยงาม

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

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

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๑) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยนกีฬาฯ
ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒) ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
ฟุตบอลของโรงเรี ยนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด -มาตรฐานที่ ๑
กีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยนกีฬาฯ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖
ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง
-มาตรฐานที่ ๒
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๕
๒) ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา -มาตรฐานที่ ๑๔
ฟุตบอลของโรงเรี ยนกีฬาฯ มี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔๒
ผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๘๐
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๒)โครงการพัฒนาศักยภาพ ๑)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
นักเรี ยนด้านกีฬายกน้ าหนัก กีฬายกน้ าหนักของโรงเรี ยนกีฬา
ฯ ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬายกน้ าหนักของโรงเรี ยนกีฬา
ฯ มีผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๓)โครงการพัฒนาศักยภาพ ๑)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
นักเรี ยนด้านกีฬามวยสากล กีฬามวยสากลสมัครเล่นของ
โรงเรี ยนกีฬา ได้เข้าร่ วมการ
แข่งขันทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬามวยสากลสมัครเล่นของ
โรงเรี ยนกีฬา มีผลงานจากการเข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๔)โครงการพัฒนาศักยภาพ ๑)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
นักเรี ยนด้านกีฬาเซปัก
กีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรี ยน
ตะกร้อ
กีฬา ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรี ยน
กีฬามีผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๕)โครงการพัฒนาศักยภาพ ๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
นักเรี ยนด้านกีฬากรี ฑา
กรี ฑาของโรงเรี ยนกีฬาฯ ได้เข้า
ร่ วมการแข่งขันทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
กรี ฑาของโรงเรี ยนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๑)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬายกน้ าหนักของโรงเรี ยนกีฬา
ฯ ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬายกน้ าหนักของโรงเรี ยนกีฬา
ฯ มีผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๑)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬามวยสากลสมัครเล่นของ
โรงเรี ยนกีฬา ได้เข้าร่ วมการ
แข่งขันทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬามวยสากลสมัครเล่นของ
โรงเรี ยนกีฬา มีผลงานจากการเข้า
ร่ วมการแข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๑)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรี ยน
กีฬา ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยนชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรี ยน
กีฬามีผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
กรี ฑาของโรงเรี ยนกีฬาฯ ได้เข้า
ร่ วมการแข่งขันทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
กรี ฑาของโรงเรี ยนกีฬาฯ มี
ผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ

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 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

๘๑
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

โครงการ/กิจกรรม
๖)โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยนด้านกีฬามวยไทย

๗)โครงการพัฒนากีฬาสู่
ความเป็ นเลิศด้านกีฬา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
มวยไทยของโรงเรี ยนกีฬา ได้เข้า
ร่ วมการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
มวยไทยของโรงเรี ยนกีฬา มี
ผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนได้รับ
การพัฒนาทักษะให้มีขีดความ
สามารถสู งสุ ด เป็ นเลิศด้านกีฬา
๒) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่ วม
การแข่งขัน

๑)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
มวยไทยของโรงเรี ยนกีฬา ได้เข้า
ร่ วมการแข่งขันทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๒)ร้อยละ ๘๐ นักเรี ยนชนิดกีฬา
มวยไทยของโรงเรี ยนกีฬา มี
ผลงานจากการเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาแต่ละรายการ
๑) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนได้รับ
การพัฒนาทักษะให้มีขีดความ
สามารถสู งสุ ด เป็ นเลิศด้านกีฬา
๒) ร้อยละ ๙๐ ของนักเรี ยนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่ วม
การแข่งขัน

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 ๑๐
ตัวบ่งชี้ท๑ี่ ๐.๑-๑๐.๘
-มาตรฐานที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้ท๑ี่ ๔.๑-๑๔.๒
-มาตรฐานที่ ๑๕
ตัวบ่งชี้ท๑ี่ ๕.๑-๑๕.๒

มาตรการที่ ๒ รับสมัครนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาจานวน ๓๓๐ คน ในปี การศึกษา ๒๕๖๐
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการรับสมัคร
นักเรี ยนใหม่ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑)ได้นกั เรี ยนที่มีความสามารถ
๑)ได้นกั เรี ยนที่มีความสามารถ
-มาตรฐานที่ ๘
ด้านกีฬา ซึ่ งเปิ ดรับสมัคร จานวน ด้านกีฬา ซึ่ งเปิ ดรับสมัคร จานวน ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓-๘.๖
๖ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรี ฑา ยก
๖ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรี ฑา ยก
-มาตรฐานที่ ๙
น้ าหนัก เซปักตะกร้อ ฟุตบอล
น้ าหนัก เซปักตะกร้อ ฟุตบอล
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ และ๙.๓
มวยสากลสมัครเล่น และมวยไทย มวยสากลสมัครเล่น และมวยไทย
สมัครเล่น เข้าศึกษาต่อใน
สมัครเล่น เข้าศึกษาต่อใน
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา จานวนทั้งสิ้ น ๖๐ นครราชสี มา จานวนทั้งสิ้ น ๖๐
คน
คน
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๘๒
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรการที่ ๓ สร้างเครื อข่ายองค์กรด้านการศึกษาทั้งกีฬาและวิชาการ ทั้งถายใน และ ต่างประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการสอนกีฬา
พื้นฐานให้กบั โรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลนครราชสี มา
และหน่วยงานอื่น

๒)โครงการโรงเรี ยนกีฬา
กับชุมชน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๑) นักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล ๕
(วัดป่ าจิตสามัคคี) จานวน
ประมาณ ๒๐๐ คน
๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาล ๕ (วัดป่ าจิต
สามัคคี) มีความรู ้พ้นื ฐานในการ
เล่นกีฬาและรักการออกกาลังกาย
๑) ร้อยละ ๙๐ ของคนในชุมชน
สามารถใช้สถานที่ออกกาลังกาย
ของโรงเรี ยนได้
๒) คนในชุมชนมีร่างกาย
แข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มี
สุ ขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙๐

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

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

๑) นักเรี ยนโรงเรี ยนเทศบาล ๕
(วัดป่ าจิตสามัคคี) จานวน
ประมาณ ๒๐๐ คน
๒) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาล ๕ (วัดป่ าจิต
สามัคคี) มีความรู ้พ้นื ฐานในการ
เล่นกีฬาและรักการออกกาลังกาย
๑) ร้อยละ ๙๐ ของคนในชุมชน -มาตรฐานที่ ๑๑
สามารถใช้สถานที่ออกกาลังกาย ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑,๑๑.๒
ของโรงเรี ยนได้
๒) คนในชุมชนมีร่างกาย
แข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มี
สุ ขภาพจิตที่ดี ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์ ที่ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร และระบบประชาสั มพันธ์
มาตรการที่ ๑ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและการสื่ อสารกับสถาบันการพลศึกษา และโรงเรี ยนกีฬาทัว่ ประเทศ
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

๑)ผูป้ กครอง และประชาชน
ผูส้ นใจทัว่ ไป (คาดคะเนไม่ได้)
๒) ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรี ยนได้เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรี ยน

๑)ผูป้ กครอง และประชาชน
ผูส้ นใจทัว่ ไป (คาดคะเนไม่ได้)
๒) ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรี ยนได้เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรี ยน

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

๘๓
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรการที่ ๒ ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยน
โครงการ/กิจกรรม
๑)โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน
กีฬาฯ

๒)โครงการงานทะเบียน
นักเรี ยน

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่/ตัวบ่ งชี้)
๑) ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูล ข่าวสาร ๑) ร้อยละ ๙๐ ของข้อมูล ข่าวสาร -มาตรฐานที่ ๑๓
ของโรงเรี ยนได้เผยแพร่ ให้เป็ นที่ ของโรงเรี ยนได้เผยแพร่ ให้เป็ นที่ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑, ๑๓.๒
รู ้จกั อย่างแพร่ หลาย
รู ้จกั อย่างแพร่ หลาย
๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน
๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการ
ดาเนินงาน กิจกรรม ของ
ดาเนินงาน กิจกรรม ของ
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสี มา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี
นครราชสี มา(อนุสรณ์ ๗๐ ปี
เทศบาล)
เทศบาล)
๑) งานทะเบียนมีขอ้ มูลนักเรี ยน ๑) งานทะเบียนมีขอ้ มูลนักเรี ยน -มาตรฐานที่ ๗
ถูกต้องครบถ้วน สื บค้นได้ง่าย
ถูกต้องครบถ้วน สื บค้นได้ง่าย
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕
สะดวก รวดเร็ ว
สะดวก รวดเร็ ว
-มาตรฐานที่ ๑๒
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

