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๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรี ยน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและ
๑
๐.๕
๐.๔๐
๔
ดีมาก
ออกกาลังกาย สม่าเสมอ
มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และมี
๒ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๐.๕
๐.๔๖
๔
ดีมาก
มาตรฐาน
ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
๓ สภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง
๑
๐.๘๐
๔
ดีมาก
โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปัญหาทาง
เพศ
๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
๑
๐.๘๘
๔
ดีมาก
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
๑
๐.๘๐
๔
ดีมาก
ผูอ้ ื่น
๖ สร้างผลงานจากเข้าร่ วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา/
๑
๐.๘๕
๔
ดีมาก
นันทนาการ ตามจิตนาการ
คะแนนรายมาตรฐาน
๔.๑๙
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๔
แปลระดับคุณภาพ

ดีมาก

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ-เนตรนารี
-โครงการรณนรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
และกาจัดลูกน้ ายุงลาย
-โครงการปรับปรุ งและพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
-โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
-โครงการป้ องกันสิ่ งเสพติด
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬาฟุตบอล
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬายก
น้ าหนัก
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬามวย
สากลสมัครเล่น
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬาเซปัก
ตะกร้อ
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬากรี ฑา
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬามวยไทย
-ชุมนุมดนตรี สากล
-ชุมนุมศิลปะ
-กิจกรรมวันคริ สต์มาส

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรี ยภาพ โดยการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีการวัด
น้ าหนักส่ วนสู ง และมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดให้มีโปรแกรมการฝึ กซ้อมกีฬา และออกกาลังกาย มี
โครงการโภชนาการสาหรับนักเรี ยน ให้บริ การพยาบาลและบันทึกการเจ็บป่ วยของนักเรี ยน โรงเรี ยนได้ร่วมมือกับสาธารณสุ ขชุมชน
ในการดูแลรักษาพยาบาลให้กบั นักเรี ยน มีการทาบัตรประกันสุ ขภาพ บัตรประกันภัย ประกันอุบตั ิเหตุ มีการตรวจสุ ขภาพให้กบั
นักเรี ยน มีการจัดโครงการป้ องกันสิ่ งเสพติด จัดกิจกรรมสอดแทรกให้ความรู ้ในรายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาศิลปะ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี มีโครงการเข้าค่ายลูกเสื อ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุมดนตรี สากล ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ได้สร้างสรรค์ผลงานด้าน ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจิตนาการ

๘๕
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การฝึ กซ้อมกีฬา การจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่ อให้ผเู ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุ นทรี ยภาพ นักเรี ยนมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง มีระเบียบวินยั มีผลงานด้านกีฬาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ มีผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรวางแผนในการพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการให้ความรู ้ทางด้านการดูแลสุ ขภาพ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสาคัญ และใส่ ใจต่อสุ ขภาพของตนให้มากยิง่ ขึ้น อีกทั้งควรจัดเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ การกีฬา นักโภชนาการ จัด
โปรแกรมการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย จัดเตรี ยมอาหารให้เหมาะสมกับกีฬาแต่ละชนิด และควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้
เข้าร่ วม ทั้งด้าน ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยน ทางด้านกีฬาควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมแข่งขันระดับ
นานาชาติให้มากยิง่ ขึ้น
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมที่พึงประสงค์
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
๑
๑.๕
๑.๒๔
๔
ดีมาก
หลักสู ตร
เอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อ
๒
๑
๐.๘๔
๔
ดีมาก
ผูม้ ีพระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
๓
๑
๐.๘๖
๔
ดีมาก
แตกต่าง
ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และ
๔
๑
๐.๘๑
๔
ดีมาก
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม
๕ มีน้ าใจนักกีฬา
๐.๕
๐.๔๕
๔
ดีมาก
คะแนนรายมาตรฐาน
๔.๒๐
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๔

แปลระดับคุณภาพ

ดีมาก

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
-โครงการธรรมะนาใจ
-โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ-เนตรนารี
-โครงการหยาดเหงื่อ
-โครงการคัดแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬาฟุตบอล
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬายก
น้ าหนัก
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬามวย
สากลสมัครเล่น
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬาเซปัก
ตะกร้อ
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬากรี ฑา
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ กีฬามวยไทย
-แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระฯ
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วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒
โรงเรี ยนได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม โครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ -เนตรนารี โครงการ
กีฬาสี ภายใน โครงการพัฒนางานห้องสมุดและส่ งเสริ มการอ่าน โครงการสิ่ งประดิษฐ์วสั ดุเหลือใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู ผสู ้ อนทุกคนได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดแทรกเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม การตระหนัก
รู ้คุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยครู ผสู ้ อนได้บนั ทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มี
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
ผลการพัฒนา
จากการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
ความเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และผูม้ ีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุ ข มีความตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็ นคนดีของสังคม มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ อยูใ่ นระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้มีการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่ อง
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
๑ ความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
๒
๑.๗๐
๔
ดีมาก จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
แหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อต่าง ๆรอบตัว
-โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
-โครงการพัฒนางานวิชาการ
มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
๒ และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้
๑
๐.๗๐
๔
ดีมาก -โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่ งเสริ ม
การอ่าน
เพิ่มเติม
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
๓ ความคิดเห็น
๑
๐.๗๐
๔
ดีมาก ภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรมวันคริ สต์มาส
เพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
-กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และ
๔
๑
๐.๗๐
๔
ดีมาก
ทุกกลุ่มสาระฯ
นาเสนอผลงาน
-ผลงานนักเรี ยน
คะแนนรายมาตรฐาน
๓.๘๐
-ผลการแข่งขันกีฬา
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๔
แปลระดับคุณภาพ
ดีมาก
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วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อต่าง ๆ
รอบตัว มีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา ในวิ ชา
คณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ คอมพิวเตอร์ และวิชากีฬาต่าง ๆ การให้ผเู ้ รี ยนจัดทาโครงงานในการกิจกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ เป็ นการฝึ กการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน แล้วยังฝึ กให้ผเู ้ รี ยนใช้เทคโนโลยีใน
การเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงานอีกด้วย
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรี ยนรู ้ และสื่ อต่าง ๆ รอบตัวมีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม เรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และนาเสนอผลงาน ซึ่ งส่ งผลให้ผเู ้ รี ยน มีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรฐาน เพียงพอต่อจานวนและความต้องการของนักเรี ยน
พร้อมทั้งสามารถเปิ ดให้บริ การนอกเวลาเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้ และแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมได้อย่างคุม้ ค่า
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ ปัญหาได้ อย่างมี สติสมเหตุผล
น้าหนัก คะแนนราย
ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
สรุ ปความคิดจากเรื่ องที่อ่าน ฟัง
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
๑ และดูและสื่ อสาร โดยการพูด
๒
๑.๕๐
๔
ดีมาก จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
หรื อเขียนตามความคิดของตนเอง
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
๒
๑
๐.๗๕
๔
ดีมาก
-โครงงานนักเรี ยน
ด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
-กิจกรรมวันคริ สต์มาส
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์
-กิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มสาระ
๓ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
๑
๐.๖๕
๓
ดี
การเรี ยนรู ้
ประกอบ
-ผลงานนักเรี ยน
มีความคิดริ เริ่ ม และสร้างสรรค์
๔
๑
๐.๖๕
๓
ดี
-ผลการแข่งขันกีฬา
ผลงานด้วยความภูมิใจ
คะแนนรายมาตรฐาน
๓.๕๕
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๓
แปลระดับคุณภาพ
ดี

๘๘
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๔
โรงเรี ยนส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล โดยการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะด้านการคิด ได้แก่ การสร้างแผนผัง
ความคิด (Mind mapping) การเปรี ยบเทียบ การจัดลาดับ การเล่าเรื่ อง การทาโครงงาน การประดิษ ฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การ
พับกระดาษเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต การทาโมบาย นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังได้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีกิจกรรม คิด วิเคราะห์ข่าว และ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น หน้าเสาธงเป็ นประจาทุกสัปดาห์
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึ กทักษะการคิดในทุกสาระการเรี ยนรู ้ ทุก
ระดับชั้น ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็ นระบบสามารถสรุ ป
ความคิด มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ ในระดับ ดี
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรกาหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นกระบวนการคิด อย่างเป็ นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล เช่น การจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสอนแบบโครงงาน เป็ นต้น และควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนอย่างเป็ นระบบ
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่ม
๑
๑
๐.๖๕
๓
ดี
สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
๒
๑
๐.๖๕
๓
ดี
ตามหลักสู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิด
๓ วิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตาม
๒
๑.๕๐
๓
ดี
เกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไป
๔
๑
๐.๖๐
๓
ดี
ตามเกณฑ์
คะแนนรายมาตรฐาน
๓.๔๐
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๓
แปลระดับคุณภาพ
ดี

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
-โครงการประกวดสื่ อ-นวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน
-โครงงานนักเรี ยน
-กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทุกกลุ่มสาระฯ
-กิจกรรมซ่ อมเสริ ม/โฮมรู ม

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๕
โรงเรี ยนจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร เช่น ให้ครู ผสู ้ อนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยการให้นกั เรี ยนฝึ กการทาข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และ ชั้นมัธยม ศึกษาปี
ที่ ๖ มีการสอนซ่ อมเสริ ม การจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันสุ นทรภู่ สัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ สัปดาห์หนังสื อ สัปดาห์วนั

๘๙
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คริ สต์มาส เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี้เน้นให้นกั เรี ยนศึกษา ค้นคว้า หาความรู ้ เป็ นการฝึ กทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
การคิดวิเคราะห์ การแสดงออก การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็ นการจัดประสบการณ์ให้กบั นักเรี ยน และยังมีการนานักเรี ยนไปทัศนศึกษา
ยังแหล่งเรี ยนรู ้อื่น ๆ ตามความต้องการของนักเรี ยน นอกจากนี้ โรงเรี ยนได้พฒั นาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้
มีการนาผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางานจัดการเรี ยนการสอน มีการนิเทศการสอนอย่างเป็ นระบบ มีการ
ประเมินผูเ้ รี ยนครบทุกด้าน
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน การคิดวิเคราะห์ การแสดงออก การแก้ปัญหาต่าง ๆ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น มีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสู ตร ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๕ ในระดับ ดี
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนวางแผนที่จะพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน การนาผลการวิจยั ในชั้นเรี ยนมาใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนางานจัดการเรี ยนการสอน การนิเทศการสอนอย่างเป็ นระบบ การประเมินผูเ้ รี ยนครบทุกด้านตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดผลประเมินผลตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริต
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
วางแผนการทางานและดาเนินการ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
๑
๒
๑.๗๐
๔
ดีมาก
จนสาเร็จ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ เนตรนารี
ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่
๒ พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
๑
๐.๘๖
๔
ดีมาก -โครงการกีฬาสี ภายใน
-โครงการสิ่ งประดิษฐ์เหลือใช้
ตนเอง
๓ ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๑
๐.๘๓
๔
ดีมาก -โครงการคัดแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-โครงการหอพักหน้าอยู่ ห้องพักหน้าชื่น
มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและ
๔ หาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
๑
๐.๘๕
๔
ดีมาก ชม
-โครงการ ๕ ส
สนใจ
-โครงงานนักเรี ยน
คะแนนรายมาตรฐาน
๔.๒๔
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
แปลระดับคุณภาพ

๔
ดีมาก

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๖
โรงเรี ยนได้จดั โครงการ/กิจกรรมส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีทกั ษะในการทางาน สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต โดยการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มพัฒนาทักษะในการทางาน รักการทางาน มีการจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนได้
จัดทาโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ มีการวางแผนการทางานเป็ นกลุ่ม สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ เช่น ในรายวิชาสังคมศึกษา

๙๐
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ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์ รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี รายวิชาศิลปะ เป็ นต้น รายวิชาต่าง ๆ เหล่านี้มุ่ง
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ-เนตรนารี ทาให้นกั เรี ยนได้วางแผนการทางานเป็ นกลุ่ม เช่น
กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเดินทางไกล เป็ นต้น
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการทางาน
เป็ นทีม วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็ จ ทางานอย่างมีความสุ ข มุ่งมัน่ พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ตและหาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
๖ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีม ความมุ่งมัน่ ความกระตือรื อร้น
และความละเอียดรอบคอบในการทางานให้มากขึ้น
มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
ครู มีการกาหนดเป้ าหมายคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ
๑
๑
๐.๘๐
๔
ดีมาก
กระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ครู มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลและใช้ขอ้ มูลในการวาง
๒
๑
๐.๘๐
๔
ดีมาก
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน
ครู ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่
๓ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
๒
๑.๖๐
๔
ดีมาก
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการนาบริ บทและภูมิ
๔
๑
๐.๘๐
๔
ดีมาก
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรี ยนรู ้
ครู มีการวัดและประเมินผลที่มุ่ง
๕ เน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
๑
๐.๗๕
๔
ดีมาก
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
-โครงการพัฒนางานวิชาการ
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
-โครงการประกวดสื่ อ-นวัตกรรมการ
เรี ยนการสอน
-โครงการงานทะเบียนนักเรี ยน
-โครงงานนักเรี ยน
-กิจกรรมวันคริ สต์มาส
-กิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกกลุ่ม
สาระฯ
-ผลงานนักเรี ยน
-ผลการแข่งขันกีฬา

๙๑
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

ที่

๖

๗

๘

๙

ตัวบ่ งชี้
ครู ให้คาแนะนา คาปรึ กษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้าน
การเรี ยนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
ครู มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ
การสอน
ครู ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีและเป็ นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
ครู จดั การเรี ยนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
คะแนนรายมาตรฐาน
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
แปลระดับคุณภาพ

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนราย ระดับ
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ

แปล
คุณภาพ

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)

๗.๙๕
๔
ดีมาก

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๗
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมและจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มให้ครู ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิด
ประสิ ทธิผล โดยได้จดั โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ปรับปรุ งเพิ่มเติมหลักสู ตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
และท้องถิ่น ครู มีการศึกษาวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล และมีการนาข้อมูลไปวางแผนกสรจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
โดยให้นกั เรี ยนจัดทาแฟ้ มสะสมงาน การบันทึกและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน มี
สื่ อการเรี ยนรู ้ และ แหล่งเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น นอกจากนี้ โรงเรี ยนมีการดาเนินโครงการประกวด
สื่ อ-นวัตกรรมการเรี ยนการสอน โดยครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้จดั ทาสื่ อ-นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ และนาสื่ อของ
ตนมาประกวดเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกัน และตั้งคณะกรรมการตัดสิ นมอบรางวัล /เกียรติบตั ร แก่ครู ผชู ้ นะการประกวด
ส่ งผลให้ ครู ผสู ้ อนทุกคนมีความกระตือรื อร้นในการคิดค้นผลิตสื่ อ-นวัตกรรม ของรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ทาให้นกั เรี ยนได้รับ
ประโยชน์จากผลงานการผลิตสื่ อของครู และ โครงการส่ งเสริ มการทาวิจยั และนวัตกรรมของโรงเรี ยน ซึ่ งให้การสนับสนุนครู ผสู ้ อน
ทุกรายวิชาให้มีความรู ้เรื่ องการทาวิจยั และนวัตกรรม โดยการส่ งครู เข้าร่ วมอบรมพัฒนาตามหน่วยงานต่าง ๆ และ โรงเรี ยนเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู ้ครู ที่โรงเรี ยน ทาให้ครู มีความรู ้ และ สามารถจัดทาวิจยั และนวัตกรรมต่าง ๆได้ เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอน
บรรลุผลตามเป้ าหมายของหลักสู ตรฯ และของสถานศึกษา

๙๒
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ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ บรรลุ
เป้ าหมายของหลักสู ตร โดยการวิเคราะห์หลักสู ตรอย่างรอบด้าน กาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนที่ชดั เจน และจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนาภูมปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้ และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คาแนะนา
คาปรึ กษาและแก้ไขปัญหาผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยใช้กระบวนการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๗ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้ครู เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเป้ าหมายของการศึกษาและ
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริ มให้มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยน และเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
๑
๑
๑
๔
ดีมาก
ความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยน
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการพัฒนางานบริ หาร
ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมี
-โครงการปรับปรุ งแผนพัฒนาการศึกษา
ส่ วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการ
๒
๒
๑.๖๐
๔
ดีมาก
-โครงการรับสมัครนักเรี ยนใหม่ฯ
ประเมินหรื อผลการวิจยั เป็ น ฐานคิด
-โครงการประกันคุณภาพภายใน
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
-โครงการพัฒนาโรงเรี ยนกีฬาสู่ ความ
ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ
๓ การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
๒
๑.๖๐
๔
ดีมาก เป็ นเลิศ
-โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนทั้ง ๖
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการ
ชนิดกีฬา
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
๔ บุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
๒
๑.๖๐
๔
ดีมาก -โครงการพัฒนางานบริ หาร
-โครงการพัฒนางานวิชาการ
อานาจ
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชนพึง
๕
๑
๑
๕
ดีเยีย่ ม
ภาษาต่างประเทศ
พอใจผลการบริ หารการจัดการศึกษา
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทาง
๖ วิชาการและเอาใจใส่ การจัด
๒
๑.๖๐
๔
ดีมาก วิทยาศาสตร์
การศึกษาเต็มศักยภาพ และ เต็มเวลา
คะแนนรายมาตรฐาน
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
แปลระดับคุณภาพ

๘.๔๐
๔
ดีมาก

๙๓
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๘
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ได้ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผูน้ า และมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยได้ส่งเสริ มให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่ วม ในการกาหนดนโยบาย การจัดโครงการต่าง ๆ การจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อกาหนดกรอบทิศทางในการบริ หารจัดการศึกษา โดยได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา โครงการพัฒนางานบริ หาร โครงการพัฒนางานวิชาการ โครงการปรับปรุ งแผนพัฒนาการศึกษา โครงการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการนาผลการประเมินโครงการทุกโครงการมาวางแผนพัฒนาการศึกษา มีการประชุม
ผูป้ กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา จัดตั้งสมาคมผูป้ กครอง ครู และศิษย์เก่า จัดทาโครงการอบรมพัฒนาครู การนิเทศการ
สอน มีการติดตามการทางานของบุคลากรในโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ
ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม การวางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
และรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่ วน และการกากับติดตาม ตรวจสอบการทางานอย่างต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร สะท้อนให้เห็นถึง
การมีวิสัยทัศน์ ความเป็ นผูน้ า และการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
๘ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรนาผลการประเมิน และผลการวิจยั มากาหนดกรอบในการบริ หารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาพื้นฐาน ควรส่ งเสริ ม และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สื่ อ นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
๑
๒
๑.๕๐
๔
ดีมาก
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการปรับปรุ งพัฒนาแผนการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
-โครงการประชุมผูป้ กครอง
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
๒
๑
๐.๗๕
๓
ดีมาก
-โครงการรับสมัครนักเรี ยนใหม่ฯ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้
-โครงการพัฒนางานบริ หาร
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
-โครงการพัฒนางานวิชาการ
ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
๓
๒
๐.๗๕
๓
ดีมาก
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
ร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษา
คะแนนรายมาตรฐาน
๓.๐๐
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๓
แปลระดับคุณภาพ
ดีมาก

๙๔
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วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๙
โรงเรี ยนส่ งเสริ มคณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่ งคณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีความเข้าใจ
และ ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษา เช่น การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี การจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษา และให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของสถานศึกษา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการประชุมผูป้ กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง มีการสารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริ หารจัด
การศึกษา มีการจัดตั้งสมาคมผูป้ กครอง ครู และศิษย์เก่า เพื่อให้ผปู ้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
ผลการพัฒนา
จากการดาเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ เข้ามามีส่วนร่ วมกากับ ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งสมาคมผูป้ กครอง ครู และศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ ส่ งผลให้โรงเรี ยนเป็ นที่ยอมรับของชุมชน และผูป้ กครองมีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการศึกษา มีผ ลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๙ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมผูป้ กครอง ครู และศิษย์เก่า ระดมทุนเพื่อการศึกษา และ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
และสมาคมผูป้ กครอง ครู และศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้ าน
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
๑
๒
๑.๖๐
๔
ดีมาก
สอดคล้องกับท้องถิน่
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
๒ ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
๒
๑.๖๐
๔
ดีมาก -โครงการเข้าค่ายลูกเสื อ-เนตรนารี
-โครงการปรับปรุ งและพัฒนาศูนย์
ความสามารถ และความสนใจ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ส่งเสริ ม
-โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
และตอบสนองความต้องการ
๓
๑
๐.๖๐
๔
ดีมาก
อนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ความสามารถ ความถนัด และ
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ชนิดกีฬา
ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ฟุตบอล
สนับสนุนให้ครู จดั กระบวนการ
๔ เรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
๑
๐.๘๐
๔
ดีมาก -โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ชนิดกีฬายก
น้ าหนัก
จริ งจนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง

๙๕
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ที่

ตัวบ่ งชี้

นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
๕ ตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มี
๖ ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเ้ รี ยนทุกคน
๗
๘

มีการนาวิทยาศาสตร์ การกีฬามา
พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านกีฬา
มีระบบการพัฒนาความสามารถ
ด้านกีฬาเป็ นรายบุคคล
คะแนนรายมาตรฐาน
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
แปลระดับคุณภาพ

น้าหนัก
คะแนน

คะแนนราย ระดับ
แปล
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ

๑

๐.๖๐

๔

ดีมาก

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๑

๐.๘๐

๔

ดีมาก

๗.๖๐
๔
ดีมาก

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ชนิดกีฬามวย
สากลสมัครเล่น
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ชนิดกีฬามวย
สากลสมัครเล่น
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ชนิดกีฬา
เซปักตะกร้อ
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ชนิดกีฬา
กรี ฑา
-โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ชนิดกีฬามวย
ไทยสมัครเล่น
-สรุ ปรายงานการแข่งขันกีฬา
-แบบบันทึกเวลาเรี ยน/เวลาฝึ กซ้อม
-แฟ้ มสะสมงานนักเรี ยน

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐
โรงเรี ยนมีการจัดหลักสู ตรสถานศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีคณะกรรมการ
จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผูบ้ ริ หาร หลักสู ตรสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา โครงสร้างหลักสู ตรมีองค์ประกอบครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง ตอบสนอง
เป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาของโรงเรี ยน รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมีความเหมาะสม มีกระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนครบทุกด้าน โดยเน้นให้ครู ผสู ้ อนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และบันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู ้ ครู จดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง จัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนของนักเรี ยน นอกจากนี้
โรงเรี ยนยังมีโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยน โครงการวิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาโรงเรี ยนสู่
ความเป็ นเลิศด้านกีฬา โครงการทั้งหมดเน้นการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสู งขึ้น
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อดาเนินการพัฒนาการจัดทาหลักสู ตร
กระบวนการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ให้ทวั่ ถึงนักเรี ยนทุกคน

๙๖
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มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
น้าหนัก คะแนนราย
ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ สนาม
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
กีฬา อาคารเรี ยน มีความมัน่ คง
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
-โครงการหอพักน่าอยูห่ อ้ งพักน่าชื่นชม
๑ ความสะดวกพอเพียง อยูใ่ น
๔
๓.๐
๓
ดี
-โครงการประกวดห้องเรี ยนสวยงาม
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
-โครงการรณนรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
ร่ มรื่ นและมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับ
และกาจัดลูกน้ ายุงลาย
ผูเ้ รี ยน
-โครงการกาจัดสิ่ งปฏิกูล
-โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่ งเสริ ม
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
การอ่าน
๒ สุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย
๓
๑.๘
๓
ดี
-โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
ภาษาต่างประเทศ
จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและ
-โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์โรงเรี ยน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
๓
๓
๑.๘
๓
ดี
-โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารเรี ยน/
ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อ
อาคารประกอบ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
-โครงการบารุ งและซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์
คะแนนรายมาตรฐาน
๖.๖๐
-โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์หน้าโรงฝึ ก
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๓
มวยสากล
-โครงการวิทยาศาสตร์ การกีฬากับชุมชน
แปลระดับคุณภาพ
ดี
-โครงการกิจกรรม ๕ ส
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑
โรงเรี ยนมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่ งอานวยความสะดวก อย่างพอเพียง ใช้การได้ดี นาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกด้าน มี
ห้องเรี ยน จานวน ๖ ห้อง ห้องปฏิบตั ิการ จานวน ๙ ห้อง ห้องสมุด จานวน ๑ ห้อง ห้องพยาบาล จานวน ๑ ห้อง สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยนมีความสวยงาม ร่ มรื่ น มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผูเ้ รี ยน เช่น โครงการป้ องกันสิ่ งเสพติด โครงการป้ องกันและกาจัดยุงลาย โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพสู่ ความเป็ นเลิศ โครงการ
จ้างเหมาสู บสิ่ งปฏิกูล นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังจัดให้มีโครงการที่เอื้อให้นกั เรี ยนพัฒนาตนเองโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน เช่น
โครงการห้องสมุดยืนอ่าน กิจกรรมคือ จัดป้ ายนิเทศ มุมความรู ้ ตามอาคารเรี ยน สวนหย่อม ห้องน้ า ห้องสุ ขา บริ เวณโรงอาหาร
ให้นกั เรี ยนอ่านเพื่อรับความรู ้ท้ งั ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์โรงเรี ยน โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
โครงการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักชาย โครงการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักหญิง โครงการ ๕ ส ซึ่ งทาให้โรงเรี ยนมีการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และ โรงเรี ยนยังมีโครงการพัฒนางานห้องสมุดและส่ งเสริ มการอ่าน ให้บริ การห้องสมุดในการ
สื บค้นข้อมูลทางหนังสื อ และ ทางอินเตอร์ เน็ต ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๓๐ น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ และให้บริ การสื บค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๓๐ น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ และ เวลา ๐๙.๐๐
น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันอาทิตย์
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ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการปรับปรุ งและพัฒนาหอพักชาย และ หอพักหญิง โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์โรงเรี ยน โครงการ ๕ ส
ทาให้โรงเรี ยนมีภูมิทศั น์ที่สะอาด สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนและการฝึ กซ้อมกีฬา มีหอพัก ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงอาหาร ห้องน้ า ที่สะอาด ถูกสุ ขลักษณะ ทาให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้น เรี ยนรู ้อย่างสนุก และมีความตั้งใจ
ในการฝึ กซ้อมกีฬา การจัดโครงการป้ องกันสิ่ งเสพติด โครงการป้ องกันและกาจัดยุงลาย โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
โครงการจ้างเหมาสู บสิ่ งปฏิกูล ทาให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง ร่ าเริ งแจ่มใส เจริ ญเติบโตและพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการคิดวิเคราะห์ และดารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น การให้บริ การห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
เพื่อการสื บค้น ทาให้นกั เรี ยนมีความตั้งใจ กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑
ในระดับ ดี
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรแบ่งพื้นที่บริ เวณโรงเรี ยน ให้นกั เรี ยนดูแลอย่างชัดเจน และ ควรมีป้ายแสดงผูร้ ับผิดชอบในแต่ละพื้นที่และควร
มีการประเมินการพัฒนาพื้นที่ที่จดั ขึ้น เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนมีจิตสานึก รับผิดชอบ ในการดูแลเขตพื้นที่ของตนมากขึ้น อาจเพิ่ม
โครงการการประกวดเขตพื้นที่พฒั นา และ มีเกียรติบตั รหรื อรางวัลสาหรับผูท้ ี่ได้รับผลการประเมินสู งสุ ด
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้ คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
๑
๑
๑.๐๐
๕
ดีเยีย่ ม
สถานศึกษา
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการประกันคุณภาพภายใน
จัดทาและดาเนินการตาม
สถานศึกษา
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
๒ สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
๑
๐.๘๐
๔
ดีมาก -โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรี ยนฯ
-โครงการงานทะเบียนนักเรี ยน
มาตรฐานการศึกษา ของ
-มาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
๓ สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
๑
๐.๘๐
๔
ดีมาก -แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
-รายงานผลการประเมินตนเองของ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
๔ คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
๐.๕
๐.๔๐
๔
ดีมาก -คาสั่งโรงเรี ยน
-คู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
การศึกษาของสถานศึกษา
-เว็บไซต์โรงเรี ยน
นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
๕
๐.๕
๐.๔๐
๔
ดีมาก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
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ที่
๖

ตัวบ่ งชี้
จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
คะแนนรายมาตรฐาน
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
แปลระดับคุณภาพ

น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
คะแนน
ตัวบ่ งชี้ คุณภาพ คุณภาพ
๑

๐.๘๐

๔

ร่ องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)

ดีมาก

๔.๒๐
๔
ดีมาก

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒
โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยใช้หลักการมีส่วนร่ วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการพล
ศึกษา โดยคานึงถึงศักยภาพของผูเ้ รี ยน ศักยภาพของสถานศึกษา บริ บทชุมชนและท้องถิ่น ซึ่ งมาตรฐานที่กาหนดขึ้น ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรี ยนมีการจัดทาคู่มือการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยน มีคาสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ยน มีการแต่งตั้งคณะผูป้ ระเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรี ยน ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ แผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ มีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่ ถูกต้อง ง่ายต่อการใช้งาน
และใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา นาผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ สาธารณชน
ผลการพัฒนา
จากการดาเนินงานจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่ วน มีการประชุม วางแผน จัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงาน ดาเนินงานตามแผน ส่ งผลให้โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็ง และเป็ นระบบ โดยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๒ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนดาเนินการจัดประชุมสัมมนา สร้างความตระหนัก ให้ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็ นระบบ
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มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้ างส่ งเสริมสนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
ภายในสถานศึกษาและใช้
จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั
-โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
๑ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๕
๔
๔
ดีมาก -โครงการวิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อชุมชน
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
-โครงการสอนกีฬาพื้นฐานให้กบั
และบุคลากรของสถานศึกษา
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้อง
-โครงการโรงเรี ยนกีฬากับชุมชน
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา
๒
๕
๔
๔
ดีมาก
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
คะแนนรายมาตรฐาน
๘.๐๐
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๔
แปลระดับคุณภาพ
ดีมาก
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๓
โรงเรี ยนจัดให้มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ โดยจัดทาแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการประจาปี จัดทาโครงการวิทยาศาสตร์ การกีฬาเพื่อชุมชน เพื่อนาความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพ การออกกาลังกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของคนในชุมชุนในเขตเทศบาลนครนครราชสี มา ซึ่ งได้รับความสนใจจากชุมชน เข้าร่ วมกิจกรรม
เป็ นจานวนมาก โครงการกีฬากับชุมชน เป็ นโครงการที่ส่งคณะครู และนักเรี ยนที่มีความรู ้ มีทกั ษะด้านกีฬา นากีฬาเป็ นสื่ อให้ชุมชน
ได้มีความรู ้ ได้ฝึกประสบการณ์ในการเล่นกีฬา ทาให้มีร่างกายแข็งแรง สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตดีข้ นึ และยังนาครู และนักเรี ยน
ไปช่วยเป็ นผูต้ ดั สิ นกีฬา และผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ นกีฬา เมื่อชุมชนหรื อหน่วยงานจัดรายการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ โครงการสอนกีฬาพื้นฐานให้
โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล โดยโรงเรี ยนส่ งคณะครู และนักเรี ยน ไปให้ความรู ้ และช่วยฝึ กทักษะด้านกีฬาพื้นฐานแก่นกั เรี ยนใน
โรงเรี ยนสังกัดเทศบาล โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ โครงการทัศนศึกษาห้องสมุดต่างสถาบัน และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ล้วน
แล้วแต่เป็ นโครงการที่เน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จัดโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิภาพ มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑๓ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรจัดทาโครงการเพิ่มเติมอย่างหลากหลาย ทุกฝ่ ายควรมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมการ
จัดทาแผนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐๐
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
น้าหนัก คะแนนราย
ระดับ
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ
จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนา
๑ ผูเ้ รี ยนให้เป็ นนักกีฬาระดับชาติ
๓
๒.๐๐
๔
และนานาชาติ
ผูเ้ รี ยนได้รับการคัดเลือกเป็ น
๒ ตัวแทนแข่งขันกีฬาระดับชาติ
๒
๑.๕๐
๔
และนานาชาติ
คะแนนรายมาตรฐาน
๓.๕๐
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๔
แปลระดับคุณภาพ

ดีมาก

และจุดเน้ นที่กาหนด
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
ดีมาก จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
-โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรี ยน
ดีมาก -โครงการพัฒนากีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน ทั้ง ๖
ชนิดกีฬา
-โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
-ทาเนียบนักกีฬาทีมชาติ
-สรุ ปรายงานการแข่งขันกีฬา

วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๔
โรงเรี ยนมีบรรลุตามเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุ ดเน้น ของสถานศึกษา โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมุ่งพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา มีโอกาสพัฒนากีฬาตามอัจฉริ ยภาพแห่งตน
ควบคู่ไปกับการศึกษาและพัฒนาความเป็ นเลิศทางกีฬา สามารถเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ โดยโรงเรี ยนได้จดั ทา
โครงการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศด้านกีฬา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนด้านกีฬากรี ฑา โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยน
ด้านกีฬาฟุตบอล โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนด้านกีฬามวยสากล โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนด้านกีฬามวยไทย โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักเรี ยนด้านกีฬาเซปักตะกร้อ โครงการพัฒนาศักยภาพนัก เรี ยนด้านกีฬายกน้ าหนัก เป็ นต้น
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังกล่าว โรงเรี ยนมีการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิภาพ ทาให้
นักเรี ยนของโรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)ได้รับคัดเลือกให้เป็ นนักกีฬาทีมชาติไทย จานวนทั้งสิ้ น
๘๖ คน และสามารถเป็ นเจ้าของสถิติระดับโลก และสถิติแห่งประเทศไทย ในกีฬายกน้ าหนัก ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
๑๔ ในระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรมีการจัดการใช้วิทยาศาสตร์ การกีฬามาพัฒนานักกีฬาอย่างเป็ นระบบ เพื่อป้ องกัน แก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บ
ของนักกีฬา และจัดโภชนาการให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละชนิ ด ทั้งก่อน และหลังการแข่งขัน

๑๐๑
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริ ม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับ
คุณภาพสู งขึ้น
น้าหนัก คะแนนราย ระดับ
แปล
ร่ องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่ งชี้
คะแนน
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
โรงเรี ยนได้ดาเนินการพัฒนาโดยการ
๑ ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
๓
๒.๐๐
๔
ดีมาก จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
-โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
-โครงการประกันคุณภาพภายใน
ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
๒
๒
๑.๖๕
๔
ดีมาก
-โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
เป้ าหมาย
-โครงการหยาดเหงื่อ
คะแนนรายมาตรฐาน
๓.๖๕
-โครงการรณรงค์และป้ องกันยาเสพติด
สรุ ประดับคุณภาพมาตรฐาน
๔
แปลระดับคุณภาพ
ดีมาก
วิธีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕
โรงเรี ยนมีการจัดโครงการ /กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยมีการกาหนด
มาตรการในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั และมีน้ าใจนักกีฬา โดยได้มีขอ้ กาหนด กฎระเบียบและ
ข้อบังคับสาหรับนักเรี ยน มีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม โครงการหยาดเหงื่อ โครงการสิ่ งประดิษฐ์วสั ดุเหลือใช้ เป็ น
การส่ งเสริ มหรื อสื บสานโครงการพระราชดาริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการป้ องกันสิ่ งเสพติด เป็ นการแก้ปัญหาสังคม
โครงการ English on Monday เป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับการเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซี ยน เป็ นต้น
ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ /โครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริ มอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๕ ใน
ระดับ ดีมาก
แนวทางการพัฒนา
โรงเรี ยนควรหาโครงการเพิม่ เติมให้มีความหลากหลาย ทุกฝ่ ายของโรงเรี ยนควรมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประชุมการจัดทาแผนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนให้หน่วยงาน
ต่าง ๆได้รับรู ้

