๑๑๒
SAR ๒๕๖๐ โรงเรี ยนกี ฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ เป็ นไปตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรี ยนที่ได้กาหนดไว้ คือเป็ นโรงเรี ยนที่ผลิตและพัฒนานักเรี ยนด้านกีฬา และสุ ขภาพ สู่ ความเป็ นเลิศระดับมาตรฐานสากล
นักเรี ยนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคม รวมทั้งมีบุคลากรที่มีศกั ยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนแบบโรงเรี ยนเต็มรู ปแบบ
ด้ านอาคารสถานที่ โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุ สรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) จะเป็ นศูนย์กีฬาที่ได้
มาตรฐานสาหรับการฝึ กกีฬาโดยมีอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
ด้ านนักเรียน นักเรี ยนแต่ละชนิดกีฬามีความสามารถเข้าร่ วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติและเป็ นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตามรุ่ นอายุ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ การกีฬา
ด้ านการเรียนการสอน โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลนครนครราชสี มา (อนุ สรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) จะเปิ ดการเรี ยนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พ้ืนฐานตามหลักสู ตรการศึกษาขั้น พื้นฐานเป็ นแบบเต็มรู ปแบบ โดยมุ่งให้นักเรี ยนมีความรู ้ ตาม
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมุ่งเน้นให้นักเรี ยน มีคุณธรรม จริ ยธรรม และเป็ นคนดี
ของสังคม
๒. จุดเด่ นและจุดที่ควรพัฒนา
๑) ด้ านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่ น
๑. นักเรี ยนมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง เล่นกีฬาและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสู ง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. นักเรี ยนมีสัมมาคารวะ กตัญญูรู้คุณ มีระเบียบวินยั มีน้ าใจนักกีฬา มีผลงานระดับชาติ และ นานาชาติ
หลายรายการ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน
๒. ควรปลูกฝังและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการอ่าน การสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต และแสวงหา
ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกสถานศึกษา ให้มากยิง่ ขึ้น
๓. ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒) ด้ านการจัดการศึ กษา
จุดเด่ น
๑) ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ ใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจึงได้รับความร่ วมมือ ความช่วยเหลือจากชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ เป็ นอย่างดี
๒) มีการส่ งเสริ มสนับสนุนในด้านวัสดุ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน และ การฝึ กซ้อมกีฬาอย่างหลากหลาย
มีบริ การห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฟิ ตเนส มีแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา สาหรับสื บค้นข้อมูล มีการบริ การด้านโภชนาการที่ดี
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จุดที่ควรพัฒนา
๑) ควรส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย สร้างสื่ อ นวัตกรรม จัดทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองอยูเ่ สมอ
๒) ควรจัดให้มีการประชุม/สัมมนา/อบรม เพื่อพัฒนาครู ผสู ้ อน โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา
พื้นฐาน
๓) ควรส่ งเสริ มและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูเ่ สมอ
๓) ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
จุดเด่ น
๑) ให้ความร่ วมมือกับชุมชนโดยการส่ งครู และนักเรี ยนเป็ นผูต้ ดั สิ นกีฬา และ ผูช้ ่วยผูต้ ดั สิ นกีฬา ให้บริ การ
สถานที่ สนามกีฬา อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การกีฬา และ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ การกีฬา ทาหน้าที่ให้
คาปรึ กษา แนะนาเรื่ องการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี การดูแลร่ างกายหลังการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็ นต้น
๒) ส่ งคณะครู และ นักเรี ยนในแต่ละชนิดกีฬา ออกทาการสอนวิชาพลศึกษา และเป็ นครู ฝึกกีฬาให้กบั
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลนครนครราชสี มา
จุดที่ควรพัฒนา
๑) พัฒนาและสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาให้หลากหลาย ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน
๒) ควรสนับสนุน และส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนไปทัศนศึกษา ค้นคว้าเรี ยนรู ้นอกสถานที่ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อย่างสม่าเสมอ
๔) ด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
จุดเด่ น
นักเรี ยนมีสุขภาพดี และร่ างกายแข็งแรง นักเรี ยนทุกคนมีความสามารถด้านกีฬา และมีผลงานด้านกีฬาทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ผลงานเด่นคือ กีฬายกน้ าหนัก ที่ได้ไปร่ วมแข่งกีฬาโอลิมปิ ก ปี ๒๕๕๕ ณ กรุ งลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ จานวน ๒ คน คือ นายจตุภูมิ ชินวงค์ และ นายอรรถพล แดงจันทึก นายสิ นธุ์เพชร กรวยทอง เป็ นเจ้าของสถิติโลก รุ่ น
น้ าหนัก ๕๖ กก. นางสาวรัตนาพร ปักการะถา ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง ชนะเลิศการแข่งขันยกน้ าหนัก รุ่ น ๕๓ กิโลกรัม ในการ
แข่งขันยูธโอลิมปิ กเกมส์ ครั้งที่ ๒ ณ เมืองนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และกีฬามวยสากลสมัครเล่น ที่ได้เหรี ยญทองระดับ
ทวีปเอเซี ย คือ นายธานี นะริ นรัมย์ รุ่ นน้ าหนัก ๔๙ กก. และได้รับเหรี ยญทองระดับนานาชาติ คือ นางสาวจิรัญชยา พูนสังข์ รุ่ น
๕๐ กก. และ นางสาวปรี ดากมน ถิ่นทับไทย รุ่ น ๔๘ กก. และกีฬามวยไทยสมัครเล่น ที่สร้างชื่อเสี ยงให้โรงเรี ยน คือ นายทศพล
เสาร์ พะเนา หรื อชื่อมวยไทย คือ เด่นพนม โรงเรี ยนกีฬาโคราช ชนะเลิศเวทีมวยอ้อมน้อยไทยทีวีสีช่อง ๓ รายกายศึกจ้าวมวยไทย
และ ชนะเลิศรายการมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ ป และ นายธวัชชัย มีสินไชย หรื อ ราชสี ห์ โรงเรี ยนกีฬาโคราช
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการพัฒนาคุณภาพผูฝ้ ึ กสอนกีฬาอย่างต่อเนื่อง และ สรรหาผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งด้านกีฬา โภชนาการ
นักกายภาพบาบัด และ นักวิทยาศาสตร์ การกีฬามาพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเพียงพอ และ เป็ นระบบ
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๕) ด้ านมาตรการส่ งเสริ ม
จุดเด่ น
ผลการดาเนินงานตามโครงการ ได้พฒั นาและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีระเบียบวินยั มีสัมมาคารวะ สุ ภาพเรี ยบร้อย
และมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีกิจกรรม โครงการ พัฒนาระเบียบวินยั ผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง โดยอาจจัดให้มีกิจกรรม
พิเศษเป็ นประจาทุกเดือน
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถด้านกีฬา สามารถเข้าร่ วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติมากยิง่ ขึ้น
๒) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น
๓) พัฒนาคุณภาพครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และ สรรหาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกีฬา ด้านโภชนาการ
ด้านกายภาพบาบัด และด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา มาพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเพียงพอ และ เป็ นระบบ
๔) พัฒนาสถานศึกษา คณะผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น และพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๕) พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาให้หลากหลาย ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน และส่ งเสริ ม
ผูเ้ รี ยนไปทัศนศึกษา ค้นคว้าเรี ยนรู ้นอกสถานที่ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
๔. ความต้ องการและการช่ วยเหลือ
๑) การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเพิ่ม หรื อการจัดหาสวัสดิการให้บุคลากรเพิ่มขึ้น
๒) งบประมาณด้านสาธารณูปโภค
๓) การพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
๔) จัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการ

