ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน
O12 รายงานผลการดาเนินการประจาปี 2563
โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
1. นั กเรี ยนตระหนั กในคุ ณค่ าและ
โครงการยกระดับ 1. นักเรียนตระหนักในคุณค่าและความสาคัญ
ความส าคั ญ ของภาษาไทย ใช้
ผลสัมฤทธิ์ทางการ ของภาษาไทย
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มีนิสัย
เรียนกลุ่มสาระการ 2. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาไทย
รักการอ่านและแสวงหาความรู้
เรียนรู้ภาษาไทย
3. ให้นักเรียนมีใจรัก ชื่นชม อนุรักษ์ และสืบสาน
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และ
ภาษาไทยไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป
สื่อต่าง ๆ
4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย 2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่ว มกั น
ของผู้เรียน พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้
เป็ น กลุ่ ม แลกเปลี่ ย นความ
ภาษาไทยในสถานศึกษาให้มี
คิ ด เห็ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ร ะหว่ า ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
กัน
3. นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้น
4. นั กเรี ยนมี นิ สั ยรั กการอ่ านและ
แสวงหาความรู้ ด้ วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ
1. ครูคณิตศาสตร์เกิดแนวคิดใน
โครงการยกระดับ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สามารถ
ทันสมัยสู่สากลให้เป็นครูมืออาชีพ
เรียนกลุ่มสาระการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพเพื่อบริการ เพื่อบริการทางการศึกษาอย่างมี
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
คุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยี 2. มีห้องปฏิบัติการทาง
สารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้ออานวย
คณิตศาสตร์ที่มีบรรยากาศแห่งการ
บรรยากาศการเรียนรู้และสามารถใช้
เรียนรู้และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบเครือข่ายได้อย่าง ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
มีประสิทธิภาพ
การสอน
3. มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนพัฒนา
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ รองรับ คณิตศาสตร์มีสื่อการเรียนรู้ใช้ใน
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล มีแหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอนเพิ่มขึ้นมีมุม
หรือมุมวิชาการเชิงคณิตศาสตร์ จัดป้ายนิเทศใน วิชาการคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
เข้ามาศึกษา
4. เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผล
4. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
มีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

โครงการ

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
และนักเรียนร้อยละ 98 ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์
5. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
5. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผล
เรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นเมื่อเทียบ ขั้นพื้นฐน (O-NET) วิชา
กับปีที่ผ่านมา
คณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 3
6. เพื่อเตรียมความพร้อมในการนานักเรียนเข้า 6. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม
ร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์แต่ละประเภท
การแข่งขันคณิตศาสตร์ในแต่ละ
7. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชา
ประเภท
คณิตศาสตร์
7. นักเรียน ร้อยละ 90 มีทัศนคติ
ที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์
นักเรียนได้ฝึกฝนให้เกิดทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมี
กระบวนการ
จิตวิทยาศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความ
สนใจและความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความ
เป็นเลิศ
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์
1. เพื่อสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีสื่อการเรียนและ 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และมีความรอบรู้แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
จานวน 1 คน สามารถผลิต
2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
สื่อได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 1 รายวิชา
ศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญ และช่วยสืบสาน / ภาคเรียน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับวัน 2. นักเรียน 1,624 คน ได้เรียนรู้
สาคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
เต็มตามศักยภาพและมีผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จาก
ทางการเรียนสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น และมี 3. มีสื่อการเรียนการสอนที่
ส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ต้องการได้ร้อยละ 85
4. นักเรียน 100 คน ได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

โครงการ

ตัวชี้วัด
4. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
วิชาการและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยต่อยอด
ความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดเป็นทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการยกระดับ 1. เพื่อให้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีสื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ การเรียนรู้ที่พอเพียงต่อผู้เรียน
เรียนกลุ่มสาระสุข 2. เพื่อให้นักเรียนนาความรู้ด้านกีฬาเข้าร่วม
ศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี

ผลการดาเนินงาน
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 370 คน ได้พัฒนาศักยภาพ
ทักษะ ด้านวิชาภาษาไทยและสังคม
ศึกษา
1. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
มีสื่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80
2. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
1. นักเรียนโรงเรียนท่าเรือ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
“นิตยานุกูล” มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อย เรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น ร้อยละ 3
ละ 3
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับ
ศิลปะ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ
การพัฒนาตนเอง ร้อยละ 90
การสอน การนิเทศ ติดตาม และการวัดผล
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มี
ประเมินผล
ทักษะทางด้านงานศิลปะ ทั้ง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และ
ทางด้านงานศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ร้อยละ 80
ชีวิตประจาวันได้
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้มี
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ สูงขึ้นอย่าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 น้อยร้อยละ 3
2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้สอดคล้อง อาชีพร้อยละ 100 สามารถพัฒนา
กับกิจกรรมการเรียนการสอน และความสามารถ สื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
ของนักเรียน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับ

โครงการ

ตัวชี้วัด
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
ตรงในงานอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่
สุจริต สามารถวิเคราะห์ปัญหา มองเห็นแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้
สาเร็จลุล่วงโดยอาศัยทักษะกระบวนการกลุ่ม
และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมี
ความสุข
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการศึกษา
เรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ผลการดาเนินงาน
มาประยุกต์ใช้สร้างโครงงาน
ชิ้นงาน เพื่อนาเสนอผลงานเชิง
ประจักษ์ ร้อยละ 100
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6,
5/6, และ 6/6 จานวน 85 คน
มีประสบการณ์ตรง และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
5. นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพได้เรียนรู้ผ่านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สามารถนาความรู้
และประสบการณ์สร้างทักษะอาชีพ
สู่ครอบครัวได้ร้อยละ 100 ตาม
แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการยกระดับ 1. เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของ 1. ครู แ ละนั ก เรี ย นมี แ หล่ ง เรี ย นรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการ นักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์การทดสอบ ระดับเขต
ค้นคว้าเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
เรียนกลุ่มสาระการ และระดับชาติ
มา ร้อยละ 60
เรียนรู้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน 2. ครูในกลุ่ มสาระจัดทาแผนการ
ภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร
สอนในการจัดการเรียนการสอนทุก
3. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการ
ภาคเรียน
สอนให้เหมาะสม และเพียงพอในการจัดการเรียน 3. ครูและนักเรียนสามารถใช้แหล่ง
การสอน
ค้ น คว้ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษเพื่ อ
4. เพื่อให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง พัฒนาภาษาในการสื่อสาร และการ
ครบถ้วน
อ่าน และเขียน
4. สื่อและนวัตกรรมที่ผลิตนามาใช้
ในการพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาของนักเรียนในด้านทักษะ
ต่างๆ

โครงการ
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ
คอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารวิชาการ

ตัวชี้วัด
1. เพื่อจัดอบรมครูให้มีความรู้ในการจัดทาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณภาพ
1. เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานวิชาการให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระ และพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้

ผลการดาเนินงาน
1. ครูมีความรู้ในการจัดทาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 90%
2. ครูและนักเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ ที่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านคอมพิวเตอร์ 90%
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนโรงเรียน
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” มีผลสัมฤทธิ์
และทักษะชีวิตสูงขึ้น
2. ร้อยละ 95 ของครูโรงเรียน
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพสูงขึ้น

โครงการพัฒนางาน 1. เพื่อให้กลุ่มบริหารงบประมาณ มีวัสดุอุปกรณ์
กลุ่มบริหาร
ในการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณอย่าง
งบประมาณ
เพียงพอ
2. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณ
ได้คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการขอรับบริการแก่
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้มาขอติดต่อราชการ

1. กลุ่มบริหารงบประมาณ มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการบริหารงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณเพียงพอ
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และผู้มาขอติดต่อ มีความ
พึงพอใจในการรับบริการ ระดับดี
ร้อยละ 90

โครงการพัฒนางาน 1. เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ ให้เพียงพอกับการ
กลุ่มบริหารงาน
ให้บริการแก่บุคลากร
บุคคล
2. เพื่อให้ระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล มี
ความสะดวก รวดเร็ว และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนางาน 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ โครงการ/
กลุ่มบริหารทั่วไป กิจกรรม/งานต่างๆของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้
สามารถดาเนินตามกาหนดการ/เป้าหมาย ที่ตั้งไว้
ได้อย่างคุ้มค่าทั้งงบประมาณ เวลา และทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

ระบบงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. กลุ่มบริหารทั่วไปดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จตรงตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 98
2. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย และ
ด้านสภาพแวดล้อม ร้อยละ 98

โครงการ

โครงการมาตรการ
ส่งเสริมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ภายใน
โรงเรียน

ตัวชี้วัด
2. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ได้รับการดูแลให้มีสุขอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
โดยจัดการด้านสุขอนามัยให้สะอาด และตระหนัก
ถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนตามหลัก
โภชนาการ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยงามปลอดภัย
1. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
2. เพื่อให้ผู้บริหารมีแผนพัฒนาและดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านครูและ
บุคลากร และด้านบริหารทั่วไป ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมี
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
1. เพื่อให้ผู้บริหารครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา ได้ตระหนักเห็นความสาคัญและ
ร่วมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
2.เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสามารถรับทราบผลการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. เพื่อจัดระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
1. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย มี
แสงสว่างเพียงพอ เหมาะสมกับการเรียนรู้
2. เพื่อสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้มีความร่ม
รื่นสวยงาม เหมาะกับการใช้พักผ่อนของนักเรียน
และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

ผลการดาเนินงาน

สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ร้อยละ 85

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนัก
และเห็นความสาคัญในการ
ดาเนินงานตามระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 8 องค์ประกอบ
รวมทั้งร่วมมือตามภารกิจต่าง ๆ

โครงการ

ตัวชี้วัด
3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักรักษาสภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่และทรัพย์สินส่วนรวม
4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาประเภทต่างๆ
ของโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย สามารถใช้ ออก
กาลังกายของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
หรือชุมชนได้

โครงการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ (เศรษฐกิจ
พอเพียง)

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและดาเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ในความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทยนิยมไทยรัก
บ้านเมือง ดารงซึ่งความเป็นไทย

โครงการภาคี
เครือข่ายร่วมใจ
พัฒนา

1. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
และชุมชน
3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะในสังคมชุมชนที่ ตนเอง
อยู่อาศัย เกิดความรัก ความสามัคคี และเกิด

ผลการดาเนินงาน
1.มีอาคารเรียน อาคารฝึกงาน และ
สภาพแวดล้อม ที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มี
สภาพ การใช้งานได้อย่างปลอดภัย
มีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด ร้อย
ละ 95
2.มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
รอบๆอาคาร และสถานที่พักผ่อน
สาหรับนักเรียน อย่างเพียงพอ
ร้อยละ 95
3.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย
ร้อยละ 100
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80
2. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ 85
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักในความสาคัญของการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80
4. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทย นิยมไทย รักบ้านเมือง
ดารงไว้ซึ่งความเป็นไทยร้อยละ 80
1. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกกิจกรรมที่โรงเรียน
จัดขึ้น
2. โรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วม
การจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ของ
ชาติอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง

โครงการ

ตัวชี้วัด
ความภาคภูมิใจ ในคุณค่าของความเป็นคนไทย
และสังคมชุมชนที่ตนเองอาศัย

โครงการพัฒนา
1. เพื่อให้ครูประจาชั้นได้พบและพูดคุยกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้ปกครองของนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดี
นักเรียน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
3. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และเป็นที่พึ่งของ
บุตรหลาน
4. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจใน
เทคนิควิธีเลี้ยงบุตรหลานในสังคมยุคใหม่
5. เพื่อให้ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อบุตรหลาน
มองในส่วนดีของบุตรหลาน สาหรับส่วนบกพร่อง
ก็ยินดีร่วมมือปรับปรุงแก้ไข
6. เพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะในการสื่อสารกับ
บุตรหลาน รู้จักรับฟังบุตรหลาน เพื่อสัมพันธภาพ
อัน
อบอุ่นของครอบครัว
7. เพื่อให้ผู้ปกครองยินดีร่วมมือกับโรงเรียนใน
การวางแนวทางอนาคตของบุตรหลาน
8. เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมกันสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพื่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง บ้าน
โรงเรียน

ผลการดาเนินงาน

1. นักเรียนทุกคน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ตาม
ความเป็นจริง
2. ครู อาจารย์ทุกคน เข้าใจ
นักเรียนอย่างแท้จริงมีข้อมูล
สามารถทาการช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ และ ต่อเนื่อง
3. ผู้ปกครองร้อยละ 100 สามารถ
ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ
นักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยม
ที่ดี
4. จัดประชุมผู้ปกครองและ
เครือข่าย ภาคเรียนละ 1ครั้ง
รวม 2 ครั้ง
5. ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความ
ตระหนักในการให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
นักเรียนในปกครองในด้านการเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี 15
ปี อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุ
กูล” ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย รายการหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้
การสนับสนุน

โครงการครูมืออาชีพ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความมั่นใจและ
(กลุ่มบริหารงาน
กล้าแสดงออกในการสนทนาภาอังกฤษ
บุคคล)
กับเจ้าของภาษาโดยตรง
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา
วัฒนธรรมและพัฒนาทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
โครงการส่งเสริม
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะที่ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12
พึงประสงค์ของ
ประการ
ผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่กัน
ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
3.เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและมี
จิตสานึกในการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรี
ตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100
2. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าอุปกรณ์
การเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ
100
3. นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียนตลอดปีการศึกษา คนละ 1
ครั้ง ร้อยละ 100
4. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90
4.1 กิจกรรมวิชาการ
4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตร
นารี
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา
4.4 การบริการสารสนเทศ ICT
นักเรียน 1,600 คน ได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเจ้าของ
ภาษา

1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. นักเรียนมีการเรียนรู้และการอยู่กันใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
3.นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีจิตสานึก
ในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่

