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ค ำน ำ 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) ระบุให้
สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพ
ภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปี เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณะชน เพ่ือ
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ รวมทั้งเพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอก นอกจำกนี้ 
เพ่ือให้เกิดกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และได้มีกำรประกำศกระทรวงว่ำด้วยกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ประกำศใช้รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก วันที่ 23 
กุมภำพันธ์ 2561 ให้สถำนศึกษำทุกแห่ง จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยก ำหนด
มำตรฐำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละระดับ และประเภทกำรศึกษำ
พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดส่ง
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็น
ประจ ำทุกปี  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ตำมกฎกระทรวง กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่มุ่งสู่
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 โรงเรียนวิเชียรมำตุ 2 ขอขอบคุณคณะท ำงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
เอกสำรเล่มนี้ และหวังว่ำเอกสำรเล่มนี้ จะใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำให้ยั่งยืน และก้ำวหน้ำ บรรลุตำมเป้ำหมำยและคุณภำพกำรศึกษำได้  
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป  
           1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  ตั้งอยู่ที่เลขที่  259  หมู่ที่ 4 ถนนช่อง-ปะเหลียน ต าบล
โพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92140  โทรศัพท์  075-576031-2  โทรสาร  
075-576032 e-mail wichien2.@gmail.com  
website www.school.obec.go.th/wichienmatu 2 
             1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ     ม.1 ถึง ม.6 
          1.3 มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  บ้านโหละคล้า  บ้านโคกทราย บ้านล าพิกุล  บ้านควนนิมิต
ศิลา  บ้านยูงงาม บ้านโพรงจระเข้   บ้านวังเจริญ  บ้านล าปลอกเหนือ  
 

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
       2.1 ผู้บริหาร นางรัตนี ลิ่มพานิช  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. การบริหาร 
 2.2 ประวัติโดยย่อ ค าขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา  
                  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เป็นโรงเรียน
สหศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – ขาว 
 ค าขวัญโรงเรียน  “ประพฤติด ี มีวิชา  สามัคคี  กีฬาเสริม” 
 คติธรรม   “สาธุ ปัญญาณวา นโร”  (คนดีต้องมีปัญญา) 
 ปรัชญา    การศึกษา คือการพัฒนาคน 

ประวัติการก่อตั้ง 
 ปีการศึกษา  2532  ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดและสภาต าบลโพรงจระเข้  จัดตั้งโรงเรียน
วิเชียรมาตุ 2 (สาขา) ใช้อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกทรายและกางเต็นท์เรียน มีนักเรียนทั้งหมด 41 คน 
คร ู- อาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ 
  ปีการศึกษา 2535  มีนักเรียน  120  คน  ครู – อาจารย์ 6 คน ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ  
และผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรังได้ท าหนังสือขอที่ราชพัสดุของกรมต ารวจ หมู่ที่ 4  ต าบลโพรงจระเข้  
อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  เนื้อที่ 25 ไร่  2 งาน  96  ตารางวาและได้รับอนุมัติใช้เมื่อวันที่  8 มกราคม  
2536 
 ปีการศึกษา 2536  นักเรียน  185  คน  ครู – อาจารย์ 6 คน   ในภาคเรียนที่ 2 ได้ย้าย นักเรียนจาก
โรงเรียนบ้านโคกทรายมาเรียนที่ใหม่ใช้อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 7 ห้องเรียน   
 ปีการศึกษา 2537 ได้รับการจัดตั้งโรงเรียนกรมสามัญศึกษาโดย ใช้ชื่อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เมื่อวันที ่ 
4 กุมภาพันธ์ 2537 โดยจัดแผนชั้นเรียน 3–2–2 จ านวนนักเรียน 120-80 -55 มีครูอาจารย์ 11คน นักการ 
ภารโรงและยาม 2 คน มีนายประดิษฐ์ จิตบุญ ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
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 ปีการศึกษา  2548   มีนักเรียน  306  คน  จัดแผนชั้นเรียน  3-3-3/1-1-1  มีครู-อาจารย์ 19  คน  
นักการภารโรง 1 คน  คนขับรถ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราวบรรณรักษ์ 1 คน    ครูจ้างสอน 1 คน    ผู้บริหาร  
นายสุรพล  ศุภศรี    ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   

ปีการศึกษา  2549  มีนักเรียน 320 คน  จัดแผนชั้นเรียน  2-2-2/1-1-1  มีครูอาจารย์  18 คน  
นักการภารโรง  1 คน  ลูกจ  างชั่วคราวบรรณรักษ์  1 คน ครูจ้างสอน 1 คน  ผู้บริหาร  นายปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์  
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2550  มีนักเรียน  326 คน แผนการจัดชั้นเรียน  2-2-2/1-1-1 มีครู อาจารย์ 18 คน 
นักการภารโรง  1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน ผู้บริหาร นายปิติ  ตั้งชูทวีทรัพย์  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2552  มีนักเรียน  310 คน แผนการจัดชั้นเรียน  2-2-2/1-1-1 มีครู อาจารย์ 18 คน 
นักการภารโรง  1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน ผู้บริหาร   นายสมนึก  อ้นเพ็ชร   ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปีการศึกษา  2553  มีนักเรียน 295 คน แผนการจัดชั้นเรียน 2-2-2/1-1-1 มีครู อาจารย์ 17 คน 
นักการภารโรง  1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานธุรการ  1 คน ผู้บริหาร        นาย
สมนึก  อ้นเพ็ชร   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  

 ปีการศึกษา  2554  มีนักเรียน 271 คน แผนการจัดชั้นเรียน 2-2-2/1-1-1 มีครู อาจารย์ 17 คน 
นักการภารโรง  1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานธุรการ  1 คน ผู้บริหาร        นาย
สมนึก  อ้นเพ็ชร   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียน 275 คน แผนชั้นเรียน 2-2-2 /2-2-1 มีครู 17 คน นักการภารโรง 1 คน 
ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1 คน ลูกจ้าง 1 คน  ผู้บริหาร นายสมชาย 
อินทรโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  

ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียน 275 คน แผนชั้นเรียน 2-2-2 /2-2-2 มีครู 19 คน นักการภารโรง 1 คน 
ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1 คน ลูกจ้าง 1 คน  ผู้อ านวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ 2 นายมานพ ขุราษี  

ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียน 237 คน แผนชั้นเรียน 2-2-2 /2-2-2 มีครู 19 คน นักการภารโรง 1 คน 
ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1 คน ลูกจ้าง 1 คน  ผู้อ านวยการโรงเรียน
วิเชียรมาตุ 2 นายมานพ ขุราษี  

ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน 204 คน แผนชั้นเรียน 2-2-2 / 2-2-2 มีครู 16 คน พนักงานบริการ 1 
คน ภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1 
คน ผู้บริหาร นายไชยพงษ์ ชุมศรี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  

ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน 196 คน แผนชั้นเรียน 2-2-2 / 2-2-2 มีครู 15 คน พนักงานบริการ 1 
คน ภารโรง 1 คน ครูจ้างสอน 5 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน จ านวน 1 คน ผู้บริหาร นายไชยพงษ์ ชุมศรี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  

ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน 178 คน แผนชั้นเรียน 2-2-2 / 2-2-2 มีครู 15 คน ภารโรง 1 คน ครู
จ้างสอน 4 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จ านวน 1 คน 
ผู้บริหาร นางรัตนี ลิ่มพานิช ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  

 



โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 2562)  

 

3 
 

 ที่ตั้ง อาณาเขตโดยรอบ   โรงเรียน มีดังนี ้
  ทิศเหนือ       จดที่ดินเอกชน   ทิศใต ้ จดที่ดินเอกชน 
  ทิศตะวันตก  จดถนนสายกะช่อง – หาดเลา  ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน 

ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 โรงเรียนใช้การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการกรอบยุทธศาสตร์    เป้าหมาย ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบายปฏิรูป
การศึกษา  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๕๓   โดยก าหนดให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีการท างานเป็นทีม มีการ
ติดตามการด าเนินงาน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  ลักษณะการบริหารงาน   
 โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีเป้าหมายที่เน้น
ผลงานตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3  มาตรฐาน   ตามโครงการการบริหารงานทั้ง 4  กลุ่มงาน และตาม
นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด ลักษณะการบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน ดังแผนภาพที่ 1 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

 
 ระบบโครงสร้างการบริหาร  

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายและชุมชน   
 
 
 
    
-การพัฒนาหลักสูตร ฯ 
-การพั ฒ น ากระบ วน ก าร
เรียนรู ้
-การวัดและประเมินผล 
-การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโน ฯ 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ฯ 
- ก ารส่ งเสริ มคว าม รู้ ด้ าน
วิชาการแก่ชุมชน 
- การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการ ฯ 
- การส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ บุคคลครอบครัว 
องค์กร ฯ 

-การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
-การจัดสรรงบประมาณ 
-การตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล 
-การระดมทรัพยากร 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญชี 
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์  
 

-การวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
-การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง 
-ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า ร
ปฏิบัติราชการ 
-วินัยและการรักษาวินัย 
-การออกจากราชการ 

-การด าเนินงานธุรการ 
-งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ 
-งานพัฒนาระบบและเครือข่ ายข้ อมู ล
สารสนเทศ 
-การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
-การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ ฯ 
-การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
- การรับนักเรียน 
-การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ฯ 
- การระดมทรัพยากร ฯ 
- งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
-การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชน ฯ 
-งานประสานราชการและเขตพื้นที่  และ
หน่วยงานอื่น  
- การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
- งานสหกรณ์โรงเรียน 
- งานอนามัย/โภชนาการ 
- งานเวรยาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร                     

 กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทัว่ไป 
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3.  ข้อมูลนักเรียน  
ปัจจุบัน  โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน  

  
ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ม.1 2 45 35 
ม.2 2 37 42 
ม.3 2 48 39 

รวมระดับ ม.ต้น 6 130 116 
ม.4 2 21 25 
ม.5 2 16 21 
ม.6 2 19 16 

รวม ม.ปลาย 6 56 62 
รวมทั้งสิ้น 13 186 178 

 
3.3   มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  -     คน 
3.4   มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  -  คน 
3.5  มีนักเรียนปัญญาเลิศ – คน 
3.6   มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -  คน 
3.7  จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 19.75 คน 
3.8  สัดส่วน ครู : นักเรียน    1:12.47 

 

รางวัลดีเด่นด้านโรงเรียน 
1. รางวัลระดับทอง การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากส านักงานสาธารณสุขตรัง 

ปีงบประมาณ  2547 2548 , 2549, 2550 
2. รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานนักเรียนโครงการนักอนุรักษ์ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา  

2549 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรังเขต 1  
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมโนราห์ ระดับช่วงชั้นที่ 3  จากส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดตรัง  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 7 คน 
4. เกียรติบัตรโรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน คุณธรรมน าความรู้ 

(อิสลามศึกษา)  ปี  2549 
5.  เป็นโรงเรียนแกนน าส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ห้องสมุดมีชีวิต) ปี 2549-2550 

 6.  เป็นโรงเรียนที่มีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (Good practice)  
7. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง   เขต 1  
8. โรงเรียนที่เสนอโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
9. เกียรติบัตรโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดห้องสมุดมีชีวิต ช่วงชั้นที่ 3-4 (ขนาด

เล็ก) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ 2552 จากส านักงานเขต
พ้ืนทีการศึกษาตรังเขต 1 
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10. ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางเลือก ระดับ
ดีเด่น    งานมหกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: รวมพลังปัญญาพัฒนาเด็กตรัง”   

10.  รางวัลสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ปี 2552   
11.  รับรางวัลที่ 3 โครงงานเยาวชนวัยใส ร่วมใจน าคุณธรรม ลดภาวะโลกร้อน   จากส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 1  
12.  เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” จาก

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          13. โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ "การพัฒนาคุณธรรมน าวิชาการ ตาม
หลักความดีสากล" ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา พ.ศ.
2556 
5.  สภาพชุมชนโดยรวม 

5.1 สภาพชุมชนโดยรวม  โรงเรียนวิเชียรมาตุ  2 อยู่ในต าบลโพรงจระเข้เป็นต าบลหนึ่ง   ของอ าเภอ
ย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ต าบลโพรงจระเข้ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่   23  พฤษภาคม  
2540   มี  7 หมู่บ้าน  คือ    หมู่บ้านโคกทราย   หมู่บ้านล าพิกุล   หมู่บ้านยูงงาม   หมู่บ้านห้วยสอ  หมู่บ้าน
วัดโพรงจระเข้  หมู่บ้านโหละคล้า หมู่บ้านล าไห มีพ้ืนที่ทั้งหมด 127.20  ตารางกิโลเมตร  อยู่ห่างจากอ าเภอ
ย่านตาขาว 17 กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ   5,270   คน ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา และ
ประกอบอาชีพท าสวนยาง   รองลงมาคือ  การเลี้ยงสัตว์  ท าสวนผลไม้  พืชผัก  และ รับจ้างทั่วไป   

5.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างกรีดยาง และท าสวนยาง  ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณ  
50,000-100,000 บาท /ปี   
  5.3 โอกาสและข้อจ ากัดของสถานศึกษา 

       โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ มีสถานที่ที่ส าคัญในชุมชนประกอบด้วย วัด 5 แห่ง สุเหร่า  1 แห่ง 
โบสถ ์1 แห่ง สถานีอนามัย  3 แห่ง   หน่วยอนุรักษ์น้ าตกไพรสวรรค์ น้ าตกสายรุ้ง  เขื่อนล าปลอก  ประเพณีที่
ส าคัญในท้องถิ่น ได้แก่ การร ามโนราห์ การเล่นหนังตะลุง  วันส าคัญของท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีงานบุญเดือน
สิบ  วันส าคัญทางศาสนา   

 

6. โครงสร้างหลักสูตร    
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 พุทธศักราช 2553 (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียน)ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังนี้  
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

  ภาษาไทย 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
            วิทยาศาสตร์   120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
            คณิตศาสตร์  120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
            สังคมศึกษา ศาสนาและ  วัฒนธรรม 
            ประวตัิศาสตร ์
           ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
           หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
           ภูมิศาสตร ์
           เศรษฐศาสตร ์  

160(4 นก.) 
 

40(1 นก.) 
 
 

120(3 นก.) 

160(4 นก.) 
 

40(1 นก.) 
 
 

120(3 นก.) 

160(4 นก.) 
 

40(1 นก.) 
 
 

120(3 นก.) 

320(8 นก.) 
 

80(2 นก.) 
 
 

240(6 นก.) 

           สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
           ศิลปะ 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
           การงานอาชีพ และ      เทคโนโลย ี 80(2 นก.) 80(2 นก.) 80(2 นก.) 120(3 นก.) 
           ภาษาต่างประเทศ 120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 240(6 นก.) 
          รวมเวลาเรยีน (พืน้ฐาน)  880(22นก.) 880(22นก.) 880(22นก.) 1,640(41 นก.) 
 รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่เกิน 200 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ช่ัวโมง 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

 
7.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

อาคาร จ านวน 
 หลัง ห้อง 

อาคารเรียน 
อาคารถาวรแบบเบ็ดเสร็จ กขค. 
อาคารชั่วคราว 
อาคารเรียน  108 ล  

 
3 
1 
1 

 
11 
6 
8 

อาคารประกอบ 
- บ้านพักคร ู
- ห้องน้ าห้องส้วม แบบ 6 ที/่27 
- บ้านพักนักการภารโรง 
- ถังน้ าแบบ ฝ 33 
- หอประชุมแบบ 100/27 

 
2 
3 
1 
2 
1 

 
8 
18 
2 
- 
- 
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8. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
 8.1 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

จ านวนเงิน รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย 
เงิน

อุดหนุน
บ ารุง 

การศึกษา  

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ค่าสา
ธารณูป 

โภค 

ค่าจ้างคร ู
 

บริหารงาน
วิชาการ 

บริหาร
งบประมาณ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงาน
บุคคล 

ส ารอง
จ่าย 

867,600 
 

228,200 400,000 326,357 221,655 29,544 55,413.75 25,859.75 
 

36,942.50 
 

 
  ค่าใช้จ่ายประจ า  

1. ไฟฟ้า    328,857 บาท 
2. น้ ามันเชื้อเพลิง   47,635  บาท 
3. บุคลากร   98,175  บาท 
4. โทรศัพท์   23,508  บาท 

รวม   498,175 บาท 
8.2 ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

  8.2.1 คอมพิวเตอร์  มีจ านวนทั้งหมด         28       เครื่อง 
       ใช้เพื่อการเรียนการสอน  21   เครื่อง 
       ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้   28       เครื่อง 
        ใช้ในงานบริหาร    7     เครื่อง  
  8.2.2 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ มีทั้งหมด 7   ห้อง  ได้แก่  ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องวิทยาศาสตร์  2  ห้อง  ห้องสมุด  ห้องดนตรี  ห้องศิลปศึกษา   ห้องโสต ฯ ห้องภาษาอังกฤษ  ห้อง
ภาษาไทย ห้องคณิตศาสตร์  ห้องสังคมศึกษา ฯ ห้องคหกรรม   
  8.2.3 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬาฟุตบอล  สนามบาสเก็ตบอล  
สนามวอลเล่ย์บอล  
 
9. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ 

 ห้องสมุดมีขนาด  200 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 7,300 เล่ม   โรงเรียนมีครูที่ท า
หน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด 2 คน  จ านวนนักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุด เฉลี่ย  120 คน /วัน  

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2   อยู่ในพื้นท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ ที่ส าคัญได้แก่ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและการใช้   
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ จ านวนครั้งต่อปี 
1. เขื่อนไฟฟ้าล าปลอก 1 
2. ศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการ 1 
3. การติดตายางพารา 1 
4. ศึกษาดูงานจังหวัดกระบี่ สตูล 2 
5. ศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา 1 
4. หน่วยพิทักษ์ป่าไพรสวรรค์  2 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน   
 ปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น /ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / นักเรียน  
ในปีการศึกษานี ้
  1. นายระแวง  ชุมฤทธ์   ให้ความรู้เรื่อง  การร ามโนราห์ 
  2. นายมูฮัมหมัด  สังขาว  ให้ความรู้เรื่อง ศาสนาอิสลาม 
  3. ด.ต. ศักดิ์ฐานัน ยอดชิต ให้ความรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัย ยาเสพติด  
 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   
1. ห้องสมุด โรงเรียนมีห้องสมุดจ านวน 1ห้อง มีการใช้บริการห้องสมุดเฉลี่ยวันละ 120 คน    มี

หนังสือจ านวน 7,590 เล่ม นอกจากนี้มีหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์   
2. คอมพิวเตอร์ จ านวน 20เครื่อง มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  มีการสืบค้น

ข้อมูลอินเทอร์เน็ต  มีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต  มีบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตทุกวันนักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกวัน  

3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ห้องเรียน  
4. ห้องโสตฯ  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งมีโทรทัศน์  จ านวน 11 

เครื่อง  โดยอยู่ในห้องโสต จ านวน 1 เครื่อง และ อยู่ในห้องเรียนต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
จ านวน 9 ห้องเรียน ห้องพิเศษ 2 เครื่อง 

5. ห้องดนตรี โรงเรียนมีเครื่องดนตรีไทย และดนตรีสากล นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้และฝึกซ้อม
ดนตรี  

6. สวนต้นไม้ในโรงเรียน แปลงปลูกพืชไร้ดิน การเลี้ยงปลาดุก  
7. ห้องเรียนอาเซียน 1 ห้อง  
 

10. การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 
การบริหารจัดการศึกษา โดยการศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา เพ่ือน าไปก าหนดทิศทางการพัฒนาให้
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สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัด
การศึกษาและค านึงถึงบริบทท่ีส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  

10.1  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี    /  
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     / 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                       /  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น      / 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  /   
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
   / 

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   / 

ตัวบ่งชี้ที่ 8   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด  

   / 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  ปณิธาน 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   / 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                         

  /  

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม     

มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  

   / 

มาตรฐานที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  /  

     

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 81.40 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   /    รับรอง           ไม่รับรอง 
 

10.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
       โรงเรียนมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ ดังนี้ 

      1.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
        โอกาส  
       1. ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม 
           1.1 ประชาชนในชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีจ านวนนักเรียน
เพ่ิมข้ึน 

            1.2 ชุมชนเป็นแหล่งเกษตรกรรมส่งผลให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพแก่นักเรียน 
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               1.3 ชุมชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เชิง
อนุรักษ์ของผู้เรียน 
               1.4 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัย เอดส์ เพศศึกษา และวินัยจราจร  
               1.5 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนท าให้กิจกรรมนั้นส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี  
               1.6 ชุมชนมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานความหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
          2. หมวดเทคโนโลยี  
              2.1 ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม
ผ่านระบบเครือข่ายที่หลากหลาย  
              2.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใช้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของครู และนักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรียน  
          3. หมวดเศรษฐกิจ  
              3.1 ชุมชนส่งเสริมด้านอาชีพต่อนักเรียนส่งผลให้เป็นปัจจัยที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
              3.2 ชุมชนและองค์กรภายนอกสนับสนุนด้านการเงินเอื้อต่อความต้องการของโรงเรียน 

         4. หมวดการเมืองและกฎหมาย 
              4.1 ผู้น าชุมชนและนักการเมืองท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
              4.2 ส่วนราชการสง่เสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ส่งผลให้เกิด
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
              4.3 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท าให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

อุปสรรค 
  1. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม 
         - สภาพของครอบครัวส่วนใหญ่แยกกันอยู่ท าให้ไม่มีเวลาในการอบรมดูแลนักเรียนในความ
ปกครองอย่างเต็มที่  
  2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
     2.1 ภาวะเศรษฐกิจท าให้การระดมทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลด
น้อยลง 
               2.2 ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจลดลง ส่งผลให้นักเรียนขาดความพร้อมในด้านการ
เรียน 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
  3. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย 
            - ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายการศึกษาท าให้มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาในของโรงเรียน 

2.  สภาพแวดล้อมภายใน 
                   จุดแข็ง 
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            1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย 
                    1.1 โครงสร้างการบริหารงานชัดเจนเอื้อต่อการบริหารงานองค์กร  
                             1.2 นโยบายการด าเนินงานเน้นด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งผลให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์                      
                              1.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   
                     1.4 มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรที่ชัดเจนท าให้การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ            
                               1.5 นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนมีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
                     1.6 การด าเนินงานของโรงเรียนสนองตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการศึกษาได้ตามเป้าหมาย   
 2.  ปัจจัยด้านการบริหารและคุณภาพนักเรียน  
             2.1 โรงเรียนจัดบริการการศึกษาแต่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสนองนโยบายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542   
            2.2 โรงเรียนจัดหลักสูตรและแนวการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้เรียน  
            2.3 โรงเรียนจัดหลักสูตรวิชาโครงงานแก่นักเรียนเพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติจริง 
            2.4 โรงเรียนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตาม
ความต้องการของนักเรียนและชุมชน  
             2.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
             2.6 โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพ่ิมข้ึน  
              2.7 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  
             2.8 โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์เพื่อให้นักเรียนและ
ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
                       2.9 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ความรับผิดชอบในการท างานเพ่ือให้
นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   
                       2.10 นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทันสมัยที่เอ้ือต่อการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   
                       2.11 มีห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
             3. ปัจจัยด้านบุคลากร 
                     3.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตาม
วิชาเอกและความถนัด ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
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                     3.2 โรงเรียนมีการส่งเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถโดยการ
สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา พัฒนาวิชาชีพ   
                    3.3 บุคลากรจัดท าและจัดหาสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์   
                    3.4 บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพขององค์กรดี
ขึ้น  
                    3.5 บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษาท าให้ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
           3.6 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
                    3.7 บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 4. ปัจจัยด้านการเงิน 
                    - โรงเรียนสามารถจัดการในการบริหารจัดการในเรื่องการะดมทุนจากชุมชนและ
องค์กรภายนอกมาบริหารจัดการศึกษา  
             5. ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
                     5.1 สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และมีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  
                     5.2 อาคาร สถานที่มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
            5.3 ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเพียงต่อการ
จัดการเรียนการสอน   
                      5.4 โรงเรียนให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนตรง
ตามความต้องการของครูผู้สอน  
 6. ปัจจัยการบริหารจัดการ 
             6.1 การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
            6.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพท าให้ครูมีขวัญก าลังใจในการท างาน  
            6.3 มีแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่ชัดเจนท าให้ชุมชนมีความศรัทธาต่อระบบการ
บริหารจัดการของโรงเรียน  
            6.4 มีการปฏิบัติงานตามแผนงานท าให้มีการท างานตามแผน ส่งผลให้การท างาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์   
            6.5 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  
            6.6 มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรอย่างเป็นระบบสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ   
            6.7 มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้ชุมชนมีความศรัทธาต่อชุมชน 
            6.8 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   

2. จุดอ่อน  
           1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย 



โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 2562)  

 

15 
 

                   -  การด าเนินงานของโรงเรียนระบบการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามข้ันตอนใน
รูปแบบวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)    
            2. ปัจจัยด้านการบริหารและคุณภาพนักเรียน  
            -  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน และมีปริมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
                3. ปัจจัยด้านบุคลากร 
            3.1 ขาดแคลนบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์   
            3.2 ครูมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
จ านวนน้อย 
                          4. ปัจจยัด้านการเงิน 
            4.1 การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและโครงการ ท าให้การบริหารงาน
ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน แต่งบมีน้อย   
                  4.2 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน
และนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
             5. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
           -  ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้และการค้นคว้ามีไม่
เพียงพอ 
               6.  ด้านการบริหารจัดการ 
              6.1 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ควรมีด าเนินการอย่างต่อเนื่องและน าผลไปพัฒนา
ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ   
             6.2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนต่อชุมชนมีน้อย ท าให้โรงเรียน
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเท่าที่ควร   
             6.3 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อถือได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน 
 
 

10.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน ดังนี้ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ 2561 ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา Desired Outcomes of Education : 
 DOE  มาก าหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา ดังตาราง  
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ 2561 ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (คุณลักษณะของคน
ไทย 4.0 ดังแผนภาพ  
 

คุณลักษณะ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รู้ จั ก ต น เอ ง แ ล ะ ผู้ อ่ื น  มี

เป้ าห ม ายและทั กษ ะการ
เรียนรู้ บริหารจัดการตนเอง
เป็น มีทักษะชีวิต มีความรู้ 
ความรอบรู้และสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการสร้างสุขภาวะ 
การศึกษาต่อ หรือการท างาน 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย  

ชี้น าการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  รู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัวในโลกยุค
ดิ จิ ทั ล  มี ทั ก ษ ะ ชี วิ ต  ฟั น ฝ่ า
อุปสรรคได้ มีความรู้ ความรอบรู้
ด้ านต่าง ๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาวะ
การศึกษา การท างาน อาชีพ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

 มีทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการสื่อสาร มีความรอบ
รู้ทางข้อมูลสารสนเทศ และ
ทางดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหา มีการ
คิดอย่ างมี วิ จารณ ญ าณ  มี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
น าความคิด สู่การสร้างผลงาน
ในลักษณะต่าง ๆ  
 
 

สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก 
ทักษะข้ามวัฒนธรรม ทักษะการ
สะท้อนคิด การวิพากษ์เพ่ือสร้าง
น วั ต ก รรม  และสามารถ เป็ น
ผู้ประกอบการได้  

 มีความเชื่อมั่นในความถูกต้อง 
ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม  มี จิ ต
ประชาธิปไตย มีส านึกและ
ความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย และพลเมืองอาเซียน  
 
 
 
 

เชื่อมั่น ในความเท่ าเทียม เป็น
ธรรมทางสังคม มีจิตอาสา มีความ
ก ล้ าห าญ ท างจ ริ ย ธ ร รม เป็ น
พลเมืองที่กระตือรือร้น ในการร่วม
สร้างสังคมไทย และโลกที่ยั่งยืน มี
ความซื่อสัตย์ ในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวม  

ค่านิยมร่วม : ความเพียรบริสุทธิ์ ความพอเพียง วิถีประชาธิปไตย ความเท่าเทียมเสมอภาค  
คุณธรรม: ลักษณะนิสัยท่ีดี และคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นความดีงาม เช่น ความมีวินัย ความซ่ือสัตย์ ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   

 
ที่มา: ส านกงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.(2561: 9)  

การเรียนรู้ 
(Learning Person) 
เพ่ือสร้างงานและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

พลเมืองที่เข้มแข็ง    
(Active Citizen) 

เพ่ือสันติสุข 
 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม     

(Innovation Co-
creator)  เพื่อสังคมท่ี
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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 10.4 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน  
  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน (10 ประเด็น) 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1 .1.1 มีความสามารถใน การอ่านเขียน  และ
สื่อสารและการคิดค านวณ  
    1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
    1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม         
    1.1.4 มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
    1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
    1.1.6 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย          
    1.2.3 มีการยอมรับที่ จะอยู่ ร่ วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  
    1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
(6 ประเด็น)   ประกอบด้วย 
  2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอ บ ด้ าน ต าม ห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย   
  2.4 ครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (5 ประเด็น) ประกอบด้วย  
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 

 
 
 10.5 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 น าข้อมูลมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน จุดเด่น จุดด้อย นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
น ามาเป็นข้อมูลในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน และ 23 ประเด็น
พิจารณา ดังนี้   
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน (12 ประเด็น) 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1 .1.1 มีความสามารถใน การอ่านเขียน และ
สื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น อยู่ใน
ระดับเกรด 2 ขึ้นไป  
    1.1.2 มีความสามารถใน การอ่านเขียน และ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป 
   1.1.3 มีความสามารถในด้ านการคิดค านวณ
เหมาะสมตามตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ในระดับ
เกรด 2 ขึ้นไป 
    1.1.4 มีโครงงาน 1 โครงงาน/ปีการศึกษา  
    1.1.5 สามารถสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 1 
ชิ้น ด้วยโครงงาน 
    1.1.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร โดยสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้น /ภาคเรียน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
    1.1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป 
    1.1.8 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพคนละ 1 อาชีพ/ปีการศึกษา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1.2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
    1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย  
    1.2.3 มีการยอมรับที่ จะอยู่ ร่ วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  
             1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย ลักษณะ
จิตสังคม  และมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
(6 ประเด็น)   ประกอบด้วย 
  2.1 การก าหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ที่ก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม และบริหารจัดการแบบ PDCA  
  2.3 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่เน้นพัฒนาการทุกด้านครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
             2.4 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี  
             2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง
ในและนอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
             2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ทุก
สาระการเรียนรู้ 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (5 ประเด็น) ประกอบด้วย  
3.1  จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ป ฏิ บั ติ จ ริ งแ ล ะส าม ารถน า ไป ป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน   
3.2  น าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้น เรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพ่ือ
แก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยนวัตกรรม บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยคนละ 50 
ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
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บทที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
          1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 

มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศกึษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้
สมกับวัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  (ส านักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2560) 
         1.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
            วิสัยทัศน์ 
             คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ด ารงชีวิตอย่าง 
เป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
           วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
           2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ 
ชาติ 
           3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลงโดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21(3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetic) 
          - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการ 
รู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะ 
การเรียนรู้ ความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมายดังนี้ 
          1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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          1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
         1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศมีเป้าหมาย ดังนี้ 
          2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
          2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 
          2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 
เป้าหมาย ดังนี้ 
          3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
          3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
         3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
         3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
         3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
         3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
         3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
          4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
          4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุก 
ช่วงวัย 
                4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย 
ดังนี้ 
            5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
            5.2 หลักสูตร แหลง่เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
            5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมายดังนี้ 
           6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
           6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
           6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที่ 
           6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
           6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มี 3 มาตรฐานได้แก่ 
         1. คุณภาพของผู้เรียน 
         2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
        1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
             1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
             2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
             3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
             4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
             5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
             6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
        1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
             1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
             2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
             3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
             4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
            2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
            2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
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           2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
           2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
         กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
         เป้าประสงค ์
          1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
           3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อ ความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรม ไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
           4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่ สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และ เหมาะสมตรงตามความต้องการ 
          กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           เป้าประสงค ์
           1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
           2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม เป็นนวัตกร 
           3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
         กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
          เป้าประสงค ์
          1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของ
ประเทศ 
          2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได้ 
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          3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
          4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ 
          5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่าง มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
          6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการ การเรียนรู้ 
          7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
       กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ การลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
          เป้าประสงค ์
          1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
          2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ ร่วมมือ
ในการจัด การศึกษา 
           3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
           4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดย ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
           5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัด การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
           6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกัน
สิทธิ การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ของประชาชน 
 
             กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
              เป้าประสงค ์
              1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่
เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
              2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพ่ือ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
             3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
             4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค 
สู่การลด ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
             5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีการปรับปรุงและ 
 
2. สัญลักษณ์ /เอกลักษณ์  /อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 
                      “รูปตราเพชรล้อมรอบด้วยลายไทย” มีความหมายคือ  นักเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุกคนต้องมี
ความแข็งแกร่ง  ทรหด  อดทน  ไม่ย่นย่อต่อความล าบาก  มีระเบียบวินัย  รู้จักบังคับตนเองไม่ว่าจะอยู่แห่งหน
ต าบลใด ต้องส่องแสงเป็นประกายแวววับจับตาคนประดุจเพชร 
 

สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – ขาว   
ปรัชญาโรงเรียน  “สาธุ ปัญญานวณโร”  คนดีต้องมีปัญญา 
ค าขวัญโรงเรียน  “ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี กีฬาเสริม” 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     “อยู่อย่างพอเพียง” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  “จิตสาธารณะ” 

 
3. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

  ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี งบประมาณ 2561-2564  โรงเรียนได้ก าหนด
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการตามปรัชญาและวัสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงค์ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  ดังนี้ 
 

            วิสัยทัศน์   
           “ภายในปี 2564 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ศตวรรษที่ 21 

    พันธกิจ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์   
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 



โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 2562)  

 

25 
 

7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

เป้าประสงค์ 
 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ( เป้าหมาย ) 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และ  ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. ผู้เรียนมีความสามารถใน การอ่านเขียน และสื่อสารภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนมีความสามารถใน การอ่านเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น 
ในระดับ 2 ขึ้นไป 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
2 ขึ้นไป 
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถ ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ  คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
สื่อเทคโนโลยี 

6. ผู้เรียนมีโครงงาน 1 โครงงาน/ปีการศึกษา 
7. ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น ด้วยโครงงาน 
8. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้น /
ภาคเรียน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

3. ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และค่านิยมที่ดีงาม  

9. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
10. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
 11. มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายด้วย
กิจกรรมพหุวัฒนธรรม  

3. ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่แข็งแรง   

12. มีภาวะโภชนาการ และมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์     

6. พัฒนาระบบบริหารการจัด
การศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน การจัดการ
ศึกษา 

 13. การก าหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  จากการ
มีส่วนร่วมและความต้องการจากชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ และนโยบายต้นสังกัด 
14. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และ
บริหารจัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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พันธกิจ เป้าประสงค์ ( เป้าหมาย ) 

4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

15. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญ 
 

16. ครูและบคุลากรได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID 
Plan)  อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

17. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและนอกห้องเรียนให้ปลอดภัย
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
18 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ 

7. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
และสร้างเครือข่ายชุมชนบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3.1  ครจูัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
3.2  ครนู าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3.3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
3.4 ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3.5 ครสูร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพ่ือแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนด้วยนวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างน้อยคนละ 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
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บทท่ี 3 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตวัช้ีวัดความส าเร็จ 
 

1. กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
          1.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร  

เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 
มาตรฐานการศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1) มีความสามารถใน การอ่านเขียน และสื่อสารภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป  
     2) มีความสามารถใน การอ่านเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
     3) มีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 
     4) มีโครงงาน 1 โครงงาน/ปีการศึกษา  
     5) สร้างนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น ด้วยโครงงาน 
     6) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้น /ภาค
เรียน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
     7) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ 2 
ขึ้นไป 
     8) มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     9) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
     10) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์กลองยาว     
     11) มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ด้วยกิจกรรมพหุวัฒนธรรม  
     12) มีภาวะโภชนาการ และมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
     
 

1. พัฒนาคุณภาพ 
   ผู้เรียนให้มีศักยภาพ 
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เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (6 ประเด็น) 
    2.1 การก าหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
จากการมีส่วนร่วมและความต้องการจากชุมชน ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ และนโยบายต้นสังกัด 
    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม และบริหารจัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
    2.3 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีละ 
1 ครั้ง ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
    2.4 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)  อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังในและนอกห้องเรียน
ให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ 
 

2. พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (6 ประเด็น) 
3.1  มีการจัดการเรียนรู้ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดส าคัญที่ต้อง
รู้และควรรู้ ตามจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560  
3.2 มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้คนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน  
3.3 น าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
3.4 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
3.5 สร้างเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
3.6 สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพ่ือแก้ปัญหา
ของผู้เรียนด้วยนวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างน้อยคนละ 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

3. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

 
1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1) ผู้เรียนมีความสามารถใน การอ่านเขียน 
และสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป  

     1) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน การ
อ่านเขียน และสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป  

     2) ผู้เรียนมีความสามารถใน การอ่านเขียน 
และสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป 

     2) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน การ
อ่านเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป 

     3) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิด
ค านวณเหมาะสมตามตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น  ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป 

     3) ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
คิดค านวณเหมาะสมตามตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น  ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป 

     4) ผู้เรียนมีโครงงาน 1 โครงงาน/ปี
การศึกษา  

     4) ร้อยละของผู้เรียนมีโครงงาน 1 โครงงาน/ปี
การศึกษา  

     5) ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ปี
การศึกษาละ 1 ชิ้น ด้วยโครงงาน 

     5) ร้อยละของผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ปี
การศึกษาละ 1 ชิ้น ด้วยโครงงาน 

     6) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร โดยสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้น 
/ภาคเรียน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

     6) ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร โดยสร้างชิ้นงานได้คน
ละ 1 ชิ้น /ภาคเรียน อย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

     7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป 

     7) ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป 

     8) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพคนละ 1 อาชีพ/ปี
การศึกษา 

     8) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพคนละ 1 อาชีพ/
ปีการศึกษา 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     9) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

     9) ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสูตรสถานศึกษา  

     10) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  

     10) ร้อยละของ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  

     11) ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย  

     11) ผู้ร้อยละของเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

     12) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย ลักษณะ
จิตสังคม  และมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

     12) ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
ลักษณะจิตสังคม  และมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
    2.1 การก าหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ก าหนดชัดเจน 

    2.1 ระดับคุณภาพการก าหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ทีก่ าหนดชัดเจน 

    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA  

    2.2 ระดับคุณภาพมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหารจัดการแบบ PDCA  

    2.3 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นพัฒนาการทุก
ด้านครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

    2.3 ระดับคุณภาพสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นพัฒนาการทุกด้านครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

    2.4 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan)  อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  

    2.4 ร้อยละครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนการ
พัฒนาตนเอง (ID Plan)  อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
และระดับคุณภาพการด าเนินงาน  

    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังใน
และนอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

    2.5 ระดับคุณภาพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังใน
และนอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ทุกสาระการเรียนรู้ 

    2.6 ระดับคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.1  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน   

3.1  ร้อยละของครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   

3.2  ครนู าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

3.2  ร้อยละของครนู าสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

3.3 ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

3.3 ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.4 ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 ครสูร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
เพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยนวัตกรรม บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
น้อยคนละ 50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  

3.5 ร้อยละของครูสร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียร
มาตุ 2 เพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยนวัตกรรม บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยคนละ 
50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  
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บทท่ี 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร 

 
การก าหนดชื่อโครงการและกิจกรรม 
 
กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 
ชื่อโครงการ 

1. พัฒนา
คุณภาพ 
   ผู้เรียนให้มี
ศักยภาพ 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย 
2. โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ 
3. โครงการยกระดับคุณภาพการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบร่วมมือ 
4. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
5. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานและการมีงานท า 
7. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะทางสังคม 
10. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
11. โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 
12. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
14. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข 

2. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
คุณภาพ 
 

15. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเน้นการมีส่วนร่วม 
16. โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ 
17. โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป 
18. โครงการพัฒนาระบบบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 
19. โครงการพัฒนาระบบฝ่ายบริหารงานบุคคล 
20. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
21. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
22. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
23 โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย ICT 

3. พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

24. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่มืออาชีพในศตวรรษท่ี 21  
25. โครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมาย และงบประมาณ ระยะ 4 ปี   
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพทักษะ
ภาษาไทย   

1. วางแผน 
2. ปฏิบัติงานตาม
แผน 
2.1 ส่งเสริม
ความสามารถใน
การอ่าน เขียน 
สื่อสาร 
2.2 ทดสอบ
พัฒนาการอ่าน การ
เขียน และการ
สื่อสาร 
2.3 การจดัการ
เรียนรู้  
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 
 
 

ผู้เรยีน มี
ความสามารถใน 
การอ่านเขียน 
และสื่อสาร
ภาษาไทย ตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น อยู่ใน
ระดับเกรด 2 ขึ้น
ไป 

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน  
 
1) มี
ความสามารถใน 
การอ่านเขียน 
และสื่อสาร
ภาษาไทย ตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น อยู่ใน
ระดับเกรด 2 ขึ้น
ไป  
 
 
 
 

ผู้เรยีนมี
ความสามารถใน 
การอ่านเขียน 
และสื่อสาร
ภาษาไทย ตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น อยู่ใน
ระดับเกรด 2 ขึ้น
ไป ร้อยละ 80  

ผู้เรยีนมี
ความสามารถใน 
การอ่านเขียน 
และสื่อสาร
ภาษาไทย ตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น อยู่ใน
ระดับเกรด 2 ขึ้น
ไป ขึ้นไป ร้อยละ 
85 

ผู้เรยีนมี
ความสามารถใน 
การอ่านเขียน 
และสื่อสาร
ภาษาไทย ตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น อยู่ใน
ระดับเกรด 2 ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3  

ผู้เรยีนมี
ความสามารถ
ใน การอ่าน
เขียน และ
สื่อสาร
ภาษาไทย ตาม
เกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น 
อยู่ในระดับ
เกรด 2 ขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  
6000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. โครงการส่งเสรมิ
ความสามารถใน
การอ่าน เขียนและ
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษด้วย
รูปแบบการสอน
แบบร่วมมือ 

1. วางแผน 
2. ปฏิบัต ิ
กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  
-กิจกรรม I love 
English  
- กิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละค า 
- กิจกรรมEnglish in 
Daily life 
- การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 
 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ระดับ 2 ข้ึนไป  

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน  
2) มี
ความสามารถใน 
การอ่านเขียน 
และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น อยู่
ในระดับเกรด 2 
ขึน้ไป 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษระดับ 
2 ข้ึนไป ร้อยละ 60 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเกรด 
2 ข้ึนไป ร้อยละ 65  

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเกรด 
2 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 

ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ
เกรด 2 ขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
8000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

3. โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
การคิดค านวณทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้
แบบร่วมมือ  

1. วางแผน 
2. ปฏิบัต ิ
กิจกรรมส่งเสริม 
- ท่องสูตรคูณ 
- โครงงาน
คณิตศาสตร ์
- บอร์ดค าถาม
คณิตศาสตร ์
-คิดเลขเร็ว 
-ซ่อมเสรมิ
คณิตศาสตร ์
-จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
3. ก ากับตดตาม 
4. ประเมินผล 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
ระดับ 2 ข้ึนไป  

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการของ
ผู้เรยีน 

3) ความสามารถ
ในด้านการคิด
ค านวณเหมาะสม
ตามตามเกณฑ์
ของแต่ละ
ระดับชั้น  ใน
ระดับเกรด 2 ขึ้น
ไป 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ระดับ 
2 ข้ึนไป ร้อยละ 70 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เกรด 2 
ขึ้นไป ร้อยละ 70 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เกรด 2 
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 3 

ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เกรด 
2 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
7,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

4. โครงการพัฒนา
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ
โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน    

1. วางแผน 
2. ปฏิบัต ิ
กิจกรรมโครงงาน 
2.1. ส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ด้วยโครงงาน 
2.2 การสอน
โครงงานในช้ัน
เรียน/กิจกรรม
ชุมนุม 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 
 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่จัดท า
โครงงาน 1 
โครงงาน /ปี
การศึกษา 

2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีการสรา้ง
นวัตกรรมโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน  
 
4) จัดท าโครงงาน 1 
โครงงาน/ปี
การศึกษา 
 
5) สรา้งนวัตกรรมปี
การศึกษาละ 1 ช้ิน
ด้วยโครงงาน 
 
 

 ผู้เรียนจัดท า
โครงงาน 1 
โครงงาน/ปี
การศึกษา ร้อยละ 
90  
 
 

1. ผู้เรียนจดัท า
โครงงาน 1 
โครงงาน/ปี
การศึกษา ร้อยละ 
100 
 
2. ผู้เรียนมีการ
สร้างนวัตกรรมโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน 
ร้อยละ 37 

 1. ผู้เรียนจดัท า
โครงงาน 1 
โครงงาน/ปี
การศึกษา ร้อยละ 
100 
 
2. ผู้เรียนมีการ
สร้างนวัตกรรม
โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 

 1. ผู้เรียนจดัท า
โครงงาน 1 
โครงงาน/ปี
การศึกษา ร้อยละ 
100 
 
2. ผู้เรียนมีการ
สร้างนวัตกรรมโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 

นางจินตนา ช่วย
เรือง  
2000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

5. โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ ICT   

1. วางแผน 
2.ปฏิบัต ิ
กิจกรรมโครงงาน 
2.1 ปรับปรุงพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.2 พัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
2.3 การจดัการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน  
3.ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เรยีน มีการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศสร้าง
ช้ินงานได้คนละ 1 
ช้ิน /ภาคเรยีน 
อย่างสร้างสรรค์
และมีคณุธรรม 

2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เกรด 
2 ขึ้นไป  

(คอมพิวเตอร์) 

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน  
 
6) สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศสร้าง
ช้ินงานได้คนละ 1 
ช้ิน /ภาคเรยีน 
อย่างสร้างสรรค์
และมีคณุธรรม  
 
7) ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เกรด 2 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

 ผู้เรียน มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารเทศอยา่ง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม ในร้อยละ 
80  

 1. ผู้เรียน มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารเทศอยา่ง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม ในร้อยละ  
85   
2. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เกรด 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 75 

 2. ผู้เรียน มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารเทศอยา่ง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5  
2. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เกรด 2 ขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 2. ผู้เรียน มี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารเทศอยา่ง
สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5  
2. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
เกรด 2 ขึ้นไป 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 3 

นางทัศนีย์ สารทิพย์  
10,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

7. โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของ
นักเรียน 

1. วางแผน 
2. ปฏิบัติงานตาม
แผนดังนี ้
2.1  ผลสัมฤทธ์ิ
พิชิต o-Net 
2.2 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผลและ
รายงาน 
 
 
 

 ร้อยละของผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ขึ้น 
ไป  
(ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้) 

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 
7) มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 

ผู้เรยีน มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  ขึ้น
ไป ร้อยละ 70 

 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ข้ึน
ไป ร้อยละ 75  

 ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  ขึ้น
ไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3  

 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  ขึ้น
ไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  

นางศศิกาญจน์ ลสีุ
รพงศ์  
20,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย  งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

7. โครงการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรี นาฏศิลป์
พื้นบ้าน  

1. วางแผน 
2. ปฏิบัติงานตาม
แผนดังนี ้
2.1  เรียนรู้วิทยากร
ท้องถิ่น 
2.2 กิจกรรมการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน 
2.3 น าเสนอผลงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผลและ
รายงาน 
 
 
 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ข้ึน
ไป (ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์) 
2. ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทยอยู่ใน
ระดับดี  
 

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 
7) มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 
1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 
10) มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย มสี่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
และภมูิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 

ผู้เรยีน มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
อยู่ในระดับ
เกรด 2  ขึ้น
ไป ร้อยละ 
70 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ข้ึน
ไป ร้อยละ 75   
2. ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
และภมูิปัญญาไทย
อยู่ในระดับดี ร้อย
ละ 93 
 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 
อยู่ในระดับเกรด 2   
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3 
2. ผู้เรียนมีความภมูิใจ
ในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย มสี่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทยอยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 93 
 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 
อยู่ในระดับเกรด 2   
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3 
2. ผู้เรียนมีความภมูิใจ
ในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย มสี่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทยอยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 93 
 

นายสุกิตติ์ กุมุดา 
10,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 

7. โครงการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
ด้วยทักษะทาง
สังคม 

1. วางแผน 
2. ปฏิบัติงานตาม
แผนดังนี ้
2.1  ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  
2.2 กิจกรรมวัน
ส าคัญ 
2.3 สืบสานภูมิ
ปัญญา 
2.4 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้พหุ
วัฒนธรรม 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผลและ
รายงาน 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  2 ข้ึน
ไป  
(กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา ฯ) 
 
2. ผู้เรียนมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลายด้วย
กิจกรรมพหุ
วัฒนธรรม ในระดับ
ด ี

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 
7) มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 
1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 
 
11) มีการยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลายด้วย
กิจกรรมพหุ
วัฒนธรรม 

ผู้เรยีน มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  ขึ้น
ไป ร้อยละ 70 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ขึ้น
ไป ร้อยละ 75   
 
2. ผู้เรียนมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลายด้วย
กิจกรรมพหุ
วัฒนธรรม ในระดับ
ดี ร้อยละ 98 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่
ในระดับเกรด 2  
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 3  
2. ผู้เรียนมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลายด้วย
กิจกรรมพหุ
วัฒนธรรม ใน
ระดับดี ร้อยละ 
98 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  ขึ้น
ไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
2. ผู้เรียนมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลายด้วย
กิจกรรมพหุ
วัฒนธรรม ในระดับ
ดี ร้อยละ 98 

นางสราลี เส็นฤทธ์ิ  
12,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

7. โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. วางแผน 
2. ปฏิบัติงานตามแผน
ดังนี ้
2.1  ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการ 
2.2 กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร ์
2.3 โครงงาน
วิทยาศาสตร์  
2.4 ค่ายวิชาการ 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผลและ
รายงาน 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่
ในระดับเกรด 2   
ขึ้นไป  
(กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ฯ) 
 
 

มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 
7) มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 
 

ผู้เรยีน มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  ขึ้น
ไป ร้อยละ 70 

 ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่
ในระดับเกรด 2   
ขึ้นไป ร้อยละ 75   
 
 

 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  ขึ้น
ไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
 
 

 ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2  ขึ้น
ไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
 
 

นางจินตนา ช่วย
เรือง   
17,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

8. โครงการส่งเสรมิ
ทักษะด้านกีฬา   

1. วางแผน 
2. ปฏิบัติด้วย 
กิจกรรม 
2.1 กีฬา กรีฑา 
2.2 กิจกรรมการ
เรียนรู้   
2.4 การแข่งขันกีฬา
ภายใน นอก 
โรงเรียน  
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 
 
 
 
 

ร้อยละของผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ขึ้น
ไป  
(กลุ่มสาระ
พลานามัย) 

 มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน  
7) มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 
 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ขึ้น
ไป ร้อยละ 70 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ขึ้น
ไป ร้อยละ 75   

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ขึ้น
ไป เพิ่มขึน้ร้อยละ 3   

ผู้เรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   
ขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3   

นายชัยสิทธ์ิ ถาวร
อนุมาศ  
53,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

8. โครงการพัฒนา
ทักษะอาชีพพ้ืนฐาน
และการมีงานท า   

1. วางแผน 
2. ปฏิบัติด้วย 
กิจกรรม 
2.1 อาชีพตาม
ความสนใจของแต่
ละห้อง 
2.2 ตลาดนัด
โรงเรียน   
2.4 กิจกรรมการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ ฯ 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 
(กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ) 
 
2. ร้อยละของ 
ผู้เรยีนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 
 

 มาตรฐาน 1 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการของผู้เรียน  
7) มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา 
 
8) มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ีต่องาน
อาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 
 

 ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 
ร้อยละ 90 

1.ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 
ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ขึ้น
ไป ร้อยละ 75   

1. ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะ
พื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่องาน
อาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปี
การศึกษา ร้อย
ละ 100 
2. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูร
สถานศึกษา อยู่
ในระดับเกรด 2   
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3   

1. ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ีต่อ
งานอาชีพคนละ 1 
อาชีพ/ปีการศึกษา 
ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับเกรด 2   ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 
3   

นางจารุ สุทธิปรีชา
นนท์  
10,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

9. โครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม 

1. วางแผน 
2. ปฏิบัต ิ
2.1 สอบธรรมศึกษา 
2.2 ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 
2.3 น้องไหว้พ่ี 
2.4 วันส าคัญทาง
ศาสนา 
2.5 อบรมนักเรียนสุด
สัปดาห ์
2.6 ส่งเสริม
ประชาธปิไตย 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 
 
 

ร้อยละของผูเ้รียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร
สถานศึกษา ใน
ระดับดี  

มาตรฐาน 1 

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 

9) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร
สถานศึกษา 

 

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 90 

 

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 95 

 

 

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 

 

ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์าม
หลักสตูร
สถานศึกษาใน
ระดับดีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 

 

นางอรพรรณ      
ขวัญนิมิตร 
10,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

12. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. วางแผน 
2. ปฏิบัต ิ
2.1 ตรวจสุขภาพ 
2.2 กีฬา กรีทา
โรงเรียน 
2.3 แอโรบิคทุกวัน
พุธ 
2.4 ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ 
3. ก ากับติดตาม 
4.ประเมินผล 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละผู้เรยีนมี
น้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์    

2. ร้อยละผู้เรยีนมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคมที่
เหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐาน 1 

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 

 

12) มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย 
ลักษณะจิตสังคม  
และมีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

1. ผู้เรียน มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์  
ร้อยละ 80   

2 ผู้เรียนมสีุขภาพ
กาย สุขภาพจติ 
อารมณ์และสังคมที่
เหมาะสมอยู่ใน
ระดับ ร้อยละ 90 

1. ผู้เรียน มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์  
ร้อยละ 93   

2 ผู้เรียนมสีุขภาพ
กาย สุขภาพจติ 
อารมณ์และสังคมที่
เหมาะสม อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 93 

1. ผู้เรียน มี
น้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์   

2 ผู้เรียนมสีุขภาพ
กาย สุขภาพจติ 
อารมณ์และสังคม
ที่เหมาะสม อยู่ใน
ระดับดี  

1. ผู้เรียน มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์   

2 ผู้เรียนมสีุขภาพ
กาย สุขภาพจติ 
อารมณ์และสังคมที่
เหมาะสม อยู่ใน
ระดับดี  

นางสราลี เส็นฤทธ์ิ 
6000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

13. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิ
และอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วางแผน 
2. ปฏิบัต ิ
2.1 กีฬาต้านยาเสพติด 
วันเอดส์โรค วันงดสูบ
บุหรี่  
2.2 เดินรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพตดิ 
2.3 อบรมเยาวชนแกน
น า 
2.4 ตรวจสารเสพติด 
2.5 ชุดการแสดง 
2.6 กิจกรรมวันส าคญั 
3. ก ากับติดตาม 
4.ประเมินผล 
 

ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีภูมคุ้ม
กันต่อสิ่งเสพติด
ให้โทษและ
อบายมุข 
หลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงและ
ปัญหาทางเพศ
อยู่ในระดับด ี
 
 
 

มาตรฐาน 1 

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 

 
12) มีสุขภาวะ
ทางร่างกาย 
ลักษณะจิตสังคม  
และมีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 

ผู้เรยีนร้อยละ 85 
ของที่มีการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสีย่ง
ต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบัติเหต ุ
และปัญหาทางเพศ
อยู่ในระดับดี  
 

ผู้เรยีนร้อยละ 93 
ของที่มีการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสีย่ง
ต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบัติเหต ุ
และปัญหาทางเพศ
อยู่ในระดับด ี
 
 

ผู้เรยีนร้อยละ 95 
ของที่มีการ
ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพตดิให้โทษ
และหลีกเลีย่ง
ตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหต ุและ
ปัญหาทางเพศอยู่
ในระดับด ี
 
 

ผู้เรยีนร้อยละ 95 
ของที่มีการป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสีย่ง
ต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบัติเหต ุ
และปัญหาทางเพศ
อยู่ในระดับด ี
 
 

 
นายสุกิตติ์  กุมุดา
10,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

14. 
 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
เน้นก่ารมสี่วนร่วม 

1.วางแผน 
2. ปฏิบัต ิ
2.1 ทบทวน
ความรู ้แก่
บุคลากร   
2.2 ก าหนด
มาตรฐานและคา่
เป้าหมาย 
2.3 จัดท า
แผนพัฒนา
สถานศึกษา 4 ปี  
และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
2.4 ด าเนินงาน
ตามโครงการ 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 
 

ระดับคณุภาพการ
ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจ  จากการมีส่วน
ร่วมและความ
ต้องการจากชุมชน 
ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาต ิ

มาตรฐาน 2  

2.1 การก าหนด
มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ  จากการ
มีส่วนร่วมและ
ความต้องการจาก
ชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับ
แผนการศึกษา
ชาติ 

การก าหนดมาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ  จากการมี
ส่วนร่วมและความ
ต้องการจากชุมชน 
ท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาชาติ
ระดับคณุภาพดีเลิศ  

การก าหนด
มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย วสิัยทัศน์
และพันธกิจ  จาก
การมีส่วนร่วมและ
ความต้องการจาก
ชุมชน ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ
ระดับคณุภาพดีเลิศ 

การก าหนดมาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ  จากการมี
ส่วนร่วมและความ
ต้องการจากชุมชน 
ท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาชาติ
ระดับคณุภาพดีเลิศ 

การก าหนด
มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ  จากการ
มีส่วนร่วมและ
ความต้องการ
จากชุมชน 
ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับ
แผนการศึกษา
ชาติระดับ
คุณภาพดีเลศิ 

นางสาวนารี โอภา
โส 
4000 บาท 



โรงเรียนวเิชียรมาตุ 2 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
 

   48 
 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 5. ตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพ 
6. ประเมิน
คุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
7. จัดท าราย
ประจ าปีและ
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ  
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

15. โครงการพัฒนา
ระบบบรหิาร
วิชาการ 
 
16. โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารกลุ่ม
งบประมาณ 
 
17. โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารฝ่าย 
บุคคล 
 
18. โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารทั่วไป  
 
 
 
 
 

1. วางแผนพัฒนา
งานในฝ่าย 
2. ปฏิบัติงานตาม
แผนการด าเนินงาน
ตามโครงสรา้งทุก
ฝ่าย  
3. ตรวจสอบ
ติดตามผล 
4. ประเมินและสรุป
รายงานผล 

ระดับคณุภาพการมี
ระบบบรหิารจดัการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 
ฝ่าย แบบมสี่วนร่วม 
บริหารจดัการแบบ 
PDCA และใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

มาตรฐาน 2 

2.2 มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 
ฝ่าย แบบมสี่วนร่วม 
บริหารจดัการแบบ 
PDCA และใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  

มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 
ฝ่าย แบบมสี่วนร่วม 
บริหารจดัการแบบ 
PDCA และใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
อยู่ในระดับคณุภาพ 
ด ี

มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 
ฝ่าย แบบมสี่วนร่วม 
บริหารจดัการแบบ 
PDCA และใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
อยู่ในระดับคณุภาพ 
ดีเลิศ 

มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพ
ของสถานศึกษา 
ทั้ง 4 ฝ่าย แบบมี
ส่วนร่วม บรหิาร
จัดการแบบ 
PDCA และใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดเีลิศ 

มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา ทั้ง 4 
ฝ่าย แบบมสี่วนร่วม 
บริหารจดัการแบบ 
PDCA และใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
อยูใ่นระดับคณุภาพ 
ดีเลิศ 

นายด ารง ช่วยเรือง 
100,000 บาท 
 
นางจารุ สุทธิปรีชา
นนท์ 
424712 บาท 
 
นางนิวัน จันทร์พุ่ม 
2000 บาท 
 
 
นางจินตนา ช่วย
เรือง 
50000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

19. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1. วางแผน 
2. ปฏิบัต ิ
2.1 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.2 พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม การวิจัย 
2.3 การนิเทศ 
2.4 ติดตามเฝ้าระวัง
นักเรียนออก
กลางคัน  
2.5 จัดท า
สารสนเทศฝา่ย
วิชาการ 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมิน 

ระดับคณุภาพของ

สถานศึกษา
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่
เน้นพัฒนาการ
ทุกด้าน
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน 2 

2.3 สถานศึกษา
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่
เน้นพัฒนาการ
ทุกด้าน
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษา
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่
เน้นพัฒนาการ
ทุกด้าน
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
ระดับคณุภาพด ี

สถานศึกษา
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่
เน้นพัฒนาการ
ทุกด้าน
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
คุณภาพดีเลศิ 

สถานศึกษา
ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่
เน้นพัฒนาการ
ทุกด้าน
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย อยู่
ในระดับคณุภาพดี
เลิศ 

สถานศึกษา
ปรับปรุงและ
พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา ที่
เน้นพัฒนาการ
ทุกด้าน
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลศิ 

นายด ารง ช่วยเรือง 
7000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

20. โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. วางแผนพัฒนา 
2. ปฏิบัต ิ
  2.1 ครูและ
บุคลากรจดัท า
แผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) 
  2.2 ครูและ
บุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตนเอง 
  2.3 กิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรยีนรู ้
  2.4  จัดอบรมการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. ตรวจสอบ 
4. สรุปรายงาน
ปรับปรุงแก้ไข 
 

 ร้อยละ ครูและ
บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนการพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)  
อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี 

 

มาตรฐาน 2 

2.4 ครูและ
บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนการพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)  
อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี 

ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนการ
พัฒนาตนเอง (ID 
Plan)  อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง
ต่อปี ร้อยละ 80 

ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนการ
พัฒนาตนเอง (ID 
Plan)  อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง
ต่อปี ร้อยละ 85 

ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนการ
พัฒนาตนเอง 
(ID Plan)  
อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี ร้อย
ละ 90 

ครูและบุคลากร
ไดร้ับการพัฒนา
ตามแผนการ
พัฒนาตนเอง (ID 
Plan)  อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง
ต่อปี ร้อยละ 90 

นางทัศนีย์ สารทิพย ์
10,000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

21. โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานท่ี  

1. วางแผน
กิจกรรม 
2. ปฏิบัติกิจกรรม 
  2.1  ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู ้
  2.2 ซ่อม วัสดุ
อุปกรณ์  
  2.3 ปรับปรุง
สวนหย่อม  
3. ก ากับติดตาม 
4. สรุปรายงาน 

ระดับคณุภาพจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ในและนอก
ห้องเรียนให้
ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ   

มาตรฐาน 2 
2.5 จัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ในและนอก
ห้องเรียนให้
ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมีจดั
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ในและนอก
ห้องเรียนให้
ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
อยู่ในระดับคณุด ี

โรงเรียนมีจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ในและนอก
ห้องเรียนให้
ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
อยู่ในระดับคณุดเีลิศ 

โรงเรียนมีจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ทั้งในและนอก
ห้องเรียนให้
ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  อยู่ใน
ระดับคณุดเีลิศ 

โรงเรียนมีจัด
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้ง
ในและนอก
ห้องเรียนให้
ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
อยู่ในระดับคณุดเีลิศ 

นางจินตนา ช่วย
เรือง 
นายชัยสิทธ์ิ ถาวร
อรอนุมาศ 
80000 บาท 
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กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

22. โครงการ
เสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้
ด้วย ICT 

1. ขยายและดูแล
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
2. จัดให้มี
เทคโนโลยี
สารสนเทศทุก
กลุ่มสาระ 
3. อบรมบุคลากร
ในการใช้สื่อ 
DLTV และ DLIT 

ระดับคุณภาพ
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ทุก
สาระการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน 2 

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ทุก
สาระการเรียนรู้ 
 

- จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ทุก
สาระการเรียนรู้v
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปร้อยละ 80 
 

- จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ทุก
สาระการเรียนรู้v
อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
 
 

- จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ทุก
สาระการเรียนรู้v
อยู่ในระดับดีเลิศ 
 
 
 

- จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้
ทุกสาระการ
เรียนรู้vอยู่ใน
ระดับดเีลิศ 
 
 
 

นางจันทร์ทิพย์ 
รักสม 
 
19750 บาท 
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กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประม
าณ/

ผู้รับผิดช
อบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

23. โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพครูสู่
มืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. วางแผน  
2. ปฏิบัติ 
   2.1 วิเคราะห์ผู้เรียน 
   2.2 จัดท าแผนการ
เรียนรู้ 
   2.3 การใช้นวัตกรรม 
  2.4 การใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
  2.5 การบริหารชั้น
เรียน 
  2.6 การใช้เครื่องมือ
วัดผลที่หลากหลาย  
3. ก ากับติดตาม 
4. สรุปประเมินผล 

1.  จัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
2.  น าสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

มาตรฐาน 3 
3.1  จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
3.2  น าสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ครูร้อยละ 
80   

ครูร้อยละ 
85   

ครูร้อยละ 
85   

ครูร้อยละ 85   นางสาว
ใกล้สุข 
ข่ายม่าน  
2000 
บาท 
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กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ตัว

บ่งชี้ 

 เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

24. โครงการ
พัฒนาวิชาชีพครู
โดยเครือข่าย
ชุมชนโรงเรียน
วิเชียรมาตุ 2 
บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1. วางแผน  
2. ปฏิบัติ 
   2.1 สร้าง
เครือข่าย 
   2.2 เสริม
สัมพันธ์ 
   2.3 สื่อสารใน
ชั้นเรียน 
  2.4 เสนอผลงาน 
3. ก ากับติดตาม 
4. ประเมินผล 

5. สร้างเครือข่ายชุมชน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพ่ือ
แก้ปัญหาของผู้เรียน ด้วย
นวัตกรรม บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างน้อยคนละ 
50 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

มาตรฐาน 3 
3.5 สร้างเครือข่ายชุมชน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
เพ่ือแก้ปัญหาของผู้เรียน 
ด้วยนวัตกรรม บูรณา
การหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
น้อยคนละ 50 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา 

ครูร้อย
ละ 80   

ครูร้อยละ 
85   

ครูร้อย
ละ 85   

ครูร้อย
ละ 85   

นางสาวนารี 
โอภาโส 
- 
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66 
 

                                                                                 

 



โรงเรียนวเิชียรมาตุ 2 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
 

56 

 

บทท่ี 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู  พนักงานบริการ นักการภารโรง  ผู้ปกครอง หน่วยงาน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
 
      1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
  2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  3. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
  4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  
  6. ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  7. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 
  8. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
  9. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  10. ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อน
เสนอต่อสาธารณชน 

11. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ อนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่
เห็นสมควร 
  12. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
นั้นๆ 
 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
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     1) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม 
จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหา
และความต้องการจ าเป็น อย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จ
ของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
        2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษากับครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
       3) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความ
ร่วมมือของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี)  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
         5) ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (ระยะ 3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
        6) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-
5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   7) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 
ปี)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   8) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) ต่อไป 
 

3. ครูผู้สอน 
     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
             1) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพ
ความต้องการจ าเป็น นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ความต้องการของผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และชุมชน  
               2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหา
และความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับ
บุคลากรและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่
รับผิดชอบ 
               3) ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/
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โครงการ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. พนักงานบริการ นักการภารโรง 
     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1. เปิด ปิดห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการต่างๆ และประตู
โรงเรียน 
  2. ปัด กวาด เช็ด ถู อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน 
  3. น าถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณท่ัวไป ไปทิ้ง ไปก าจัด 
  4. ดูแลน้ าดื่ม น้ าใช้ตามอาคารต่างๆ ตลอดจนน้ าใช้ในห้องน้ า ห้องส้วมของครูและ
นักเรียนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
  5. ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตามบริเวณต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สดชื่น 
สวยงาม มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ 
  6. ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สมบัติทางราชการ 
  7. อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนภาคกลางคืน 
  8. เดินหนังสือราชการ /หนังสือท่ัวไป และถ่ายเอกสารของทางราชการ 
  9. ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้
สามารถใช้งานได้ตามสมควรแก่สภาพตามความเหมาะสม 
  10. บริการครู และนักเรียนตามความเหมาะสม 
  11. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมอบหมายตามความเหมาะสม
กับหน้าที ่
  12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
 

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ  
      บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ 
รวมทั้งระบบ E-Office 
  2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
  3. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึก
ข้อมูล การจัดท ารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 
  4. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆ ชุมชน 
และท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ 
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

6. ผู้ปกครอง 
     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
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       1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความ
ต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
การศึกษาต่อ 
   2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายและ
ความส าเร็จของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
  3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   4) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 

7. หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
         1) น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทาง
พัฒนาชุมชน การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษา
ต่อ 
   2) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
   4) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 
การก ากับติดตามและประเมินผล 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  ถือเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญทั้งในระดับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ถือเป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สถานศึกษาก าหนดไว้ รวมถึง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือน าผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีการ
จัดท ารายงานเพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่สาธารณชนต่อไป 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา ประกอบด้วย  
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 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  
 การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงและพัฒนา  
 การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 
วัตถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและ
การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  

 เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่
ยอมรับ  

 เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
 เพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 รูปแบบท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  

 เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มี
การปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
           รูปแบบท่ี 2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เป็นการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้า
มีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม
หรือไม่ เพียงใด แล้วสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
          รูปแบบท่ี 3 หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ติดตามตรวจสอบ 
 เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงานของตน 
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานจากรายงานดังกล่าวและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจริง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
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แผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงาน/ฝ่าย เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
โรงเรียนจากรายงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ศึกษาเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แล้วสรุป
รายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 รูปแบบท่ี 4 ผู้ปฏิบัติงานรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
 เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้า
มีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม
หรือไม่ เพียงใด และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ติดตามตรวจสอบจากรายงานดังกล่าวและติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเองพร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม  แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษา
สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวง ฯ เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ เพราะเหตุ ใด มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ การติดตามตรวจสอบมีการให้ข้อสังเกต ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการต่อไป  
           การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมม่ิง ( PDCA) เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
            ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  1) วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุด           
การวางระบบที่ดีจะต้องก าหนดขั้นตอนการท างานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การ
ท างานทุกขั้นตอนเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบ ประเมินตนเอง และให้ผู้อ่ืน
ตรวจสอบได้ เพราะข้อมูลที่ได้เป็นสารสนเทศทีส่ะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อย
หลาย ๆ ระบบย่อยเป็นคุณภาพรวมของสถานศึกษาท้ังหมด  

1.1) แต่งตั้งบุคลากรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
1.2) ชี้แจงแนวการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
1.3) จัดท าปฏิทินการติดตามคุณภาพการศึกษา  
1.4) ทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
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1.5) สรุปและก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

1.6) สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการติดตามคุณภาพการศึกษา 
            2) ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้                   
                2.1) ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจ    
ของสถานศึกษา 
                2.2) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ           
การศึกษาแก่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
                 2.3) วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
การศึกษาด าเนินการเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 
                 2.4) ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่      
สถานศึกษาก าหนดขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานของ ตนเองให้เป็นไปตามแผน 
                 2.5) ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการ 
ตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 
                 2.6) คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวม  
ข้อมูล ร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ
จัดท ารายงานเสนอเพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 
            3) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง 
ร่วมกันหรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินเพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สาระส าคัญของการรายงาน ประกอบด้วย 
                 3.1) ระยะเวลาของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                 3.2) ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
                 3.3) วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                 3.4) กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
                 3.5) ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
            4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ โดยน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย   
                4.1) ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่ คาดหวัง 
                4.2) จัดท า บันทึกข้อเสนอแนะ 
                4.3) ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 
                4.4) ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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จุดเน้นของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ที่  “กระบวนการ
ด าเนินงานตามแผน”(Process ongoing) ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่สถานศึกษาน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนั้น 
ผลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบจึงถือเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามที่แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ และน าไปสู่การปรับปรุงแผนการด าเนินงานในระยะ
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้นสังกัดก็สามารถน าแนวคิดเชิงระบบมาใช้เป็นกรอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้เช่นกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์                ดังแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3 กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) 
สรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านปัจจัย   

             1.1) บุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งบุคคล
เหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่มีความ

ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ 

บุคคล 

- ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

ทรัพยากร เทคโนโลยี

และงบประมาณ 

- บรบิทสถานศกึษา 

- หลกัสูตรสถานศกึษา 

- สื่อเทคโนโลย ี

- แหล่งเรียนรู้ 

- งบประมาณ 

การบริหารจัดการ 

- การบรหิารจัดการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 - การบรหิารเชิงกลยุทธ์และมีส่วนร่วม

กระบวนการเรียนรู ้

- การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

- การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ

พัฒนาผูเ้รียน 

- การใชก้ระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของการ

บรหิารจัดการของสถานศึกษา 

ผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน      

มีการพัฒนาทุกด้าน เป็น

คนดี คนเก่ง มีความสุข 

ศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพได้  

สถานศกึษา 

- สถานศกึษามคีุณภาพเป็น

แบบอย่างและได้รับการ

ยอมรับจากชุมชน 
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ตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างมืออาชีพ โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น จ านวนครูที่
เพียงพอ ครูมีวุฒิที่ตรงตามที่สอน/การสอนตามความถนัด คุณลักษณะและการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ ภาวะผู้น าของผู้บริหารและความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

1.2) ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ ได้แก่ ห้องเรียน อาคารสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวก หลักสูตร สภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี งบประมาณ ฯลฯ โดยมีประเด็นใน
การติดตามตรวจสอบ เช่น ความเหมาะสมของหลักสูตรกับผู้เรียนและท้องถิ่น ความเหมาะสมและ
เพียงพอของห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี งบประมาณ ความหลากหลายของแหล่ง
เรียนรู้ เป็นต้น 

2) ด้านกระบวนการ  

2.1) การบริหาร การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารเชิงกลยุทธ์และมี
ส่วนร่วม เป็นต้น โดยจัดการ ได้แก่ มีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น การบริหารจัดการที่เน้น
การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา เป็นต้น  

2.2) กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ความสามารถของครูการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 

2.3) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  

 3.1) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ อัตราการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นผลการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพจากด้านปัจจัย
และด้านกระบวนการดังที่กล่าวแล้ว ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีสมรรถนะ
ส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีประเด็นในการติดตาม
ตรวจสอบ เช่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ความรู้และทักษะของผู้เรียน และสมรรถนะของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น 

 3.2) สถานศึกษามีคุณภาพเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับจากชุมชน และให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอ่ืน โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น ความพึงพอใจของชุมชน
ต่อสถานศึกษา ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา เป็นต้น 

การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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           การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประชุม
สรุปผลการด าเนินงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารบุคคล 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ คณะผู้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมหรือคณะผู้ปฏิบัติอ่ืนๆ สถานศึกษาควร
พิจารณารายละเอียดการตรวจสอบแต่ละกิจกรรม แล้วก าหนดร่วมกันตั้งแต่ต้นว่า คณะใด ระดับใด
จะตรวจสอบเรื่องใดบ้าง แล้วจัดท าปฏิทินการติดตามตรวจสอบ ด าเนินการติดตามตรวจสอบ สรุปผล
และรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามแผนภาพที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ผู้ปฏิบัต ิ

คณะผู้ปฏิบัติประชุม

สรุปผลร่วมกัน 

การประชุมสรุปผล

ประจ าเดือน 

การประชุมสรุปผลแต่ละ

ภาคเรยีน 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของตนเอง

เป็นระยะ 

รายงานผลการ

ตรวจสอบแตล่ะเรื่อง 

รายงานผลการ

ตรวจสอบโดยภาพรวม 

สรุปผลรวมของโรงเรยีน 
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ภาคผนวก 

- ค าส่ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

- บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
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ค าสั่งโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
      ที่ 22 /2562 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง 2562) 

……………………………………. 
ตามท่ีโรงเรียนได้มีการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 48 ว่า ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา  2558-2560  เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย  อาศัยอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553  ตามความใน
มาตรา 36 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ควบคุมการด าเนินการวิเคราะห์ การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาพ้ืนฐานโรงเรียน ให้
ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 
    1.1 นางรัตนี ลิ่มพานิช     ประธานกรรมการ 
    1.2 นายด ารง ช่วยเรือง    กรรมการ 
    1.3 นางจินตนา ช่วยเรือง   กรรมการ 
    1.4 นางนิวัน จันทร์พุ่ม    กรรมการ 
    1.5 นางจารุ สุทธิปรีชานนท์   กรรมการ 
    1.6 นางสาวนารี โอภาโส  กรรมการและเลขานุการ 
 2.  คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน ความจ าเป็น การตั้งค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโดยสอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนและนักเรียน ประกอบด้วย   

มาตรฐาน 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 
ประกอบด้วย  

1. นายด ารง  ช่วยเรือง   ประธานกรรมการ 
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2. นายชัยสิทธิ์  ถาวรอนุมาศ  กรรมการ 
3. นางสราลี  เส็นฤทธิ์   กรรมการ 
4. นายสุกิตติ์  กุมุดา   กรรมการ 
5. นางนิวัน  จันทร์พุ่ม   กรรมการ 
6. นางทัศนีย์ สารทิพย์   กรรมการ 
7. นายสุกิตติ์  กุมุดา   กรรมการ   
8. นางเพชรลันดา โชติกมาศ  กรรมการ 
9. นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน   กรรมการ 
10. นางจันทร์ทิพย์  รักสม  กรรมการ 
11. นางสาวทัศนีย์ สารทิพย์  กรรมการ 
12. นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์  กรรมการ 
13. นางสาวศศิธร กาญจนพรหม  กรรมการ 
14. นางจารุ สุทธิปรีชานนท์  กรรมการ 
15. นางจันทร์ทิพย์   รักสม  กรรมการ 
16. นางจินตนา  ช่วยเรือง   กรรมการ 
17. นางอรพรรณ ขวัญนิมิตร  กรรมการ 
18. นางสาวนารี โอภาโส   กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 

1. นางจารุ สุทธิปรีชานนท์  ประธานกรรมการ 
2. นางจันทร์ทิพย์   รักสม  กรรมการ   
3. นายด ารง ช่วยเรือง   กรรมการ 
4. นางนิวัน จันทร์พุ่ม   กรรมการ 
5. นางจินตนา  ช่วยเรือง   กรรมการ 
6. นางทัศนีย์ สารทิพย์   กรรมการ 
7. นายชัยสิทธิ์ ถาวรอนุมาศ  กรรมการ 
8. นางสาวนารี โอภาโส    กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐาน 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. นางสาวนารี โอภาโส   ประธานกรรมการ 
2. นางสราลี  เส็นฤทธิ์   กรรมการ 
3. นางสาวใกล้สุข ข่ายม่าน  กรรมการ 
4. นายชัยสิทธิ์ ถาวรอนุมาศ  กรรมการ 
5. นางนิวัน จันทร์พุ่ม    กรรมการ 
6. นายเพชรลันดา โชติกมาศ  กรรมการ 
7. นางจินตนา  ช่วยเรือง   กรรมการ 
8. นางจันทร์ทิพย์ รักสม   กรรมการและเลขานุการ  
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3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารการพัฒนาคุณภาพประจ าปีงบประมาณ  2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง 2562)  มีหน้าที่ เก็บรวบรวมผลการประเมิน สรุป และจัดท าเอกสารเป็น
รูปเล่ม และเสนอผลการจัดท าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ประกอบด้วย 

     3.1   นางสาวนารี  โอภาโส  ประธานกรรมการ 
     3.2   นางจันทร์ทิพย์  รักสม  กรรมการ 
     3.3   นางทัศนีย์ สารทิพย์  กรรมการและเลขานุการ  
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
หากมีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

สั่ง  ณ วันที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

                                               
 

(นางรัตนี ลิ่มพานิช) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564  

(ฉบับปรับปรุง 2562) 
ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 
…………………………………………………… 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 
2561-2563 ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 แล้ว  

 

           เห็นชอบตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-
2563 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
 

 

                                                      
    ลงชื่อ  
     (นายเอียง จันทร์พุ่ม) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
 

                                                         
    ลงชื่อ  
     (นางรัตนี ลิ่มพานิช) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
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