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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1.1 บทนำ
โรงเรีย นวิเชีย รมาตุ 2 เป็ น โรงเรี ยนที่ ตั้งอยู่ในเขตพื้ นที่ ที่เป็น ภูเขาและอยู่ห่ างไกลชุมชนเมือง รายได้
ประชากรส่วนใหญ่ได้มาจากการทำสวน และรับจ้าง จึงส่งผลให้ระบบด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ยังไม่มีความ
เจริญเท่าที่ควร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำงาน
นอกบ้านหรือนอกชุมชน ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรหลานเท่าที่ควร ทำให้โรงเรี ยนต้องรับภาระในการดูแลและ
ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนที่เบี่ยงเบน ส่วนในเรื่องงบประมาณได้รับจัดสรรจากภาครัฐในปริมาณที่น้อยและ
จำนวนจำกัด
โรงเรีย นได้กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริห ารที่ชัดเจน และให้ ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่งผลให้การจัดการการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และทำให้การบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรี ย นจั ด การศึ ก ษาตามกรอบนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าหมาย ปี งบประมาณ 2561 ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและตามกรอบกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย น ปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ สู่ ศ ตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน และความร่ ว มมื อ ของครู บุ คลากร ชุม ชน และผู้ ป กครองนั กเรียนของโรงเรีย นวิเชี ย รมาตุ 2 รวมถึ ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1.2 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เนื้อที่ 25 ไร่
2 งาน 98 ตารางวา โทรศัพท์ 0-7557-6031-2
ปีการศึกษา 2531 ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรัง สภาตำบลโพรงจระเข้ และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้าน
โคกทราย ได้ร่วมประชุมตกลงกันขอจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 41 คน ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
อำเภอย่ านตาขาว และจากโรงเรี ย นกรมสามั ญ ศึ กษาจังหวัดตรัง มาช่ว ยสอน โดยใช้ อาคารโรงอาหารโรงเรีย น
บ้านโคกทรายและกางเต็นท์เรียน
ปีการศึกษา 2535 มีนักเรียน 120 คน มีครู จำนวน 6 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ และผู้อำนวยการ
สามัญศึกษาจังหวัดตรัง ได้ทำหนังสือขอใช้ที่ราชพัสดุของกรมตำรวจ หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง และได้รับอนุมัติใช้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536
ปีการศึกษา 2537 ได้รับการจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา ใช้ชื่อ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2537 โดยจัดแผนชั้นเรียน 3-2-2 จำนวนนักเรียน 120-80-55 มีครู 11 คน นักการภารโรง 1 คนและยาม 1 คน มี
ผู้บริหาร นายประดิษฐ์ จิตรบุญ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน 327 คน จัดแผนการเรียน 3-3-3 ครู 11 คน นักการภารโรง 1 คน และยาม 1
คน ผู้บริหาร นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 เปลี่ยนผู้บริหารเป็น
นางสาวอัจฉรา วิริยานุภาพพงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
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ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 336 คน แผนชั้นเรียน
3-3-3 / 2-0-0 มีครู 14 คน นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน และครูจ้างสอน 2 คน ผู้บริหาร นางสาวอัจฉรา
วิริยานุภาพพงศ์ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปีการศึกษา 2543 มีนักเรียน 365 คน จัดแผนการเรียน 3-3-3 / 1-2-0 มีครูจำนวน 16 คน นักการภารโรง 1
คน ยาม 1 คน ผู้บริหาร นางสาวอัจฉรา วิริยานุภาพพงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีการศึกษา 2544 มีนักเรียน 364 คน จัดแผนชั้นเรียน 3-3-3/1-1-2 มีครูจำนวน 19 คน นักการภารโรง
และยาม 2 คน ครูจ้างสอน 1 คน ผู้บริหาร นางสาวอัจฉรา วิริยานุภาพพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 นายอุทิศ วัฒนกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี การศึกษา 2554 มีนั กเรีย น 296 คน แผนชั้น เรียน 3-3-3 / 2-2-1 มีครู 17 คน นักการภารโรง
1 คน พนักงานขับรถ 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1 คน ผู้บริหาร
นายสมนึก อ้นเพ็ชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 และวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นาย
สมชาย อินทรโชติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียน 271 คน แผนชั้นเรียน 2-2-2 / 2-2-2 มีครู 17 คน นักการภารโรง 1 คน
ครู จ้ างสอน 1 คน พนั ก งานธุ ร การ 1 คน ครู จ้ า งสอนชาวต่ า งชาติ 1 คน ผู้ บ ริ ห าร นายสมชาย อิ น ทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน 168 คน แผนชั้นเรียน 2-2-2 / 2-2-2 มีครู 13 คน ครูจ้างสอน 2 คน
ภารโรง 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 คน ผู้บริหาร นางรัตนี ลิ่มพานิช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายและชุมชน

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
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โครงสร้างกลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานอำนวยการ
-

งานสำนักงานบริหารวิชาการ
งานแผนงานวิชาการ
งานสารสนเทศ
งานบริการห้องสมุดและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน

กลุม่ งานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/
แนะแนว
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- งานการเรียนการสอนและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
ทางการศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล
งานเทียบโอนผลการเรียน
งานทะเบียนนักเรียน
งานรับนักเรียน
งานโปรแกรมและ
ฐานข้อมูล

- งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน
- งานส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและ ตามอัธยาศัย
- งานนิเทศการศึกษา
- งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

5
โครงสร้างกลุ่มบริหารงบประมาณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานอำนวยการ
- งานสำนักงานบริหาร
งบประมาณ
- งานแผนงานงบประมาณ
- งานการดำเนินงานธุรการ
- งานการจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน

กลุม่ งานนโยบายและแผนงาน
- งานการจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ
- งานการจัดสรรงบประมาณ
- งานสารสนเทศสถานศึกษา
- งานการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การใช้เงิน และผลการ
ดำเนินงาน
- งานการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา

กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์

กลุม่ งานการบริหารการเงินและบัญชี

- งานการจัดทำระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของสถานศึกษา
- งานการจัดหาพัสดุ
- งานการกำหนดแบบรูปรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะและ
จัดซื้อจัดจ้าง
- งานการควบคุม บำรุงรักษา
และจำหน่ายพัสดุ

- งานการบริหารการเงิน
- งานการจัดทำบัญชี การเงิน
- งานการจัดทำรายงานการเงินและ
งบการเงิน
- งานการจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงานแนว
ทางการปฏิบัติ
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โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานอำนวยการ
- งานธุรการกลุ่มงาน

กลุ่มงานบุคลากร
- งานการวางแผนอัตรากำลังและ
ตำแหน่ง
- งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการ
- งานวินัยและการรักษาวินัย
- งานออกจากราชการ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
งานระดับชั้น
- งานส่งเสริมระเบียบวินัยและความ
ประพฤติ
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยา
เสพติด
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
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โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุม่ งานอำนวยการ
- งานธุรการ
▪ งานสารบรรณ
▪ งานยานพาหนะ
▪ งานรักษาความปลอดภัย
▪ งานพัสดุ
▪ งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- งานมูลนิธิ/สมาคม
- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กลุม่ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
-

งานอาคารสถานที่
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณูปโภค
งานนักการภารโรง

กลุ่มงานส่งเสริม สนับสนุนและบริการทางการศึกษา
-

งานโสตทัศนศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
งานอนามัยโรงเรียน
งานประกันภัย
งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
งานบริการสาธารณะชุมชนสัมพันธ์
งานโรงเรียนธนาคาร
งานโภชนาการโรงเรียน
งานอืน่ ๆ
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1.4 จุดเน้นในการบริหารจัดการศึกษา
การดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษา โรงเรีย นจัด การศึ ก ษาตามกรอบนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าหมาย
ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตามกรอบกลยุทธของโรงเรียน
ดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความร่วมมือครู บุคลากร ชุมชน และผู้ปกครองรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์
3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
4. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5. มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
6. รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ มีบุคลิกภาพที่ดี
7. มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ
8. มีทักษะในการจัดการ และการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
9. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
และปฏิบัติตาตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
10. มีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
1.5 ภาระงาน ปริมาณงาน
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มบริหารทั่วไป
1.6 ผลงานดีเด่นหรือที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา / เกียรติคุณของโรงเรียน
1.6.1 รางวัลดีเด่นด้านโรงเรียน
1. รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย MAEKAEW Model” เหรียญ
ทองแดงระดับประเทศ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปีการศึกษา 2562
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดั บมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
4. เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนผลการพัฒนาเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2562
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5. เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ลำดับที่ 2 ของโรงเรียนขนาดเล็กในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
6. ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 เหรียญเงิน ระดับประเทศ จากสำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
7. ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 ระดับทอง
อันดับที่ 2 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
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1.6.2 รางวัลดีเด่นด้านครู
ชื่อ -สกุล
นางสาวนารี โอภาโส

นาสาวใกล้สุข ข่ายม่าน

นางจินตนา ช่วยเรือง

นางสาวจุไรวรรณ ตั้งคำ

นางศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์
นางอรพรรณ ขวัญนิมิต
นางสาวศศิธร กาญจนพรหม
นางจันทร์ทิพย์ รักสม

รางวัลที่ได้รับ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.
1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้
ที่ 69 ปีการกศึกษา 2562
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะ
เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็น
ที่ประจักษ์ชัด 17 มกราคม 2563
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ปี
การกศึกษา 2562
ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี 2562
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ปีการกศึกษา
2562
ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี 2562
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ปีการกศึกษา
2562
ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี 2562
ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี 2562
ครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี 2562
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “ครูผู้สอน
ดีเด่น” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
จังหวัดตรัง
นวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบลตามนโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่ง
โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ประเภทการจัดการเรียนการสอน

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ.

สำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภา
สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง
สพม.13
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1.6.3 รางวัลดีเด่นด้านนักเรียน
ชื่อ -สกุล
เด็กชายวรากร คงเขียด

เด็กหญิงวันเพ็ญ ศรีเพ็ชร

นางสาวปคุณา ชูทิ่ง

นางสาวนงลักษณ์ ผสม

เด็กชายอนุสรณ์ นาคพล

เด็กชายวรเดช ชำนาญดง

นางสาวมาดีนะ จันทร์พุ่ม
นางสาวกัญญารัตน์ รัตนฤทธิ์

นายกิตติพร ทองขวิด

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
เล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ปีการกศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ปีการกศึกษา
2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ปีการกศึกษา
2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัต
กรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ปีการกศึกษา
2562
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครัง้ ที่ 69 ปีการกศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครัง้ ที่ 69 ปีการกศึกษา 2562
“เยาวชนดี ศรีแผ่นดิน”

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สมาคมเกิดมาต้องตอบ
แทนบุณคุณแผ่นดิน
จังหวัดสตูล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิดกีฬา วู๊ดบอล
ทีมหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 62 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่
9 จังหวัดสตูล ประจำปี 2563
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬา วู๊ดบอล
จังหวัดสตูล
ทีมชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 62 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่
9 จังหวัดสตูล ประจำปี 2563
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1.7 สารสนเทศของโรงเรียน ข้อมูลครู นักเรียน แผนการจัดชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาคารเรียน
และอาคารประกอบ
1.7.1 ข้อมูลครู
ทำเนียบข้าราชการครูปีการศึกษา 2563 ( แหล่งข้อมูลฝ่ายบริหารงานบุคคล )
ประเภท
เพศ
ระดับการศึกษาสูงสุด
อายุเฉลี่ย
ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
สูงกว่า
บุคลากร
ชาย หญิง
ปริญญาตรี

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครูประจำการ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน
รวม

ปริญญาตรี

ประสบการณ์
เฉลี่ย

3
1

1
11
3
2
-

1
-

8
3
1
-

1
6
1

47
48
26
31
65

23
21
5
6

4

17

1

12

8

43.4

13.75

มีครูสอนตรงตามวิชาเอก 18 คน ( 100% ) มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 18 คน ( 100 % )
1.7.2 ข้อมูลพื้นฐานปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับ จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
และประมาณการปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น
ม. 1
ม. 2
ม. 3
รวม ระดับม.ต้น
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวมระดับม.ปลาย
รวมทั้งหมด

ปีการศึกษา 2562
80
35
42
157
40
25
21
126
283

ปีการศึกษา 2563
26
36
28
90
23
28
21
72
162

ปีการศึกษา 2564
40
26
35
101
40
25
25
78
179
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จำนวนนักเรียนที่ด้อยโอกาสทีไ่ ด้รับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานและทุนกู้ยืม ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น

เครื่องแบบนักเรียน
ชาย
หญิง

ม. 1
ม.2
ม.3
รวม
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

11
17
18
46
8
9
9
26
72

15
18
10
43
15
19
12
46
89

เครื่องเขียน

แบบเรียน

26
35
28
89
23
28
21
72
161

26
35
28
89
23
28
21
72
161

อาหาร กองทุน
กลางวัน กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา
12
22
19
53
2
14
13
53
29
53
29

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับที่มีความสามารถพิเศษ
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ด้านดนตรี
2
1
1
4

ด้านกีฬา
2
2

ความสามารถพิเศษ
ด้านนาฏศิลป์ ด้านวิทย์-คณิต
2
5
6
6
2
2
3
3
3
6
2
4
18
26

ด้านคอมพิวเตอร์
2
2
4

จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันปีการศึกษา 2562 - 2563 แต่ละระดับ
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน
6
3
2
1
12
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1.7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559-2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวม

คะแนน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนน
ผลต่าง
เฉลี่ย
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
เฉลี่ย
ระหว่างปี
ปีการศึกษา
2560
2561
ปีการศึกษา 61 -62
2559
2562
47.03
45.81
55.58
52.42
-3.16
25.38
21.00
27.74
22.91
-4.83
32.44
28.75
37.03
27.41
-9.62
28.78
29.56
25.87
27.58
1.71
33.41
31.28
36.56
32.58
-3.98
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559-2562

รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
รวม

คะแนน
คะแนนเฉลี่ย คะแนน
คะแนน
ผลต่าง
เฉลี่ย
ปีการศึกษา
เฉลี่ย
เฉลี่ย
ระหว่างปี
ปีการศึกษา
2560
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 61 -62
2559
2561
2562
48.1
53.82
43.20
41.76
-1.44
19.62
18.55
19.17
19.88
0.71
30.19
24.86
26.21
30.38
4.17
32.96
34.32
31.07
37.62
6.55
22.07
20.53
20.92
22.56
1.64
30.71
30.42
28.11
30.44
2.33

สรุปผล

ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึน้
ลดลง

สรุปผล

ลดลง
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
เพิ่มขึน้
เพิม่ ขึน้

1.7.4 โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
ลักษณะของหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ม.1- ม.6 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
โครงสร้างเวลาเรียน ต่อไปนี้
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โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
• ประวัติศาสตร์

• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม
• ภูมิศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชา / ทีส่ ถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและ
จุดเน้น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมแนะแนว
•
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนารี
- ชุมนุม
•

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔ – ๖

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๘๐ (๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๘๐ (๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.)
๘๐ (๒ นก.)

๒๔๐ (๖ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๘๐ (๒ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.)

๑๖๐ (๔ นก.)

๓๒๐ (๘ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๔๐ (๑ นก.)

๘๐ (๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๑๒๐ (๓นก.)

๒๔๐ (๖นก.)

๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๔๐ (๑ นก.)
๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)
๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.)

๑๒๐ (๓ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.)
๒๔๐ (๖ นก.)
๑,๖๔๐ (๔๑ นก.)

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง
(๕นก.)

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง
(๔๐นก.)
๓๖๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๑๒๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

๔๐
๔๐

*

*

*

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

๓๖๐
รวม ๓ ปี
ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง

หมายเหตุ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมในลักษณะโครงการ
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1.7.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
จำนวนสถานทีพ่ ร้อมแผนผังบริเวณ
ชื่อแบบอาคาร
1. อาคารเรียน
ชั่วคราว
2. อาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก

ประเภท
อาคาร
-

-

3. อาคารเบ็ดเสร็จ ข

-

4. อาคารเบ็ดเสร็จ ค

อาคาร
ฝึกงาน

5.อาคาร 108 ล
ชั้นบน

6. อาคารหอประชุม
ปรับปรุงชั้นล่าง

ใช้เป็นสถานที่
โรงอาหาร 4
ห้องเรียน 2
ห้องสหกรณ์ 1
ชั้น 1 ห้องโสต
ทัศนศึกษา
ห้องอนามัย
ห้องธนาคาร
ชั้นที่ 2 ห้องธุรการ
ห้องพัสดุ
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องฟิสิกส์
ห้องชีวิทยา
ห้องเคมี
ห้องวิชาการ
ห้องสังคมศึกษา
ศูนย์ ICTชุมชน
ห้องเรียน
ห้องคหกรรม
ห้องอุตสาหกรรม
ห้องดนตรี
ห้องคณิตศาสตร์
ห้องเรียน
ห้องภาษาไทย
ห้องภาษาอังกฤษ
ห้องนาฎศิลป์
หอประชุมใหญ่
ห้องเกียรติยศ
ห้องสมุด
ห้องอาเซียน
ห้องผูอ้ ำนวยการ
ห้องกิจการ
นักเรียน

จำนวน
ห้อง
7
3

งบประมาณ ปีงบประมาณ หมายเหตุ
เงินบริจาค

2535

-

งบ
ประมาณ

2537

อาคาร
กขค
ชุดละ
11,000,0
00

6

2537

1
1
4
3

2537

1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2540

2537

4,240,000

2543
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ชื่อแบบอาคาร
7. บ้านพักนักการ
ภารโรง
8. บ้านพักครูโสด
9. ห้องน้ำห้องส้วม
10. ห้องน้ำห้องส้วม
11. สนามบาส
เก็ตบอล

ประเภท
อาคาร

ใช้เป็นสถานที่
บ้านพักนักการ
บ้านพักครูโสด

แบบ
6ที่ / 27
แบบ
6ที่ / 27

จำนวน
ห้อง
1

งบประมาณ ปีงบประมาณ หมายเหตุ
121,000

2537

1
6

830,000
180,000

2537
2537

6

180,000

2537

ชำรุด

บริจาค
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1.8 ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564
1.8.1 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร
ตารางคาดคะเนจำนวนเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564

เงิน
เงิน
อุดหนุน กิจกรรม
บำรุง
พัฒนา
การศึกษา ผู้เรียน
786,600

251,197.77

เงิน
รายได้
สถาน
ศึกษา
105,567

จำนวนเงิน
รวม
โครงการ

1,143,364.77

1,143,364.77

สำรองจ่าย

รวม

-

1,143,364.77

1.8.2 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
ห้องสมุดมีขนาด 200 ตารางเมตร โรงเรียนมีครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด จำนวน 2 คน จำนวน
นักเรียนที่ใช้บริการห้องสมุด เฉลี่ย ประมาณ 100 คน ต่อวัน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 อยู่ในพื้นที่ประชาชนส่วน
ใหญ่ทำการเกษตร ดังนั้นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถิติการใช้จำนวน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โรงเรียน
ครั้งต่อปี
1. เขื่อนไฟฟ้าคลองลำปลอก
2
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาดูงานมหกรรม
1
2. ห้องวิทยาศาสตร์ 1
วิชาการ
( เคมี )
3. การติดตายางพารา
3
3. ห้องวิทยาศาสตร์ 2
( ชีววิทยา )
4. หน่วยพิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
2
4. ห้องวิทยาศาสตร์ 3
ไพรสวรรค์
( ฟิสิกส์ )
5.ศึกษาดูงานนอกนอก
1
5. ห้องสมุด
สถานที่อื่นๆ
6. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ทุกวัน
6. ห้องดนตรี
ชุมชนประจำตำบลโพรง
จระเข้
7. สนามกีฬาฟุตบอล
8. สนามกีฬาบาสเก็ตบอล
9. สนามวอลเล่ย์บอล

สถิติการใช้จำนวน
ครั้งต่อปี
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

1.8.2.1 แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษานี้ ดังนี้
1. นายระแวง ชุมฤทธิ์
ให้ความรู้เรื่อง การรำมโนราห์
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2. นายมูฮัมหมัด สังขาว
ให้ความรู้เรื่อง ศาสนาอิสลาม
3. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนวิเชียรมาตุ 2 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลโพรงจระเข้
ให้บริการด้านการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสืบค้นข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ทุกวันทำการ
4. ศูนย์ USO NET กสทช. ให้บริการด้านการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสืบค้นข้อมูลและการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ทุกวันทำการ
1.8.2.2 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
1. ห้องสมุดโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จำนวน 1 ห้อง มีการให้บริการห้องสมุดทุกวันทำการ
2. คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 เครื่อง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ตมีการบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตทุกวัน นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวัน
3. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องเคมี ห้องชีววิทยา ห้องฟิสิกส์
4. มีห้องโสตทัศนศึกษา
5. สวนต้นไม้ในโรงเรียน แปลงปลูกพืชไร้ดิน โรงเพาะเห็ดนางฟ้า บ่อเลี้ยงปลาดุก
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
1.9 ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
งาน/ โครงการ/ กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ
โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
รายงานโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานโครงการ
โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
รายงานโครงการ
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
รายงานโครงการ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รายงานโครงการ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
รายงานโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT
รายงานโครงการ
โครงการยกระดับคุณภาพการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบร่วมมือ
รายงานโครงการ
โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการ รายงานโครงการ
สอนแบบร่วมมือ(Cooperative Learning)
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการสู่โลกกว้างทางปัญญา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการเส้นทางดวงดาว ก้าวสูค่ วามสำเร็จ
โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานและการมีงานทำ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลปพื้นบ้าน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสมู่ อื อาชีพในศตวรรษที่ 21
โครงการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563

รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
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ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนด้วยทักษะทางสังคม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
โครงการห้องสมุด 3D แหล่งเรียนรู้มีชีวิต
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเน้นการมีส่วนร่วม
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการสู่โลกกว้างทางปัญญา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการเส้นทางดวงดาว ก้าวสูค่ วามสำเร็จ
โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานและการมีงานทำ
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลปพื้นบ้าน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสมู่ อื อาชีพในศตวรรษที่ 21
โครงการการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ
รายงานโครงการ

1.10. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ผู้เรียนร้อยละ 88.93 มีผลการประเมิน
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานการศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มี ค วามสามารถใน การอ่ า นเขี ย น และสื่ อ สาร
ภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น อยู่ในระดับเกรด
2 ขึ้นไป
2) มี ค วามสามารถใน การอ่ า นเขี ย น และสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น อยู่ในระดับ
เกรด 2 ขึ้นไป
3) มีความสามารถในด้ านการคิดคำนวณเหมาะสม
ตามตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป
4) มีโครงงาน 1 โครงงาน/ปีการศึกษา

เป้าหมาย
ความสำเร็จ

ผลการ
ดำเนินงาน

หมายเหตุ

ผู้เรียน
ร้อยละ 85

ผู้เรียน
ร้อยละ 92.56

สูงกว่า
เป้าหมาย

ผู้เรียน
ร้อยละ 65

ผู้เรียน
ร้อยละ 75.99

สูงกว่า
เป้าหมาย

ผู้เรียน
ร้อยละ 70
ผู้เรียน

ผู้เรียน
ร้อยละ 81.17
ผู้เรียน

สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
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ร้อยละ 95
ผู้เรียน
ร้อยละ 37
ผู้เรียน
ร้อยละ 85

5) สามารถสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น ด้วย
โครงงาน
6) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โดยสร้ า งชิ้ น งานได้ ค นละ 1 ชิ้ น /ภาคเรี ย น อย่ า ง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
7) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียน
อยู่ในระดับเกรด 2 ขึ้นไป
ร้อยละ 75
8) มีความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
ผู้เรียน
อาชีพคนละ 1 อาชีพ/ปีการศึกษา
ร้อยละ 100
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
9) มี คุ ณ ลั ก ษณ ะอั น พึ ง ป ระสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
ผู้เรียน
สถานศึกษา
ร้อยละ 80
10) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วน
ผูเ้ รียน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย
ร้อยละ 85
11) มี ก ารยอมรับ ที่ จ ะอยู่ ร่ว มกัน บนความแตกต่ าง
ผูเ้ รียน
และหลากหลาย
ร้อยละ 95
12) มีสุขภาวะทางร่างกาย ลักษณะจิตสังคม และมี
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
เฉลี่ย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา

ผู้เรียน
ร้อยละ 85

ร้อยละ 100
ผู้เรียน
ร้อยละ 44.38
ผู้เรียน
ร้อยละ
100
ผู้เรียน
ร้อยละ 89.13
ผู้เรียน
ร้อยละ 100

เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย

ผู้เรียน
สูงกว่า
ร้อยละ 93.29 เป้าหมาย
ผู้เรียน
สูงกว่า
ร้อยละ 100 เป้าหมาย
ผู้เรียน
ตาม
ร้อยละ 95 เป้าหมายที่
กำหนด
ผู้เรียน
สูงกว่า
ร้อยละ 92.28 เป้าหมาย
ผู้เรียน
เป็นไปตาม
ร้อยละ 88.65 เป้าหมาย

เป้าหมาย
ผลการ
ความสำเร็จ ดำเนินงาน
2.1 การกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ ระดับคุณ ภาพ ระดับคุณ ภาพ
พันธกิจ ที่กำหนดชัดเจน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
( = 4.17)
2.2 มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา ระดับคุณ ภาพ ระดับคุณ ภาพ
แบบมีส่วนร่วม และบริหารจัดการแบบ PDCA
ดีเลิศ
ดีเลิศ
( = 4.46)
2.3 สถานศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ระดับคุณ ภาพ ระดับคุณ ภาพ
สถานศึ ก ษา ที่ เน้ น พั ฒ นาการทุ ก ด้ า นครอบคลุ ม ทุ ก ดีเลิศ
ดีเลิศ
กลุ่มเป้าหมาย
( = 4.07)
2.4 ครู แ ละบุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาตามแผนการ ครูและ
ครูและ
พัฒนาตนเอง (ID Plan) อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
บุคลากร
บุคลากร
ทางการศึกษา ทางการศึกษา

หมายเหตุ
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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2.5 จั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพทั้ ง ในและนอก
ห้ อ งเรี ย นให้ ป ลอดภั ย และเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยรวม

เป้าหมาย
ผลการ
ความสำเร็จ ดำเนินงาน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
( = 4.47)
ระดับคุณ ภาพ ระดับคุณ ภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
( = 4.60)
ระดับคุณ ภาพ ระดับคุณ ภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
( = 4.31)
ระดับคุณ ภาพ
ดีเลิศ
( =4.34)

หมายเหตุ

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานการศึกษา

เป้าหมาย
ความสำเร็จ
3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
ครู
จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ร้อยละ 85
3.2 นำสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มาใช้ ในการจั ด การ
ครู
เรียนรู้
ร้อยละ 85
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ครู
เชิงบวก
ร้อยละ 85
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ครู
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ 85
3.5 สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนโรงเรี ย นวิ เชี ย รมาตุ 2 เพื่ อ
ครู
แก้ ปั ญ หาของผู้ เรี ย น ด้ ว ยนวั ต กรรม บู ร ณาการหลั ก ร้อยละ 85
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อย่ า งน้ อ ยคนละ 50
ชั่วโมง/ปีการศึกษา

ผลการ
หมายเหตุ
ดำเนินงาน
ครู
สูงกว่า
ร้อยละ 85.71 เป้าหมาย
ครู
สูงกว่า
ร้อยละ 100 เป้าหมาย
ครู
สูงกว่า
ร้อยละ 100 เป้าหมาย
ครู
สูงกว่า
ร้อยละ 85.71 เป้าหมาย
ครู
สูงกว่า
ร้อยละ 85.71 เป้าหมาย

1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่าอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี

ดี
มาก
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ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุม่ ตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 11 ผลการดำเนิ น งานตามโครงการพิ เศษเพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทของ
สถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 12 ผลการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน รั ก ษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพดี โดยมีค่าเฉลี่ย 81.40
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง

ดี
มาก












บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 49 ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อื่นด้วย การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชน การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 80(3) ได้บัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของ ความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2550)
2.1.2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ดำรงชีวิตอย่าง
เป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์
ชาติ
3. เพือ่ พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
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- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น
(Arithmetic)
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์
ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการ
รู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทักษะ
การเรียนรู้ ความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมายดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี
เป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
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3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามี
เป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุก
ช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
เป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมายดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
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2.1.3 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2531 มี 3 มาตรฐานได้แก่
1. คุณภาพของผู้เรียน
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
2.1.4 กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่ สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ เหมาะสมตรงตามความต้องการ
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
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4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการ การเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัด การศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดย คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัด การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการ
ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้าน
ความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตาม
แนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การ
ผลิตและบริโภค สู่การลด ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีการปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อ
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ ชุมชน
6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้
การผลิตและบริโภคที่เป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหาร วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการ และการวิธี
งบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดพัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

2.2 สัญลักษณ์ /เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ของโรงเรียน
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

“รูปตราเพชรล้อมรอบด้วยลายไทย” มีความหมายคือ นักเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุก
คนต้องมีความแข็งแกร่ง ทรหด อดทน ไม่ย่นย่อต่อความลำบาก มีระเบียบวินัย รู้จักบังคับตนเองไม่ว่า
จะอยู่แห่งหนตำบลใด ต้องส่องแสงเป็นประกายแวววับจับตาคนประดุจเพชร
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน – ขาว
ปรัชญาโรงเรียน
“สาธุ ปัญญานวณโร” คนดีต้องมีปัญญา
คำขวัญโรงเรียน
“ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี กีฬาเสริม”
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“อยู่อย่างพอเพียง”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“จิตสาธารณะ”

2.3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน และค่า
เป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ดังนี้
2.3.1 วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2564 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21”
2.3.2 กลยุทธ์สถานศึกษา
1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ
2) พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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2.3.3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียน มีความสามารถใน การอ่านเขียน และสื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับ
2 ขึ้นไป
2) ผู้เรียน มีความสามารถใน การอ่านเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป
3) ผู้เรียน มีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับ
2 ขึ้นไป
4) ผู้เรียนมีโครงงาน 1 โครงงาน/ปีการศึกษา
5) ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 1 ชิ้น ด้วยโครงงาน
6) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานได้คนละ 1 ชิ้น /ภาค
เรียน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
7) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ 2 ขึ้น
ไป
8) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพคนละ 1 อาชีพ/
ปีการศึกษา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
9) ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
10) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย และการอนุรักษ์กลองยาว
11) ผู้เรียน มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ใน
ระดับดี ขึน้ ไป
12) ผู้เรียน มีภาวะโภชนาการมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
13) ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสียง
ต่อความรุนแรง และปัญหาทางเพศอยู่ในระดับดี ขึ้นไป
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 การกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ จากการมีส่วน
ร่วมและความต้องการจากชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ และนโยบายต้นสังกัด
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และบริหาร
จัดการแบบ PDCA และใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.3 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
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2.4 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อปี
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและนอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 ครูจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่นำไปสู่การจัดการเรียนรู้บันทึกหลังสอน และนำผลการบันทึกหลังสอนมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่คนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน
3.3 ครูนำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย
3.4 ครูมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.5 ครูมีเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
3.6 สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพือ่ แก้ปัญหาของผู้เรียนด้วย
นวัตกรรม บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเรียนละ 3 วงรอบ

บทที่ 3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
3.1 แผนงาน / โครงการ

เงิน
อุดหนุน
บำรุง
การศึกษา

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

786,600

251,197.77

เงิน
รายได้
สถาน
ศึกษา

จำนวนเงิน
รวม
โครงการ

สำรองจ่าย

รวม

-

1,143,364.77

105,567 1,143,364.77 1,143,364.77

3.1.1โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ เงินอุดหนุน 15,300 บาท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 218,698
บาท เงินสนับสนุนจากอื่น 16,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 249,998 บาท
ที่

แผนงาน / โครงการ

1

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดย
เครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ
2 บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จ
กนิษฐาธิราชเจ้า ฯโรงเรียนวิเชียร
มาตุ 2 จังหวัดตรัง
โครงการยกระดับคุณภาพการคิด
คำนวณทางคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
วิชาการ
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT

2

3

4
5
6

เงินงบ
เงินนอก สนอง สนอง
ประมาณ
งบประ กลยุทธ์ กลยุทธ์
มาณ
สพฐ.
สพม.
เงินอุด เงิน
เขต 13
หนุน กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
5,000
1
3

สนองกล
ยุทธ์
โรงเรียน

16,000

1,000

5,000
4,000
11,000

1

3

3

3

1

6

1

1

1

1

2

6

2

1

1,2

1

35
ที่

แผนงาน / โครงการ

7

โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านทักษะทางสังคม
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน
และการมีงานทำ
โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในเน้นการมีส่วนร่วม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน
โครงการโรงเรียนพอเพียง
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
ภาษาไทย
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านดนตรี-นาฎศิลป์
โครงการโลกกว้างทางปัญญา ทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการเส้นทางดวงดาว ก้าวสู่
ความสำเร็จ
โครงการห้องสมุด 3 D แหล่งเรียนรู้
มีชีวิต
โรงเรียนคุณธรรม
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เงินงบ
เงินนอก สนอง สนอง
ประมาณ
งบประ กลยุทธ์ กลยุทธ์
มาณ
สพฐ.
สพม.
เงินอุด เงิน
เขต 13
หนุน กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
5,000
1
1,2

1

5,000

-

1

1,2

1

10,000

-

1

1,2

1

-

2

6

2

15,000

-

1

2

1

1,200
97,000

-

1
1

1,2
1,2

1
1

15,000
5,000

-

1
1

1,2
1,2

1

5,000

-

1

1,2

1

21,498

-

1

1,2

1

-

1

1,2

1

5,000

-

1

1,2

1

15,000

-

1
3

3
3

1
3

12,000

-

1

1,2

1

2,000

-

1

1,2

1

4,500

2,800

สนองกล
ยุทธ์
โรงเรียน

4,000

4,000

36
ที่

แผนงาน / โครงการ

24 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
รวม

เงินงบ
เงินนอก สนอง สนอง
ประมาณ
งบประ กลยุทธ์ กลยุทธ์
มาณ
สพฐ.
สพม.
เงินอุด เงิน
เขต 13
หนุน กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน
5,000
1
1,2
15,300 218,698 16,000 -

สนองกล
ยุทธ์
โรงเรียน

1
-

3.1.2 โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุน 380,000 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บาท เงินนอกงบประมาณ – บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท
ที่

แผนงาน / โครงการ

เงินงบ
เงินนอก สนอง สนอง
ประมาณ
งบประ กลยุทธ์ กลยุทธ์
มาณ
สพฐ.
สพม.
เงินอุด เงิน
เขต 13
หนุน กิจกรรม

สนองกล
ยุทธ์
โรงเรียน

พัฒนา
ผู้เรียน

1

พัฒนาระบบบริหารกลุ่มบริหาร
งบประมาณ
รวม

380,000

-

-

2

6

2

380,000

-

-

-

-

-

3.1.3 โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุน 224,134 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ 105,567 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 341,201 บาท
ที่

แผนงาน / โครงการ

เงินงบ
เงินนอก
ประมาณ
งบประ
มาณ
เงินอุด เงิน
หนุน กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

1
2
3

โครงการจ้างครูและบุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

211,134

105,567

สนอง สนอง สนองกล
กลยุทธ์ กลยุทธ์
ยุทธ์
สพฐ.
สพม. โรงเรียน
เขต 13
2

3,4

2

7,000

2

3,4

2

2,000

1

3

1
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ที่

แผนงาน / โครงการ

เงินงบ
เงินนอก
ประมาณ
งบประ
มาณ
เงินอุด เงิน
หนุน กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

4
5
6
7

สนอง สนอง สนองกล
กลยุทธ์ กลยุทธ์
ยุทธ์
สพฐ.
สพม. โรงเรียน
เขต 13

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
0
เสพติดและอบายมุข
โครงการโรงเรียนสุจริต
10,000
โครงการการพัฒนาระบบกลุ่ม
4,000
บริหารงานบุคคล
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
1500
โรงเรียน
รวม
224,134 11,500 105,567

1

1,4

1

1
2

1,4
6

1
2

1

3

1

-

-

-

3.1.4 โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 162,166 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - บาท เงินนอก
งบประมาณ - บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 162,166 บาท
ที่

1
2
3
4
5
6
7

แผนงาน / โครงการ

เงินงบ
ประมาณ
เงินอุด เงิน
หนุน กิจกรร
ม
พัฒนา
ผู้เรียน
3,000
0
-

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ด้วย ICT
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ 100,000
ปรับบรรยากาศในโรงเรียน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
1,166
โครงการพัฒนาระบบบริหารทั่วไป
6,000
ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบ 2,000
มีส่วนร่วม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ
50,000
ครุภัณฑ์
รวม
162,166

เงินนอก สนอง สนอง
งบประ กลยุทธ์ กลยุทธ์
มาณ
สพฐ.
สพม.
เขต 13

สนองกล
ยุทธ์
โรงเรียน

-

1
2

3
4

1
2

-

-

2

5

2

-

-

2
2
2

5
6
6

2
2
2

-

-

2

6

2

-

-

-

-

-
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3.2 ตารางสรุปกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
1. พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนให้มี
ศักยภาพ

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โครงการยกระดับคุณภาพการคิด
คำนวณทางคณิตศาสตร์
3. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT
4. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านทักษะทางสังคม
5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน
และการมีงานทำ
6. โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
7. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านทักษะทางสังคม
8. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน
และการมีงานทำ
9. โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
10. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านทักษะทางสังคม
11. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน
และการมีงานทำ
12. โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
13. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านทักษะทางสังคม
14. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน
และการมีงานทำ
15. โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่าน
กระบวนการลูกเสือและเนตรนารี
16. โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ด้านทักษะทางสังคม
17. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งบประมาณ
เงินกิจกรรม
เงินนอก
เงินอุดหนุน
พัฒนา
งบประมาณ
ผู้เรียน
5,000
5,000
11,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
5,000
12,000
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร

2. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ
คุณภาพ

3. พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

แผนงาน/โครงการ

18. โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
19. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
20. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จกนิษฐาธิ
ราชเจ้า ฯโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัด
ตรัง
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในเน้นการมีส่วนร่วม
3. พัฒนาระบบบริหารกลุ่มบริหาร
งบประมาณ
4. โครงการจ้างครูและบุคลากรสนับสนุน
การจัดการศึกษา
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6. โครงการการพัฒนาระบบกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
1. โครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดย
เครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

งบประมาณ
เงินกิจกรรม
เงินนอก
เงินอุดหนุน
พัฒนา
งบประมาณ
ผู้เรียน
2,000
5,000
1,000
4,000
4,500
380,000
211,134

105,567

7,000
4,000
16,000

4,000

บทที่ 4
การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
4.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 มีดังนี้
1. กำหนดผู้ทำหน้าที่หัวหน้าแผนงาน / โครงการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบข่ายงาน กลยุทธ์ และนโยบาย
3. กำหนดเงื่อนไขไปสู่ความสำเร็จของแผนงานและโครงการ
4. การอนุมัติแผนงานที่มีแผนปฏิบัติการและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
5. กำหนดเวลาของงาน
6. ติดตาม และทบทวนความคืบหน้าของแผนงาน / โครงการ
7. ให้การสนับสนุน หรือขออนุมัติจากฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกินกว่าของเขตอำนาจ
8. แก้ข้อขัดแย้งหรือปัญหาสำคัญ
9. ทบทวนหรืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
10. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน / โครงการประจำไตรมาส
11. มีการบันทึกแผนงาน / โครงการที่เกิดขึ้นเป็นเอกสาร
12. ประเมินผลดำเนินการหลังจากที่ทำโครงการเสร็จสิ้น
4.2 การกำกับติดตาม
การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันต่อสถานการณ์และสามารถ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผล ดังนี้
1. การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกกิจกรรม ภายใต้ผลผลิต เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
และเป็นผู้รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณด้วย
2. การประเมินผลการดำเนินงาน เป็นการวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานทั้งในระดับผลผลิต ( Output
และผลลัพธ์ ( Outcome) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้
นอกจากนี้โรงเรียนได้กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน ซึ่งการกำกับติดตามการดำเนินงานยึดหลัก PDCA ดังนี้
1) P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ
-วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนพันธกิจหรือไม่
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่
- ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่
- งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่
- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่
2) D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ
- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่
- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่
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- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร
- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่
3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
- ได้มีการกำหนดวิธี / รูปแบบการประเมินหรือไม่
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
- ปัญหา / จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่
- ข้อดี / จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม่
4) A : ACTION นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา / จุดอ่อนที่ค้นพบ
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี / จุดแข็งเพิ่มขึ้น
- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำโครงการใน
ครั้งต่อไป
- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนครั้งต่อไป

