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คำนำ 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13   ซึ่งโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ได้ตระหนัก
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนวิเชียรมาตุ2 ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลด้านต่าง 
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  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
  ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 ขอขอบคุณบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการสำรวจ วิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิตหลัก  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา  นำมาซึ่ง
การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้เรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือใน
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
1.1 บทนำ 

 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ  2  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นภูเขาและอยู่ห่างไกลชุมชนเมือง  รายได้

ประชากรส่วนใหญ่ได้มาจากการทำสวน และรับจ้าง จึงส่งผลให้ระบบด้านเศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลยี  ยังไม่มีความ
เจริญเท่าที่ควร  ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  นอกจากนี้  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำงาน   
นอกบ้านหรือนอกชุมชน  ไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรหลานเท่าที่ควร  ทำให้โรงเรียนต้องรับภาระในการดูแลและ
ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนที่เบี่ยงเบน  ส่วนในเรื่องงบประมาณได้รับจัดสรรจากภาครัฐในปริมาณที่น้อยและ
จำนวนจำกัด    
 โรงเรียนได้กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน  และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่งผลให้การจัดการการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   และทำให้การบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนจัดการศึกษาตามกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและตามกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21           
การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และความร่วมมือของครู บุคลากร ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวิเชียรมาตุ2 รวมถึง
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 ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดตรงั สภาตำบลโพรงจระเข้ และอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนบา้น
โคกทราย ได้ร่วมประชุมตกลงกันขอจัดต้ังโรงเรียนสาขาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 
 ปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 41 คน ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
อำเภอย่านตาขาว และจากโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง มาช่วยสอน โดยใ ช้อาคารโรงอาหารโรงเรียน      
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 ใช้ช่ือ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  
2537 โดยจัดแผนช้ันเรียน 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 ตำแหนง่อาจารย์ใหญ่ และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 เปลี่ยนผู้บริหารเป็น
นางสาวอัจฉรา  วิริยานุภาพพงศ์  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ ่



2 
 

 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียน 336 คน  แผนช้ันเรียน     
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 จัดแผนช้ันเรียน  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  
  ปีการศึกษา 2554  มีนักเรียน 296  คน  แผนช้ันเรียน  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  แผนช้ันเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  17 คน นักการภารโรง 1 คน  
ครูจ้างสอน 1 คน พนักงานธุรการ  1  คน ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 1  คน ผู้บริหาร นายสมชาย อินทรโชติ   
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  

ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน 168 คน  แผนช้ันเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  13 คน ครูจ้างสอน 2 คน   
ภารโรง 1 คน พนักงานธุรการ 1 คน  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 คน ผู้บรหิาร นางรัตนี ลิ่มพานิช 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน 172 คน  แผนช้ันเรียน  2-2-2  / 2-2-2  มีครู  12 คน ครูจ้างสอน 5 คน   
พนักงานธุรการ 1 คน  ผู้บรหิาร นายขจรจิตร ตะหมัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรยีนวิเชียรมาตุ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการผู้ปกครองเครอืข่ายและชุมชน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
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โครงสร้างกลุม่บริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารวิชาการ 

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

- งานสำนักงานบริหารวิชาการ 
- งานแผนงานวิชาการ 
- งานสารสนเทศ 
- งานบรกิารห้องสมุดและ

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 
- งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/
แนะแนว 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- งานวัดผลและประเมินผล 
- งานเทียบโอนผลการเรียน 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- งานรับนกัเรียน 
- งานโปรแกรมและ

ฐานข้อมูล 

 

- งานวิจัยและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

- งานส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน 

- งานส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและ ตามอัธยาศัย 

- งานนเิทศการศึกษา 
- งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

กลุ่มงานสง่เสรมิคุณภาพ
ทางการศึกษา 

- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  

- งานการเรียนการสอนและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้

- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

- งานแนะแนวการศึกษา  
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
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โครงสร้างกลุม่บริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารงบประมาณ 

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานพัสดุและสินทรพัย ์ กลุ่มงานการบรหิารการเงินและบญัชี 

- งานสำนักงานบริหาร
งบประมาณ 

- งานแผนงานงบประมาณ 
- งานการดำเนินงานธุรการ 
- งานการจัดระบบควบคุมภายใน

หนว่ยงาน 

 

- งานการจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ 

- งานการจัดสรรงบประมาณ 
- งานสารสนเทศสถานศึกษา 
- งานการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผล     
การใช้เงิน และผลการ
ดำเนินงาน 

- งานการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

 

- งานการจัดทำระบบฐานข้อมลู
สินทรพัย์ของสถานศึกษา 

- งานการจัดหาพสัด ุ
- งานการกำหนดแบบรปูรายการ

หรือคุณลกัษณะเฉพาะและ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- งานการควบคุม บำรุงรักษา 
และจำหน่ายพัสด ุ

 

- งานการบรหิารการเงิน 
- งานการจัดทำบญัชี การเงิน 
- งานการจัดทำรายงานการเงินและ

งบการเงิน 
- งานการจัดทำและจัดหาแบบพมิพ์

บญัชี ทะเบียนและรายงานแนว
ทางการปฏิบัต ิ
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โครงสร้างกลุม่บริหารงานบคุคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารงานบุคคล 

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

- งานธุรการกลุม่งาน 

 

- งานการวางแผนอัตรากำลังและ
ตำแหน่ง 

- งานการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 
- งานการเสริมสร้างประสทิธิภาพ       

ในการบริหารราชการ 
- งานวินัยและการรักษาวินัย 
- งานออกจากราชการ 

 

- งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และ
งานระดับช้ัน 

- งานส่งเสริมระเบียบวินัยและความ
ประพฤต ิ

- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา           ยา

เสพติด 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
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โครงสร้างกลุม่บริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 

กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม กลุ่มงานสง่เสรมิ สนับสนุนและบรกิารทางการศึกษา 

- งานธุรการ 
▪ งานสารบรรณ 
▪ งานยานพาหนะ 
▪ งานรักษาความปลอดภัย 
▪ งานพัสดุ 
▪ งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- งานมูลนิธิ/สมาคม 
- งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

- งานอาคารสถานที ่
- งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานนักการภารโรง 

 

- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานประกันภัย 
- งานร้านค้าสวัสดกิารโรงเรียน 
- งานบรกิารสาธารณะชุมชนสัมพันธ์ 
- งานโรงเรียนธนาคาร 
- งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานอื่นๆ 
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          1.4 จุดเน้นในการบริหารจัดการศึกษา  
การดำเนินการจัดการศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาตามกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ  2565  ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและตามกรอบกลยุทธของ
โรงเรียน  ดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้  การประกันคุณภาพการศึกษา  และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความร่วมมือครู บุคลากร ชุมชน และ
ผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพ และประสทิธิภาพ  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
คุณลักษณะดังนี ้

1. มีความรู้และทกัษะพื้นฐานตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์และมี

วิสัยทัศน ์
3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
4. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 
5. มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนสิัยทางด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา 
6. รู้จักตนเอง  พึ่งตนเองได้  มีบุคลกิภาพที่ด ี
7. มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิง่เสพตดิให้โทษ 
8. มีทักษะในการจัดการ  และการทำงาน  รักการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได ้
9. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

และปฏิบัติตาตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 
10. มีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  อนุรักษ์ภูมิปญัญาไทย ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

1.5 ภาระงาน ปริมาณงาน  
            โรงเรียนวิเชียรมาตุ  2  ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น  4 กลุ่มงาน  ดังนี ้

1. กลุ่มบรหิารวิชาการ 
2. กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
3. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
4. กลุ่มบรหิารทั่วไป    
 

1.6 ผลงานดเีด่นหรือท่ีประสบความสำเร็จปีท่ีผา่นมา / เกียรติคณุของโรงเรียน 
        1.6.1 รางวัลดีเด่นด้านโรงเรียน  

1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเลก็ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผูม้ีผลงานดเีด่นประสบผลสำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
เพื่อรบัรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 

2. รางวัลระดับเหรียญเงิน เรือ่ง เตาอเนกประสงค์พลังงานสะอาด สู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ ใน
การคัดสรรผลงานหนึง่โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” สำนักงานเลขาธิการคุรสุภา 

3. เป็นโรงเรียนที่มผีลสำเรจ็ในการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในโครงการพฒันาการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning ) เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค “BINGO” ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง 
กระบี ่
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 4. เป็นโรงเรียนที่มีผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning ) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค “BINGO” ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง 
กระบี่ 

 
1.6.2 รางวัลดีเด่นด้านครู/บุคลากร 

ชื่อ  -สกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ 
นางรัตนี ลิ่มพานิช รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม 

ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่การเรียนการสอน การประกวด
รางวัลหน่วยงานและผู้มผีลงานดีเด่นประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจกัษ์ เพื่อรบัรางวัลผู้
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครัง้ที่ 10 ปี
การศึกษา 2563 

สพฐ. 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตเิป็น “ผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.
2564 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

นางจินตนา ช่วยเรือง ได้รับการคัดเลือกเพือ่รบัเครือ่งหมายเชิดชูเกียรติ 
“คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 

สำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

นางจารุ สุทธิปรีชานนท ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตเิป็น “ครูผูส้อน
ดีเดน่” เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2564 อำเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง 

นางสาวศศิธร กาญจนพรหม ครูผูส้อนดีเด่น “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี
การศึกษา 2564  
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรัง กระบี ่

สพม. ตรงั กระบี ่

นางอรพรรณ ขวัญนิมิตร รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพื้นฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบือ้ง
พระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวนารี โอภาโส รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพื้นฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบือ้ง
พระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

นางสาวใกลสุ้ข ข่ายม่าน รางวัลครูดีของแผ่นดินข้ันพื้นฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบือ้ง
พระยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

ครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี
การศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตรงั กระบี่   

สพม. ตรงั กระบี ่

นางสาวใกลสุ้ข ข่ายม่าน  ครูผูส้อนที่มผีลงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ สพม. ตรงั กระบี ่
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ชื่อ  -สกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ 
เรียนรู้ ระดับทองในโครงการพฒันาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค BINGO ปีการศึกษา 
2563 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active 
Learning)เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทาง            
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้
เทคนิค BINGO ปกีารศึกษา 2563 

สพม. ตรงั กระบี ่

1.6.3 รางวัลดเีด่นด้านนักเรยีน 
            

ชื่อ  -สกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ 
นางสาวสุภารัตน์ ช่วยชู รางวัลดเีด่น ในการเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหา

กฎหมาย ครั้งที่ 3 ตามโครงการเผยแพร่ความรู้
กฎหมายในยุคดิจิทลัของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

นางสาวมาดีนะ จันทร์พุม่ รางวัลดเีด่น ในการเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหา
กฎหมาย ครั้งที่ 3 ตามโครงการเผยแพร่ความรู้
กฎหมายในยุคดิจิทลัของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

นางสาวณิชากร ช่วยชู รางวัลดเีด่น ในการเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหา
กฎหมาย ครั้งที่ 3 ตามโครงการเผยแพร่ความรู้
กฎหมายในยุคดิจิทลัของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

นางสาวธัญพร ช่วยขน รางวัลดเีด่น ในการเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหา
กฎหมาย ครั้งที่ 3 ตามโครงการเผยแพร่ความรู้
กฎหมายในยุคดิจิทลัของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

นางสาวอนงนุช ชูศรีเพชร รางวัลดเีด่น ในการเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหา
กฎหมาย ครั้งที่ 3 ตามโครงการเผยแพร่ความรู้
กฎหมายในยุคดิจิทลัของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดตรัง 

นางสาวกัญญารัตน์ รัตนฤทธ์ิ รางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น 
ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุก
รูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้
กำลังใจกันในวันวาเลนไทม์แห่งความสุข: ครอบค
รังปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย รวมถึงมีความ
ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 

สพม.ตรัง กระบี ่
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ชื่อ  -สกุล รางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ 
2019(COVID-19)  

เด็กหญิงกนิษฐา ชูแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ในหัวข้อ “รักปลอดภัย วัยใสไกลเอดส์” 
ประจำปงีบประมาณ 2564 

สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดตรัง 

นางสาวรัตนา ทองคำขาว รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ในหัวข้อ “รักปลอดภัย วัยใสไกลเอดส์” 
ประจำปงีบประมาณ 2564 

สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดตรัง 

   
 
 
1.7 สารสนเทศของโรงเรียน  ข้อมลูครู  นักเรียน  แผนการจัดชั้นเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  อาคารเรียน

และอาคารประกอบ  
 

1.7.1 ข้อมูลคร ู
         ทำเนียบข้าราชการครูปกีารศึกษา 2564   ( แหล่งข้อมูลฝ่ายบรหิารงานบุคคล ) 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสงูสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์
เฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 51 27 
รองผู้อำนวยการ - - - - - - - 
ครูประจำการ 2 10 - 7 5 49 22 
ครูอัตราจ้าง - 4 - 4 - 46 - 
พนักงานราชการ - - - - - - - 
ลูกจ้างประจำ - - - - - - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว - 1 - 1 - 29 - 

รวม 3 15 - 12 6 - - 
 
 มีครูสอนตรงตามวิชาเอก  17  คน( 100% )  มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด  17   คน(  100 %  )   
        1.7.2 ข้อมูลพ้ืนฐานปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน 

  จำนวนนักเรียนแต่ละระดับ จำแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564     
   และประมาณการปีการศึกษา 2565 

 
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

ม. 1 26 34 40 
ม. 2 36 29 34 
ม. 3 28 39 29 

รวม ระดับม.ตน้ 90 102 103 
ม. 4 23 22 30 
ม. 5 28 21 22 
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ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
ม. 6 21 27 21 

รวมระดับม.ปลาย 72 70 73 
รวมท้ังหมด 162 172 176 

 
 
จำนวนนักเรียนที่ด้อยโอกาสท่ีได้รับการสนับสนนุปัจจัยพืน้ฐานและทุนกู้ยืม ปีการศึกษา 2564 

 
ระดับชั้น เครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน แบบเรียน อาหาร

กลางวัน 
กองทุน
กูย้ืมเพ่ือ
การศึกษา 

ชาย หญิง 

ม. 1 19 13 32 32 27 - 
ม.2 10 13 33 33 13 - 
ม.3 16 18 34 34 23 - 
รวม 45 44 99 99 63 - 
ม. 4 11 10 21 21 - 2 
ม. 5 6 15 21 21 - 9 
ม. 6 9 18 27 27 - 15 
รวม 26 43 69 69 - 26 

รวมท้ังสิ้น 71 87 168 168 63 26 
  

จำนวนนักเรียนแต่ละระดับท่ีมคีวามสามารถพิเศษ 
 

ระดับชั้น 
 

ความสามารถพิเศษ 
ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านนาฏศิลป์ ด้านวิทย์-คณิต ด้านคอมพิวเตอร ์

ม.1 - - 2 2 - 
ม.2 2 - 5 2 2 
ม.3 3 2 7 3 3 
ม.4 2 2 3 2 3 
ม.5 3 - 3 2 4 
ม.6 5 4 4 3 5 
รวม 15 8 24 14 17 

 
 
จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคนัปีการศึกษา 2563 - 2564  แต่ละระดับ 

 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคนั 

ม.1  2 
ม.2 2 
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ม.3 - 
ม.4 1 
ม.5 1 
ม.6 1 
รวม 7 

 
1.7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 

 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2562 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2563 

ผลต่างระหว่าง
ปี 62 -63 

สรุปผล 

ภาษาไทย 55.58 52.42 58.16 + 5.74 เพิ่มข้ึน 
คณิตศาสตร ์ 27.74 22.91 22.59 - 0.32 ลดลง 
วิทยาศาสตร ์ 37.03 27.41 30.29 + 2.88 เพิ่มข้ึน 
ภาษาอังกฤษ 25.87 27.58 26.41 - 1.17 ลดลง 

รวม 36.56 32.58 34.36 + 1.78 เพิ่มข้ึน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 
 

 
รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศกึษา 

2561 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา  

2562 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา  

2563 

ผลต่างระหว่าง
ป ี62 -63 

สรุปผล 

ภาษาไทย 43.20 41.76 43.57 +1.81 เพิ่มขึ้น 

คณิตศาสตร ์ 19.17 19.88 17.11 - 2.73 ลดลง 

วิทยาศาสตร ์ 26.21 30.38 28.18 - 2.20 ลดลง 

สังคมศึกษาฯ 31.07 37.62 35.05 - 2.57 ลดลง 

ภาษาอังกฤษ 20.92 22.56 20.83 - 1.73 ลดลง 

รวม 28.11 30.44 28.95 -1.49 ลดลง 

 
1.7.4 โครงสรา้งหลักสูตรของโรงเรยีน 
 

  ลักษณะของหลักสูตรท่ีใช้ในสถานศึกษา 
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 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ม.1- ม.6 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตาราง 
โครงสร้างเวลาเรียน ต่อไปนี ้

  โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมธัยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
     วิทยาศาสตร์ 
     เทคโนโลยี 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

๑๒๐ (๓ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

๒๔๐ (๖ นก.) 
๘๐ (๒ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๓๒๐ (๘ นก.) 

• ประวัติศาสตร ์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
• หน้าที่พลเมอืง  วัฒนธรรม   

และการดำเนินชีวิตในสังคม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๒๔๐ (๖นก.) 

• ภูมิศาสตร ์     
• เศรษฐศาสตร ์     

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
    ศิลปะ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    การงานอาชีพ ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๖๔๐  (๔๑ นก.) 
รายวิชา / ที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติม ตามความพร้อมและ
จุดเน้น  

ปีละไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ช่ัวโมง 
(๕นก.)  

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง 
(๔๐นก.) 

 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
   - กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ๔๐  ๔๐   
• กิจกรรมนักเรียน     

-  ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐  ๔๐  ๔๐   
-  ชุมนุม ๔๐  ๔๐  ๔๐   

• กิจกรรมเพือ่สังคม
และ  สาธารณประโยชน์ 

*  *  *  

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 
รวม ๓  ปี 

ไม่น้อยกว่า   ๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
หมายเหตุ   กิจกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน์ สามารถบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมในลกัษณะโครงการ  
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             1.7.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
                     จำนวนสถานที่พร้อมแผนผังบรเิวณ 
  

ชื่อแบบอาคาร ประเภท
อาคาร 

ใช้เป็นสถานท่ี จำนวน
ห้อง 

งบประมาณ ปีงบประมาณ หมายเหต ุ

1. อาคารเรียน
ช่ัวคราว 

- โรงอาหาร 4 7 เงินบริจาค 2535 - 
ห้องเรียน 2 

ห้องสหกรณ์ 1 
2. อาคารเรียน
เบ็ดเสรจ็ ก 
 

- ช้ัน 1  ห้องโสต
ทัศนศึกษา   
ห้องอนามัย  
ห้องธนาคาร 
 

3 งบ 
ประมาณ 

2537 อาคาร  
กขค  
ชุดละ 

11,000,0
00 
 - ช้ันที่ 2 ห้องธุรการ      

ห้องพสัด ุ
ห้องคอมพิวเตอร์   
ห้องฟสิิกส ์
ห้องชีวิทยา  
ห้องเคมี    
ห้องวิชาการ 

6  2537 

3. อาคารเบ็ดเสร็จ ข - ห้องสังคมศึกษา 
ศูนย์ ICTชุมชน 
ห้องเรียน 

1 
1 
4 

 
 

2537 

4. อาคารเบ็ดเสร็จ ค  อาคาร
ฝกึงาน 

ห้องคหกรรม     
ห้องอุตสาหกรรม 
ห้องดนตร ี

3  2537 

5.อาคาร 108 ล  
    ช้ันบน 

 ห้องคณิตศาสตร ์
ห้องเรียน 
ห้องภาษาไทย 
ห้องภาษาอังกฤษ 
ห้องนาฎศิลป ์

1 
4 
1 
1 
1 

 2540  

6. อาคารหอประชุม   หอประชุมใหญ ่ 1 4,240,000 2543  
    ปรบัปรุงช้ันล่าง  ห้องเกียรติยศ 

ห้องสมุด 
ห้องอาเซียน 
ห้องผู้อำนวยการ 
ห้องกจิการ
นักเรียน 

1 
1 
1 
1 
1 
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ชื่อแบบอาคาร ประเภท
อาคาร 

ใช้เป็นสถานท่ี จำนวน
ห้อง 

งบประมาณ ปีงบประมาณ หมายเหต ุ

7. บ้านพกันักการ  
    ภารโรง 

 บ้านพักนักการ 1 121,000 2537 ชำรุด 

8. บ้านพกัครูโสด  บ้านพักครูโสด 1 830,000 2537  
9. ห้องน้ำหอ้งส้วม แบบ  

6ที่ / 27 
 6 180,000 2537  

10. ห้องน้ำห้องส้วม แบบ  
6ที่ / 27 

 6 180,000 2537  

11. สนามบาส 
     เก็ตบอล 

     บรจิาค 
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1.8 ประมาณการรายรับของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 
 

1.8.1 ข้อมูลดา้นงบประมาณและทรัพยากร 
                  ตารางคาดคะเนจำนวนเงินอุดหนุนบำรงุการศึกษาที่ได้รับจัดสรร  ปีงบประมาณ  2565 
 
 

จำนวนเงิน 

 เงินอุดหนุน
บำรุงการศึกษา  

เงิน
กิจกรรม 
พัฒนา
ผู้เรียน 

 เงิน
รายได้
สถาน 
ศึกษา 

รวม โครงการ สำรอง
จ่าย 

รวม 

1,000,604.32 390,204 - 1,390,808.32 1,390,808.32 - 1,390,808.32 
 
       1.8.2 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช ้
 ห้องสมุดมีขนาด  200  ตารางเมตร  โรงเรียนมีครูทีท่ำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด  จำนวน 1  คน  จำนวน
นักเรียนที่ใช้บริการหอ้งสมุด  เฉลี่ย  ประมาณ  100  คน  ต่อวัน  โรงเรียนวิเชียรมาต ุ2  อยู่ในพื้นทีป่ระชาชนส่วน
ใหญ่ทำการเกษตร  ดังนั้นแหลง่เรียนรูท้ี่สำคัญได้แก่   
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและการใช ้
 

แหล่งเรียนรูภ้ายนอก
โรงเรียน 

สถิติการใช้จำนวน
ครั้งตอ่ปี 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สถิติการใช้จำนวน
ครั้งต่อปี 

1. เข่ือนไฟฟ้าคลองลำปลอก 2 1. ห้องคอมพิวเตอร ์ ทุกวัน 
2. การติดตายางพารา 1 2. ห้องวิทยาศาสตร์   1  

 ( เคมี ) 
ทุกวัน 

3. การปลกูสละ 3 3.  ห้องวิทยาศาสตร์ 2  
( ชีววิทยา ) 

ทุกวัน 

4. หน่วยพิทกัษ์พันธ์ุสัตว์ป่า
ไพรสวรรค์ 

2 4. ห้องวิทยาศาสตร์ 3  
 (  ฟิสิกส์ )  

ทุกวัน 

5.ศึกษาดูงานนอกนอก
สถานที่อื่นๆ 

1 5. ห้องสมุด ทุกวัน 

6. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชน 

ทุกวัน 6. ห้องดนตร ี ทุกวัน 

  7. สนามกีฬาฟุตบอล ทุกวัน 
8. สนามกีฬาบาสเก็ตบอล ทุกวัน 
9. สนามวอลเล่ยบ์อล ทุกวัน 

 
           1.8.2.1 แหล่งเรียนรูภ้ายในชุมชน 
 ปราชญ์ชาวบ้าน  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  นักเรียน  ในปี
การศึกษาน้ี  ดังนี้ 
  1. นายมูฮัมหมัด   สังขาว  ให้ความรู้เรื่อง   ศาสนาอิสลาม 



18 
 

  2. ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนวิเชียรมาตุ 2 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรูป้ระจำตำบลโพรงจระเข้ 
ให้บรกิารด้านการใช้อินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง การสืบค้นข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอรเ์พื่อการเรียนรู้ ทุกวันทำการ 
  3. ศูนย์ USO NET กสทช. ให้บรกิารด้านการใช้อินเทอรเ์นต็ความเร็วสูง การสบืค้นข้อมลูและการใช้
คอมพิวเตอรเ์พื่อการเรียนรู้ ทุกวันทำการ 
 

            1.8.2.2 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
  1. ห้องสมุดโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จำนวน 1 ห้อง มีการให้บริการห้องสมุดทุกวันทำการ 
  2. คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์มกีาร
สบืค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตมีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเตอรเ์น็ตมีการบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตทุกวัน นักเรียนสามารถเข้าใช้บรกิารได้ทุกวัน 
  3. มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียน หอ้งเคมี   ห้องชีววิทยา ห้องฟสิิกส ์
  4. มีห้องโสตทัศนศึกษา  
  5. สวนต้นไม้ในโรงเรียน แปลงปลูกพืชไร้ดิน บอ่เลี้ยงปลาดุก 
 
1.9 ผลการดำเนนิงานในรอบปีที่ผา่นมา 
 งาน/  โครงการ/  กิจกรรมทีป่ระสบผลสำเรจ็ 
 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานโครงการ 
โครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

รายงานโครงการ 

โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวันตามแนวพระราชดาริของสมเด็จกนิษฐาธิราช
เจ้า ฯโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง  

รายงานโครงการ  

โครงการยกระดับคุณภาพการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารวิชาการ รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะทางสังคม รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานและการมีงานทำ รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสอืและเนตรนารี รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเน้นการมสี่วนรว่ม รายงานโครงการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเ้รียน รายงานโครงการ 

โครงการโรงเรียนพอเพียง  รายงานโครงการ 

โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ รายงานโครงการ 

โครงการสง่เสรมิทักษะด้านกีฬา รายงานโครงการ 

โครงการสง่เสรมิศักยภาพทักษะภาษาไทย รายงานโครงการ 

โครงการสง่เสรมิศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี-นาฎศิลป ์ รายงานโครงการ 

โครงการโลกกว้างทางปญัญา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ รายงานโครงการ 

โครงการเส้นทางดวงดาว ก้าวสู่ความสำเรจ็ รายงานโครงการ 

โครงการห้องสมุด 3 D แหล่งเรียนรู้ มีชีวิต รายงานโครงการ 
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ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม หลักฐานยนืยันความสำเร็จ 
โรงเรียนคุณธรรม รายงานโครงการ 

โครงการปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาและพฒันากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

รายงานโครงการ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายงานโครงการ 

โครงการเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ รายงานโครงการ 

พัฒนาระบบบรหิารกลุม่บริหารงบประมาณ รายงานโครงการ 

โครงการจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา รายงานโครงการ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานโครงการ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานโครงการ 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รายงานโครงการ 

โครงการโรงเรียนสจุริต รายงานโครงการ 

โครงการการพัฒนาระบบกลุ่มบรหิารงานบุคคล รายงานโครงการ 
โครงการสง่เสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน รายงานโครงการ 
โครงการสง่เสรมิสุขภาพอนามัย รายงานโครงการ 
โครงการเสรมิสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย ICT รายงานโครงการ 
โครงการปรับปรงุอาคารสถานที่และปรบับรรยากาศในโรงเรยีน รายงานโครงการ 
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ รายงานโครงการ 
โครงการพัฒนาระบบบรหิารทั่วไป รายงานโครงการ 
ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม รายงานโครงการ 
โครงการปรับปรงุซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ รายงานโครงการ 

 
 
1.10. ผลการประเมินคณุภาพภายในรอบปีท่ีผา่นมา 
 
สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน    คณุภาพ ระดบั ดีเลิศ 
1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การพิจารณา 

1. มีความสามารถในการอ่านการเขียน 
การสือ่สาร ภาษาไทย** 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 86 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 96.20 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1.มีความสามารถในการอ่านการเขียน 
การสือ่สาร ภาษาอังกฤษ** 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 66 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 87.02 

สูงกว่าเป้าหมาย 

1.มีความสามารถในการคิดคำนวณ** ผู้เรียน 
ร้อยละ 70 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 72.29 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียน ผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย 
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คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 97.35 

3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียน 
ร้อยละ 40 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 41.06 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 90 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 100 

สูงกว่าเป้าหมาย 

5.มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา** 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 77 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 92.60 

สูงกว่าเป้าหมาย 

6.มคีวามรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 100 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 100 

ตามเป้าหมาย 

 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การพิจารณา 

1.มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด** 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 85 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 99.92 

ตามเป้าหมายหรือ 
สูงกว่าเป้าหมาย 

2.ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย ผู้เรียน 
ร้อยละ 90 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 100 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3.การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกนับนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 95 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 96.67 

สูงกว่าเป้าหมาย 

4.สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม** ผู้เรียน 
ร้อยละ 86 

ผู้เรียน 
ร้อยละ 91.39 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   คณุภาพ ระดับดีเลิศ    
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน การพิจารณา 

1.มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน** 
 

ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 
(  = 4.12) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2.มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ
สถานศึกษา** 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 
(  = 4.38) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทกุกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 
(  = 4.21) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 80 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 
(  = 4.92) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน การพิจารณา 

5.จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และ
สงัคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรูอ้ย่างมี
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม 
(  = 4.80) 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

6.จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบรหิารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 
(  = 4.31) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั  คุณภาพระดับ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การพิจารณา 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้

ครู 
ร้อยละ 85 

ครูร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้

ครู 
ร้อยละ 85 

ครูร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครู 
ร้อยละ 85 

ครูร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพฒันาผูเ้รยีน 

ครู 
ร้อยละ 85 

ครูร้อยละ 94.11 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะทอ้นกลับเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ครู 
ร้อยละ 85 

ครูร้อยละ 94.11 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรยีนวิเชียรมาตุ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยรวม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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1.11 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี ๑ คณุภาพของผู้เรยีน  
จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์สมดุลเต็มตามศักยภาพ  
 

ผลการพิจารณา 
 

ตัวชี้วัด 
 

สรุปผลประเมิน 
 

✓ ๑. มีการระบเุป้าหมายคุณภาพของผูเ้รียน    
     ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

 

 
✓ 

๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตาม เป้าหมายการพฒันาผู้เรียน  

✓ ๓. มผีลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามเป้าหมายการพฒันา
ผู้เรียน  

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพฒันา
ผู้เรียนด้าน ผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึน  

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้
ที่ เกี่ยวข้อง  

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้  
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในประเด็น ข้อมลูช่ือเอกสารที่ได้จากคุณภาพของผู้เรียนทีเ่ข้าร่วม  
กิจกรรมที่ใช้สื่อเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้รบัการประเมินตามสภาพจรงิอย่างทั่วถึงด้วยเครื่องมือ  
ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ตัวช้ีวัดเพื่อยกระดับคุณภาพผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตาม  
ความต้องการของสถานศึกษาและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพฒันาผูเ้รียนให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน๔  
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
จุดเน้น บรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึดหลกับริหารคุณภาพ PDCA  

ผลการพิจารณา 
 

ตัวชี้วัด 
 

สรุปผลประเมิน 
 

 
✓ 

๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตล่ะปี
การศึกษา  

  
  ปรับปรงุ (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)  

  
 

✓ 
 

๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ  

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการ
ตามแผน 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรุง
แก้ไขในปี การศึกษาต่อไป  

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบรหิารจัดการของ
สถานศึกษาให้ผูม้ี ส่วนได้ส่วนเสียไดร้ับทราบ  
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้  
สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติม ประเด็นการจัดทำหลกัสูตรสถานศึกษา ใหส้อดคล้องกับ 

หลักสูตรแกนกลางตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการจดัทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดระยะ ๑-๒ ปี 
และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถ่ิน ชุ มชน เช่น โครงการ สร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน หรือกจิกรรมเข้าร่วมกบัชุมชน มีรายละเอียดของการดำเนินงาน วิธีการประเมินผล มีการ
รายงานผลถึงอปุสรรค ปัญหา ในการดำเนินงานและหลงัดำเนินงานแล้วเสร็จ เป็นการเพิ่มศักยภาพของ 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา มีการนิเทศ กำกบั ติดตาม นำมาปรับปรงุพฒันาต่อไป๕  
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั  

จุดเน้น การจัดทำแผนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิสามารถนำไปประยุกต์ใช่ในการดำเนิน  
ชีวิตได้  
 

ผลการพิจารณา 
 

ตัวชี้วัด 
 

สรุปผลประเมิน 
 

 
✓ 

๑. ครมูีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทกุรายวิชา 
ทุกช้ันป ี

  
 ปรบัปรุง (๐-๓ ข้อ)  
 พอใช้ (๔ ข้อ)  
 ดี (๕ ข้อ)   

 

✓ 
 

๒. ครทูุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ไปใช้ในการจัดการ เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน อย่างเป็นระบบ  

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพฒันาการจัดการเรียน
การสอน ของครูอย่างเป็นระบบ  

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพื่อ
พัฒนา ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน  

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึน้  

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมลูในรายงานการประเมินตนเองประเด็น ช่ือเอกสารเชิงประจกัษ์ที่ใช้ในการ  
อ้างอิงถึงกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ครบถ้วนทุกขั้นตอน จำนวนบุคลากรครทูี่ได้จัดทำแผนการ  
จัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี กิจกรรมที่ใช้สื่อเทคโนโลยีและชนิดของสื่อเทคโนโลยี ต่างๆ ประเมินคุณภาพ 
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือ วิธีการ และข้ันตอนทีห่ลากหลายครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด มีการบันทกึและรายงาน ผล
หลงัการประเมินให้เป็นปจัจบุัน สม่ำเสมอ นำผลที่ได้จากการประเมินไปพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ 
เป้าหมายในระดบัทีส่ ู

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครัง้ต่อไปให้มีความสมบรูณ์ยิง่ข้ึน เกี่ยวกับข้อมลูพื้นฐาน E-mail Website  
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) โครงการ/กจิกรรมที่โดดเด่นที่สถานศึกษาดำเนินการอยู่หรือ นวัตกรรม  
(Innovation) ที่สอดคล้องกับทุกมาตรฐานควรเพิม่รายละเอียดให้ชัดถึงวิธีการดำเนินการ และการบรรลุผลสำเรจ็  
แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงให้ชัด ซึ่งจะเป็นการบง่บอกถึงการที่สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้เกิดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้และเผยแพร่แกผู่้อื่นในโอกาสตอ่ไป 



บทท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 กฎหมายและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 

2.1.1 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
    มาตรา 49 ได้บญัญัติถึงสิทธิของบุคคลในการไดร้ับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้อง

จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรอืทุพพลภาพ หรือ
ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับการสนบัสนุนจากรัฐเพือ่ให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อื่นด้วย การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลอืกของประชาชน การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและสง่เสรมิทีเ่หมาะสมจากรัฐ 
มาตรา 80(3) ได้บญัญัติใหม้ีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทกุ
รูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายเพือ่พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมจีิตสำนึกของ ความเปน็ไทย มี
ระเบียบวินัยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข (สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษา, 2550) 

 
2.1.2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
       

วิสัยทัศน์ 
       คนไทยทกุคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ดำรงชีวิตอย่าง

เป็นสุขสอดคล้องกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
       

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 
2. เพือ่พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบั

บทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติและยทุธศาสตร์
ชาติ 

3. เพือ่พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรูร้ักสามัคคี
และร่วมมือผนกึกำลงัมุง่สู่การพฒันาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศทีม่ีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 

 โดยมีเป้าหมายมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลกัษณะต่อไปนี ้
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 - 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetic) 

 - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปญัหา 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ทกัษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการ
รู้เท่าทันสื่อ ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและทกัษะ
การเรียนรู้ ความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 

 
 ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม ่

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีเป้าหมาย ดังนี ้
2.1 กำลังคนมีทกัษะที่สำคัญจำเป็นและมสีมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด

งานและการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญ

และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ

มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี
เป้าหมาย ดังนี ้

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไมจ่ำกัดเวลาและสถานที ่
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3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมปีระสทิธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดบัสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพฒันาสมรรถนะตาม

มาตรฐาน 6 ยุทธศาสตร์หลักทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามี
เป้าหมาย ดังนี ้

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุก

ช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน เพือ่การวางแผนการบรหิารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมี
เป้าหมาย ดังนี ้

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม มีคุณธรรม จรยิธรรม และนำแนวคิด
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสือ่การเรียนรู้ทีส่่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่าร
ปฏิบัต ิ

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษามีเป้าหมายดังนี ้

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได ้

6.2 ระบบการบรหิารจัดการศึกษามปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลส่งผลตอ่คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นที ่

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลงัแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  
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2.1.3 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2531 มี 3 มาตรฐานได้แก ่
1. คุณภาพของผู้เรียน 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 

3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพฒันาผูเ้รียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการ

จัดการเรียนรู ้
 

2.1.4 กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
 

กลยุทธ์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนษุย์และของชาติ 
เป้าประสงค์   
1. ผูเ้รียนทุกคนที่มพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรกัในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  
2. ผูเ้รียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มหีลกัคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พงึประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รบัผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น 
และสงัคมโดยรวม ซื่อสตัย์ สจุริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพรอ้มสามารถรับมือกบัภัยคุกคาม
ทุกรปูแบบที่มผีลกระทบต่อ ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม     ไซเบอร์และภัยพบิัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ผูเ้รียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุม่ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มทีอ่ยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่ สงู ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกง่ เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้าน
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

 
กลยุทธ์ท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์  
1. ผูเ้รียนทุกระดับใหม้ีความเป็นเลิศ มีทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพฒันาทักษะ

วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง นวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสเข้าสู่เวทกีารแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสรา้งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์  
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพฒันา ที่สอดคล้องกบัแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ  
2. ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาตามจุดมุง่หมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 

ที่สอดคลอ้งกบัทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม รวมถงึการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้  

3. ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มีความรู้และทกัษะนำไปสูก่ารพัฒนานวัตกรรม  
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4. ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มี
ทักษะอาชีพทีส่อดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ  

5. ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสีุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่าง มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ใหค้ำปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรูห้รอืผู้อำนวยการ การเรียนรู้  

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
กลยุทธ์ท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มี

มาตรฐาน และ การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)  
2. สถานศึกษากบัองค์กรปกครองท้องถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน

ระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัด การศึกษา  
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมมีาตรฐานตามบรบิทของพื้นที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเทจ็จริง โดย คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพืน้ที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา  

5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแกส่ถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพือ่ให้
สถานศึกษาบรหิารงานจัด การศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ  

6. นำเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือใหผู้้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบรกิารด้านการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนบัสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลกัประกันสิทธิ การ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ของประชาชน 

 
กลยุทธ์ท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสรา้งจิตสำนึกด้านการ

ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกบั สิง่แวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมลู ด้าน

ความรู้ เรื่อง ฉลากสเีขียวเพื่อ สิง่แวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยกุต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตาม
แนวทาง Thailand 4.0  

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
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4. สถานศึกษามีการบรูณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การ
ผลติและบริโภค สู่การลด ปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสงักัดทกุโรงมีการปรบัปรุงและ
พัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ สำนักงานสเีขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบททีเ่ป็นแบบอย่างเอื้อ
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ ชุมชน  

6. สถานศึกษาในสงักัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจติสำนึกและจัดการเรียนรู้
การผลิตและบริโภคที่เป็น มิตร กับสิ่งแวดลอ้ม  

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ   
8. มสีถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และ

บริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม   
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่

เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 

กลยุทธ์ท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอสิระในการบริหารและจัด

การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหาร วิชาการ ด้านการบรหิารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบรหิารงานทั่วไป  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรบัเปลี่ยน ใหเ้ป็นหนว่ยงานให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรบัตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานทีม่ีหน้าทีส่นบัสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสงักัดมีความโปรง่ใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสงักัดมกีระบวนการ และการวิธี
งบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน  

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสงักัดพฒันานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ในการเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 
2.2 สัญลักษณ์ /เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 
 
 

 
 

                      “รูปตราเพชรล้อมรอบด้วยลายไทย” มีความหมายคือ นักเรียนวิเชียรมาตุ 2 ทุก
คนต้องมีความแข็งแกรง่ ทรหด อดทน ไม่ย่นย่อต่อความลำบาก มีระเบียบวินัย รู้จักบังคับตนเองไม่ว่า
จะอยู่แหง่หนตำบลใด ต้องส่องแสงเป็นประกายแวววับจับตาคนประดุจเพชร 
 

สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน – ขาว   
ปรัชญาโรงเรียน  “สาธุ ปัญญานวณโร”  คนดีต้องมีปญัญา 
คำขวัญโรงเรยีน  “ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี กีฬาเสริม” 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     “อยู่อย่างพอเพียง” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  “จิตสาธารณะ” 

 
2.3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 
 

ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดบั
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน และค่า
เป้าหมายความสำเรจ็ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  ดังนี้ 

 
            2.3.1 วิสัยทัศน์   
 ภายในปี 2567 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นวัตกรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่ศตวรรษที่ 21 
 

   2.3.2 กลยุทธ์สถานศึกษา  
1)  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ  
2) พัฒนาการบรหิารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
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3)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.3.3 พันธกิจ 

1. จัดกิจกรรมสง่เสรมิให้ผูเ้รยีนมีความรูแ้ละทกัษะที่จำเปน็ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา 

2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์ 

3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมีนวัตกรรม ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ในการแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ให้เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้ 
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
8 ส่งเสรมิการใช้สารสนเทศในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9 ส่งเสรมิพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรูสู้่ศตวรรษที่ 21 และสร้าง
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   2.3.4 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
       1) มีความสามารถในการอ่านเขียนและสือ่สารภาษาไทย อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป  
       2) มีความสามารถในการอ่านเขียนและสือ่สารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
                          3) มีความสามารถในด้านการคิดคำนวณเหมาะสมตามระดับช้ันในระดับ 2 ข้ึน
ไป 
      4) มีโครงงาน 1 โครงงาน/ปีการศึกษา  
      5) สร้างนวัตกรรม ปีการศึกษาละ 1 ช้ิน ด้วยโครงงาน 
                         6) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสรา้งช้ินงานได้คนละ 1 ช้ิน /ภาคเรียน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
      7) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ 2 ข้ึนไป 
                         8) มีความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพคนละ 1 อาชีพ/ปี
การศึกษา 
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  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       9) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
       10) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย มสี่วนร่วมในการอนรุักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาไทย     
       11) มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
         12) มสีุขภาวะร่างกาย ลักษณะจิตสงัคม และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ ์
                           

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 การกำหนดมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิที่กำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม และบริหาร

จัดการแบบ PDCA 
2.3 สถานศึกษาปรับปรงุและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นพัฒนาการทุกด้าน 

ครอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมาย  
2.4 ครูและบุคลากรได้รบัการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) อย่าง

น้อย 20 ช่ัวโมงต่อปี  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทัง้ในและนอกห้องเรียนให้ปลอดภัยและเอื้อต่อ

การเรียนรูอ้ยา่งมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารและการจัดการเรียนรู้

ทุกสาระการเรียนรู ้

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 

3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

3.2 นำสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนรู ้
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพฒันาผูเ้รีย 
3.5 สร้างเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนด้วย

นวัตกรรม บรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงอย่างน้อยคนละ 50 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 
 

 
 



บทท่ี 3 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  
 

  3.1 แผนงาน / โครงการ  
 
 

จำนวนเงิน 

 เงินอุดหนุนบำรงุ
การศึกษา  

เงินกจิกรรม  
พัฒนาผูเ้รียน 

รวม โครงการ สำรองจ่าย รวม 

1,000,604.32 390,204 1,390,808.32 1,390,808.32 - 1,390,808.32 
 
 
    3.1.1โครงการกลุม่บริหารวิชาการ เงินอุดหนุน 171,084.32 บาท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 332,204.77    
บาท เป็นเงินท้ังสิน้ 503,289.09 บาท 
 

ท่ี แผนงาน / โครงการ เงินงบ 
ประมาณ 

สนอง
กลยุทธ์  
สพฐ. 

สนอง 
กลยุทธ์  

สพม.ตรัง 
กระบี ่

สนอง 
กลยุทธ ์
โรงเรียน เงินอุด 

หนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรยีน 

1 โครงการสง่เสรมิศักยภาพทักษะ
ภาษาไทย 

 5,000 
1 3 1 

2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

 3,000 
1 2 1 

3 โครงการยกระดับคุณภาพการคิด
คำนวณทางคณิตศาสตร์ 

 2,000 
1 1,2 1 

4 โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

5,000 23,000 1 1 1 

5 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT  5,000 1,3 2,3,4 1 
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาของผูเ้รียน 
6,000 25,000 1 2 1 

7 โครงการสง่เสรมิทักษะด้านกีฬา  20,000 1 1 1 
8 โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
 100,000 1 2 1 

9 โครงการสง่เสรมิศักยภาพนักเรียน
ด้านดนตรีนาฏศิลป ์

 10,000 1 1 1 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้าน
ทักษะด้านสงัคม 

2,000 8,000 2 1 1 

11 โครงการสง่เสรมิประชาธิปไตย  10,000 2 1 1 
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ท่ี แผนงาน / โครงการ เงินงบ 
ประมาณ 

สนอง
กลยุทธ์  
สพฐ. 

สนอง 
กลยุทธ์  

สพม.ตรัง 
กระบี ่

สนอง 
กลยุทธ ์
โรงเรียน เงินอุด 

หนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรยีน 

12 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐาน
และการมีงานทำ 

 11,000 1 1 1 

13 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2,000 13,000 1 1 1 
14 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในด้วยเครือข่าย
คุณภาพของสถานศึกษา 

10,640  2 2 2 

15 โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
วิชาการโดยใช้นวัตกรรม PHECH 
Model 

115,444.32 35,204.77 2 6 2 

16 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษา:
การพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 24,000 2 2 2 

17 โครงการปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษาและพฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
นวัตกรรม PHECH Model 

6,000  2 3 2 

18 โครงการโรงเรียนสจุริต  8,000 1,2 1 1,2 
19 โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่าน

กระบวนการลูกเสือและเนตรนาร ี
 9,000 2 1 2 

20 โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวก้าวสู่
ความสำเรจ็ 

4,000  2 3 2 

21 โครงการสูโ่ลกกว้างทางปัญญา 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้

 16,000 2 2 2 

22 โครงการห้องสมุด 3 D แหล่งเรียนรู้
มีชีวิต 

15,000 5,000 2 4 2 

23 โครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดย
เครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียร
มาต2ุ บูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

5,000  3 3 3 

 รวม 171,084.32 332,204.77    
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       3.1.2 โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุน 351,000 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -               
บาท เป็นเงินท้ังสิน้ 351,000 บาท 
 
 

ท่ี แผนงาน / โครงการ เงินงบ 
ประมาณ 

สนองกล
ยุทธ์  
สพฐ. 

สนอง 
กลยุทธ์  

สพม.ตรัง 
กระบี ่

สนองกล
ยุทธ์ 

โรงเรียน เงินอุด 
หนุน 

เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

1 โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
งบประมาณ 

351,000  2 2 2 

 รวม 351,000 -    
 
 
3.1.3 โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุน 216,720 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,000 บาท  
เป็นเงินท้ังสิ้น 230,720 บาท  
 

ท่ี แผนงาน / โครงการ เงินงบ 
ประมาณ 

สนอง 
กลยุทธ์  
สพฐ. 

สนอง 
กลยุทธ์  

สพม.ตรัง 
กระบี ่

สนอง 
กลยุทธ ์
โรงเรียน เงินอุด 

หนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 1 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสาร
เสพติดและอบายมุข 

 10,000 1 1 1 

2 โครงการพัฒนาระบบกลุ่ม
บรหิารงานบุคคล 

6,000  2 3,6 2,3 

3 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 4,000 2 4 2 

4 โครงการจ้างครูและบุคลากร
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

201,080  1,2,3 2,3,4 2 

5 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพครสูู่มอื
อาชีพ ในศตวรรษที่ 21 

9,640  3 3 3 

 รวม 216,720 14,000    
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    3.1.4 โครงการฝา่ยบริหารท่ัวไป เงินอุดหนุน 350,000 บาท เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 44,000 บาท 
เป็นเงินท้ังสิ้น 394,000 บาท 
 

ท่ี แผนงาน / โครงการ เงินงบ 
ประมาณ 

สนอง 
กลยุทธ์  
สพฐ. 

สนอง 
กลยุทธ์  

สพม.ตรัง 
กระบี ่

สนอง 
กลยุทธ ์
โรงเรียน เงินอุด 

หนุน 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรยีน 

1 โครงการสง่เสรมิสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัย 

3,000  1 4 2 

2 โครงการรวมพลังร่วมใจป้องกัน
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 

 19,000 1 4 2 

3 โครงการพัฒนาระบบบรหิารทั่วไป 2,000  2 4,5 2 
4 โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  10,000 2 5 2 
5 โครงการปรับปรงุอาคารสถานที่และ

ปรับบรรยากาศในโรงเรียน 
175,000  2 3,5 2 

6 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมวัสดุ
คุรุภัณฑ์ 

70,000  2 4,5 2 

7 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  5,000 2 2 2 
8 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  10,000 1,2 5 2 
9 โครงการเสรมิสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ด้วย ICT 
98,000  2 1 2 

10 โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2,000  2 3 2 

 รวม 350,000 44,000    
 
3.2 ตารางสรุปกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

1. คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาไทย 
 5,000 

 2. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3,000 
 3. โครงการยกระดบัคุณภาพการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  2,000 
 4. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5,000 23,000 

 5. โครงการพัฒนาทกัษะการใช้ ICT  5,000 
 6. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน 6,000 25,000 
 7. โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา  20,000 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

 8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  100,000 
 9. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีนาฏศิลป ์  10,000 
 10. โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะด้านสังคม 2,000 8,000 
 11. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  10,000 
 12. โครงการพฒันาทกัษะอาชีพพื้นฐานและการมีงานทำ  11,000 
 13. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2,000 13,000 
 14. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 3,000  
 15. โครงการรวมพลังร่วมใจปอ้งกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา2019 
 19,000 

 16. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมขุ  10,000 
2. กระบวนการ
บรหิารและการ
จัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

17. โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในด้วย
เครือข่ายคุณภาพของสถานศึกษา 

10,640  

 18. โครงการพฒันาระบบบริหารวิชาการโดยใช้นวัตกรรม 
PHECH Model 

115,444.32 35,204.77 

 19. โครงการพฒันาระบบกลุม่บริหารงานบุคคล 6,000  
 20. โครงการพฒันาระบบบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 351,000  
 21. โครงการขับเคลือ่นหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่

สถานศึกษา:การพฒันาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

 24,000 

 22. โครงการพฒันาระบบบริหารทั่วไป 2,000  
 23. โครงการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาและพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม PHECH 
Model 

6,000  

 24. โครงการโรงเรียนสจุริต  8,000 
 25. โครงการพฒันาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือและเนตร

นารี 
 9,000 

 26. โครงการเส้นทางสู่ดวงดาวก้าวสู่ความสำเร็จ 4,000  
 27. โครงการสู่โลกกว้างทางปญัญา ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  16,000 
 28. โครงการห้องสมุด 3 D แหลง่เรียนรูม้ีชีวิต 15,000 5,000 
 29. โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  10,000 
 30. โครงการปรบัปรุงอาคารสถานที่และปรับบรรยากาศใน

โรงเรียน 
175,000  

 31. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมวัสดุคุรุภัณฑ์ 70,000  
 32. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  5,000 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เงินกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน 

 33. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  10,000 
 34. โครงการเสริมสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ด้วย ICT 98,000  
 35. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  4,000 
 36. โครงการจ้างครูและบุคลากรสนบัสนุนการจัดการศึกษา 201,080  
 37. โครงการพฒันาระบบบริหารคณะกรรมการสถานศึกษา 2,000  
3. พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

38. โครงการพฒันาวิชาชีพครูโดยเครอืข่ายชุมชนโรงเรียน
วิเชียรมาตุ2 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

5,000  

 39. โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 9,640  
 



บทท่ี 4 
 

การกำกับ  ติดตาม  ประเมินและรายงานผล 
4.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2  มีดงันี ้

1. กำหนดผูท้ำหน้าทีห่ัวหน้าแผนงาน / โครงการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 
2. กำหนดวัตถุประสงค์  ขอบข่ายงาน  กลยุทธ์  และนโยบาย 
3. กำหนดเงื่อนไขไปสู่ความสำเรจ็ของแผนงานและโครงการ 
4. การอนุมัติแผนงานทีม่ีแผนปฏิบัติการและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
5. กำหนดเวลาของงาน 
6. ติดตาม และทบทวนความคืบหน้าของแผนงาน / โครงการ 
7. ให้การสนับสนุน หรือขออนุมัตจิากฝ่ายบริหารในเรือ่งทีเ่กินกว่าของเขตอำนาจ 
8. แก้ข้อขัดแย้งหรือปัญหาสำคัญ 
9. ทบทวนหรืออนมุัติการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 
10. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน / โครงการประจำไตรมาส 
11. มีการบันทึกแผนงาน / โครงการทีเ่กิดข้ึนเป็นเอกสาร 
12. ประเมินผลดำเนินการหลงัจากที่ทำโครงการเสร็จสิ้น 

 
4.2 การกำกบัติดตาม 
 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กำหนดไว้  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน  และนำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันต่อสถานการณ์และสามารถ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้  โดยจัดทำระบบการติดตามประเมินผลและการรายงานผล  ดังนี้ 

1. การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุกกิจกรรม ภายใต้ผลผลิต  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม  
และเป็นผู้รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณด้วย 

2. การประเมินผลการดำเนินงาน  เป็นการวัดผลสำเร็จในการดำเนินงานทั้งในระดับผลผลิต ( Output
และผลลพัธ์ ( Outcome) โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จทีก่ำหนดไว้ 

นอกจากนี้โรงเรียนได้กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย   หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน  ซึ่งการกำกับติดตามการดำเนินงานยึดหลัก  PDCA  ดังนี ้

1) P : PLAN  การวางแผนจัดทำโครงการ 
-วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนพันธกิจหรือไม่ 
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่ 

2) D : DO  การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- มีการกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
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- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ 
- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ 

3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
- ได้มีการกำหนดวิธี / รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
- ปญัหา / จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่ 
- ข้อดี / จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม่ 

4) A : ACTION นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา /  จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี / จุดแข็งเพิ่มขึ้น 
- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำโครงการใน 

ครั้งต่อไป 
- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนครั้งต่อไป 
 
 
 


