คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียนชั้น นําที่มี
ความพร้อมสู่โรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญ ในการพั ฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทัดเทียมนานา
ประเทศ โดยพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่เหมาะสม โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากลระดับโลก และมีการสร้ างภาค เครือข่ายการจัดการเรียนรู้
และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน เป็นโรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น ใน
การพั ฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไ ด้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน
ท้องถิ่น และระดับประเทศซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ขับเคลื่อน
นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยความตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญ โรงเรีย นได้ดําเนินการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 ปี (ปีง บประมาณ 2563 - 2565) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และมี เป้าหมายสําคัญคือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศบนพื้นฐานของความเป็นไทย
แผนกลยุทธ์ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2565) ฉบับนี้มีเนื้อหาสําคัญที่จะใช้เป็นข้อมูลและแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 เล่ม หัวข้อหลักประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน
2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน
3. กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมั ธ ยมฐานบิ น กํ า แพงแสน ขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการดําเนินงาน คณะทํางาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทํ าแผนกลยุทธ์ 3 ปี ครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่ อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ การจัดการศึกษาของโรงเรียน

(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานภาพ
ส่วนที่ 3 ทิศทางของโรงเรียน
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและโครงการ
ภาคผนวก

หน้า

1 - 23
24 - 29
28 - 50
51 - 55
56 – 61

ส่วนที่ 1
ภาพรวมของโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
(School Profile)

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565

1. ข้ อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ประวัติและความเป็นมา
ชื่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน ที่ตั้ง ตาบลกระตีบ อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 9 ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทร 034-996-461-462 โทรสาร 034-996-461 E-mail mtbk_thainbin@yahool.com
Website www.mtbk.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมปีที 6
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสนก่อตั้ง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่ง ตั้ ง
โรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 และเปิดทาการสอนครั้งแรก วันที่ 19 พฤษภาคม 2512
จากเนื้อที่แต่เดิม จานวน 170 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา จัดตั้งโดยใช้พื้นที่ร่ว มกัน ต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญ
เจ้าหน้าที่จากกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษามาทาการรัง วัดใหม่เฉพาะโรงเรียนมัธยมฐานบิน
กาแพงแสน ซึ่งเหลือพื้นที่ที่ดินจริง 65 ไร่ ตามผังโรงเรียนที่ออกแบบโดยกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญ
ศึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวั น ที่ 25 มี น าคม 2530 กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป็ น ของกองทั พ อากาศ
โดยโรงเรียนการบิน ( บยอ.) ยินยอมให้ใช้ที่ดินแปลงนี้เพื่อจัดตั้งสถานศึกษาให้บุตร-ธิดา ของข้าราชการและ
บุคลากรในกองทัพอากาศ
ปัจ จุบั นโรงเรี ย นมั ธยมฐานบิ นก าแพงแสนจั ด การศึ กษาแบบสหศึ กษา สาหรับ บุค คลทั่ว ไป
เปิดทาการสอนในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สาหรับบุคคลทั่วไป เปิดทาการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. ข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษา
1) ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน
โทรศัพท์ 083-1999-701
2) รองผู้อานวยการโรงเรียน
2.1 นายคธา ว่ อ งพั ฒ นวงศ์ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด ปริ ญ ญาตรี สาขา พลศึ ก ษา
รับ ผิ ดชอบกลุ่ ม บริห ารทั่ ว ไป,กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล และกลุ่ ม บริ ห ารกิ จ การนั กเรี ย น
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงปัจจุบัน
โทรศัพท์ 098-278-5155
2..2 รองผู้ อานวยการโรงเรี ย น ชื่อ -สกุล นางธารกมล สิท ธิบุ่ น วุ ฒิก ารศึ กษาสูง สุ ด
ปริ ญญาโท สาขา บริห ารการศึก ษา รับ ผิ ดชอบกลุ่ม บริ ห ารงานวิช าการกลุ่ม บริห าร
งบประมาณและแผนงานดารงตาแหน่ง ที่โรงเรียนนี้ ตั้ง แต่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง
ปัจจุบัน โทรศัพท์ 061-025-1913

งานแผนงาน
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

15.

งานแผนงาน

1. นายมานิตย์ รัตนปัญญา
ตัวแทนจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ

7. นางสาวเบญจวรรณ แย้มละมูล
ตัวแทนจากผู้แทนศิษย์เก่า
ตาแหน่งกรรมการ

2. น.อ.ประมวล เสาว์ทองหยุ่น
ตัวแทนจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
3. นางบุญตา พงษ์สมบูรณ์
ตัวแทนจาก ผู้แทนผู้ปกครอง
ตาแหน่ง กรรมการ

8. พระครูอาทรภัทรกิจ
ตัวแทนจากผู้แทนภิกษุสงฆ์
ตาแหน่งกรรมการ
9. พระครูวิมลชัยสิทธิ
ตัวแทนจากผู้แทนภิกษุสงฆ์
ตาแหน่งกรรมการ

4. นายศรัณย์ ดาราทอง
ตัวแทนจาก ผู้แทนครู
ตาแหน่ง กรรมการ
5. นายอานาจ โรจน์สุทธิ์
ตัวแทนจาก ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตาแหน่ง กรรมการ
6. นายธิติศักดิ์ ยศสิริพัฒน์
ตัวแทนจาก ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาแหน่ง กรรมการ

10. นายสมศักดิ์ เอกมนสิการ
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งกรรมการ
11. น.ต.ชมพู พบลาภ
ตัวแทนจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งกรรมการ
12. นางประมวล พานิชเจริญ
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งกรรมการ

13. นายอธิกานต์ สักคุณา
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งกรรมการ

14. ร.ต.เฉลียว ชูเจริญ
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ง กรรมการ

นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
ตัวแทนจากผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
ตาแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
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รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
1. นาย ไพบูรณ์ ภู่พงศ์พันธุ์
2. นายสมบูรณ์ จันทร์วังพรม
3 นายชัยวัฒน์ ตระกูลสมุทร
4. นายจีรศักดิ์ ไพศาล
5. นายโอสถ ทองมี
6 นายมานิตย์ รัตนปัญญา
7. นายถาวร ชัยจักร
8. นายสิงหล ช่างปรีชา
9. นางปภาดา เสนาะพิน
10. นางสุปราณี อยู่ฤกษ์

พ.ศ. 2512 - 2522
พ.ศ. 2522 - 2531
พ.ศ 2531 - 2532
พ.ศ. 2532 – 2535
พ.ศ. 2535 - 2537
พ.ศ. 2537 - 2544
พ.ศ. 2544 – 2552
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ 2557 – 2561
พ.ศ 2561 – ปัจจุบัน

ปรัชญาและสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน









ปรัชญาของโรงเรียน
คาขวัญประจาโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

“ นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา ” แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี
เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม

สีประจาโรงเรียน
อักษรย่อประจาโรงเรียน
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

สีแสด – เทา
ฐ.บ.
มารยาทดี มีวินัย ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา
โรงเรียนมาตรฐานสากล

คบเพลิง
ปีก

หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ โชติ์ช่วงชัชวาล
หมายถึง การเดินทางที่รวดเร็ว ความก้าวหน้า
การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ยศถาบรรดาศักดิ์ ชื่อเสียงเกียรติยศ
หน้าที่การอาชีพ

2. ข้อมูลนักเรียน


จานวนนักเรียนและจานวนห้องเรียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
รวมทั้งสิ้น

1
2
3
4
5
6

จานวน
ห้องเรียน
13
12
12
10
9
9
65

ชาย
254
230
202
174
146
119
1,125

จานวนผู้เรียน (คน)
หญิง
เด็กพิเศษ
285
254
273
261
223
209
1,505
-

รวม
539
484
475
435
369
328
2,630

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนวัดผลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
งานแผนงาน
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3. ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพศ

ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ข้าราชการครู
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

วุฒิการศึกษา
ปริญญา ปริญญา ปริญญา
ชาย หญิง
เอก
โท
ตรี
1
1
1
1
1
1
47 81
33
95
2
5
1
6
3
2
5
5
1
1
1
1
10 11
2
68 103
36
111

ประสบการณ์
ทางานเฉลี่ย

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
5
19
24

11
9
10
4
1
15
2
7
59
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จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน
ครู

ภาษาไทย

14

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
ครูอัตราจ้าง
 แนะแนว
รวม
คิดเป็นร้อยละ

16
19
17
7
8
23
21
7
3
135

งานแผนงาน

วิชาสอน
ที่รับผิดชอบ
ตามวุฒิ ความ
ถนัด
14
16
19
17
7
8
23
21
7
3
135
100

1
1
2
1.48

วิทยฐานะ
ค.ศ.4

ค.ศ.3

ค.ศ.2

ค.ศ.1

-

-

5

6

-

2
4
5
6
2
6
4
1
4
4
3
7
1
17
37
12.60 27.41

ครู
ผู้ช่วย
3

อัตรา
จ้าง
-

6
4
5
3
8
1
1
2
6
1
6
9
7
4
2
45
29
33.33 21.48

1
1
1
3
1
7
7
5.18
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 จานวนบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง/หน้าที่
(ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว)
พนักงานขับรถ
ทะเบียน
ธุรการ
พัสดุ
งานการเงิน
งานผลิตสื่อ
อาคารสถานที่
งานห้องสมุด
งานปกครอง
ทาความสะอาด
ยามดูแลความปลอดภัย
รวม

เพศ
ชาย

หญิง

2
1
4
6
1
14

1
1
1
1
1
1
5
11

25

ปริญญา
ตรี
1
1
1
1
1
1
6

วุฒิ
ต่ากว่า
ปริญญาตรี
2
1
1
3
11
1
19

อื่น ๆ

ประสบการณ์
เฉลี่ย

-

23
17
15
17
13
17
18
1
19
8
14.8

4. ข้อมูลอาคารสถานที่

งานแผนงาน
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แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
 พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร
พื้นที่สนาม/นันทนาการ
-จานวนสนามกีฬา
1) สนามฟุตบอล
2) สนามฟุตซอล
3) สนามบาสเกตบอล
4) สนามวอลเลย์บอล
5) สนามเซปักตะกร้อ
6) ลานเอนกประสงค์
จานวนอาคารถาวร รวม
- จานวนอาคารเรียน
- จานวนอาคารฝึกปฏิบัติ
- จานวนอาคารเอนกประสงค์
- จานวนอาคารอื่นๆ

65
8
11
1
1
2
1
2
3
21
7
4
4
6

ไร่
ไร่
สนาม ได้แก่
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
สนาม
แห่ง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

 ข้อมูลการก่อสร้างอาคารเรียน
ลาดับ
ปีที่สร้าง
ที่
1 พ.ศ. 2512
2 พ.ศ. 2512

อาคาร
อาคาร 1
อาคาร ดนตรี-นาฏศิลป์

3

พ.ศ. 2512

อาคาร ฝึกงานคหกรรม

4
5
6
7
8
9
10
11
12

พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2549-2550
พ.ศ. 2526- 2528
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2550-2561

อาคาร 2 วิทยาศาสตร์
อาคาร ฝึกงานอุตสาหกรรม 1
อาคาร ฝึกงานอุตสาหกรรม 2
อาคาร ฝึกงานเกษตรกรรม
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคาร 5
อาคาร 6
อาคาร 7

งานแผนงาน

รายละเอียด
จานวน 1 ชั้น 12 ห้อง
จานวน 1 ชั้น 1ห้อง 17.5x24
เมตร
จานวน 1 ชั้น 1 ห้อง
ขนาด 10.7x 10x2 เมตร
จานวน 2 ชั้น 6 ห้อง
จานวน 1 ชั้น 2 ห้อง
จานวน 2 ชั้น 4 ห้อง
จานวน 1 ชั้น 2 ห้อง
จานวน 3 ชั้น 18 ห้อง
จานวน 3 ชั้น 21 ห้อง
จานวน 3 ชั้น 24 ห้อง
จานวน 4 ชั้น 20 ห้อง
จานวน 4 ชั้น 24 ห้อง
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ข้อมูลด้านห้องเรียน ห้องประกอบ และห้องบริการอื่นๆ

ลาดับที่
อาคาร 1
ชั้น 1
ชั้น 1
ชั้น 1
ชั้น 1
อาคาร 2
ชั้น 1
ชั้น 1
ชั้น 2
อาคาร 3
ชั้น 1
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 2
ชั้น 2-3
ชั้น 3
ชั้น 3
ชั้น 3
ชั้น 3
อาคาร 4
ชั้น 1
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 2 - 3
อาคาร 5
ชั้น 1
ชั้น 1
ชั้น 1
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 3
งานแผนงาน

ห้อง
ห้องเรียน
ห้องกิจกรรมนักเรียน
ห้องพยาบาล
ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องศิลปะ
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องพักครู
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องพักครู
ห้องศูนย์ควบคุมระบบ server
ศูนย์ภาษาจีน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องศิลปะ
ห้องพักครูภาษาไทย
ห้องศูนย์ภาษาไทย
ห้องศูนย์ภาษาไทย
ห้องเรียน
ห้องศูนย์การงานพืน้ ฐานอาชีพ
ห้องพักครูการงานฯ
ห้องพักครูพละศึกษาฯ
ห้องศูนย์พละศึกษาฯ
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ห้องพักครูคณิตศาสตร์
ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ห้องพักครูคณิตศาสตร์

จานวน/ห้อง
12
7
3
1
1
5
1
2
2
18
1
1
2
2
4
5
1
1
1
21
1
2
1
2
1
14
24
1
1
1
1
1
1
1
1

คิดเป็นพื้นทีเ่ ฉลี่ย/ตารางเมตร
100
22
69
263
100
30
130
135
100
180
130
130
37
67
130
37
37
67
102
88
88
88
88
88
96
64
36
64
120
120
120
120
หน้า 8
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ลาดับที่
ห้อง
อาคาร 5 (ต่อ)
ชั้น 2-3 ห้องเรียน
อาคาร 6
ชั้น 1 ห้องผลิตสื่อ
ชั้น 1 ห้องงานทะเบียน
ชั้น 2 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ชั้น 2- 3 ห้องเรียน
ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาคาร7
ชั้น 2-4 ห้องเรียน
ชั้น 2 ศูนย์สังคมศึกษาฯ
ชั้น 2 ศูนย์ภาษาอังกฤษ
ชั้น 3 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ
ชั้น 3 ห้องพักครูสังคมศึกษา
ชั้น 4 ศูนย์ภาษาอังกฤษ
ชั้น 4 ห้องพระพุทธศาสนา
อาคาร ฝึกงานคหกรรม
ชั้น 1 ห้องฝึกงานจานวน
อาคาร ดนตรี-นาฏศิลป์
ชั้น 1 ห้องฝึกซ้อม
อาคาร ฝึกงานอุตสาหกรรม 1
ชั้น 1 ห้องคหกรรม
ห้องอุตสาหกรรม
อาคาร ฝึกงานอุตสาหกรรม 2
ชั้น 1 ห้องอุตสาหกรรม
ห้องธุรกิจ การขาย การตลาด
ชั้น 2 ชั้น 2 ศูนย์การงานพื้นฐานอาชีพ
อาคาร ฝึกงานเกษตรกรรม
ชั้น 1 ห้องเกษตรกรรม
ห้องเกษตรกรรม
ชั้น 1 อาคารแนะแนว
ชั้น 1 อาคารประชาสัมพันธ์

งานแผนงาน

จานวน/ห้อง

คิดเป็นพื้นทีเ่ ฉลี่ย/ตารางเมตร

16
20
1
1
1
2
9
6
24
18
1
1
1
1
1
1

120

1

110

1

420

1

120
160

1
1
1

160
120
160

1
1
1
1

120
160
120
120

45
156
90
90
90
90
103
103
103
103
103
103
103
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5. ข้อมูล งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณที่ใช้จัดสรร
ปี 2563
นาไปจัดสรรให้กับ
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารบุคคล
4. กลุ่มบริหารทั่วไป
5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
6. ค่าสาธารณูปโภค
7. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
8. ค่าอินเทอร์เน็ต
9. ค่าประกันอุบัติเหตุ
10. สารองจ่าย
รวมงบประมาณที่จัดสรร
ยอดประมาณการคงเหลือ

งานแผนงาน

อุดหนุนรายหัว
กิจกรรมพัฒฯ
9,544,600 2,393,640
3,443,907
408,698
289,511
472,213
519,811

823,246
918,010

3,360,000
480,000
570,460

624,000
28,384
2,393,640
0

9,544,600
0

รายได้
9,468,000

หนังสือฯ
267,0781

อุปกรณ์
1,149,880

1560,000
6,476,472
900,950
50,400
394,500
85,678
9,468,000
0

267,0781
-

1,149,880
-

1,240,100
-

10,887,914
408,698
6,765,983
1,373,163
1,437,821

-

-

-

3,410,400
480,000
624,000
394,500
684,522
26,467,001
0

267,0781

1,149,880
0

เครื่องแบบ รวมงบประมาณ
1,240,100
26,467,001

1,240,100
0

0
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6. ข้อมูลขุมชน
6.1 สภาพสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง โอกาสของโรงเรียน คือ ตั้งอยู่ในเขตทหาร โรงเรียนการบิน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทาให้ทุกฝุายเห็นความสาคัญของการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการแข่งขันสูงทาให้
โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันมากขึ้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ ด้านต่างๆ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของบุตรหลาน แต่โรงเรียนก็ยังมีอุปสรรคบ้าง คือ ความมี
วินัยในการใช้สื่อเทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองแตกต่างกันอย่างสูง
6.2 อาชีพของผู้ปกครอง
อาชีพรับจ้าง
52%
อาชีพเกษตร
16%
อาชีพค้าขาย
13%
อาชีพรับราชการ
12%
อาชีพพนักงานของรัฐบาล
4%
อาชีพอื่นๆ
3%
6.3 สภาพโอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
จากการแก้ ไ ขสภาพปั ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นของโรงเรี ย นมั ธ ยมฐานบิ น ก าแพงแสน
ตามแนวทาง Thailand 4.0 และมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อ เน้นพั ฒนาให้ ผู้เรีย นมีทักษะใหม่ ๆ
ที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 สาหรับการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาโรงเรียน โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
เข้มข้น การดูแลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนที่อ่อนคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ การส่งเสริม
ด้านวินัยและคุณธรรมวางแผนพัฒนาบุคลากร ทาให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมทุกด้าน จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครองและนักเรียน ชุมชนท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับและ
ศรัทธาของผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนองค์กรทางการศึกษามากมาย มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ระบบ มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นระยะ โดยมีการสรุปรายงานผลจากผู้จัดทา
โครงการ/และกิจกรรม มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน และพัฒนาสมรรถนะ
หลักของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือด้านความปลอดภัย มีวินัย เข้มแข็งวิชาการ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย และด้านการใช้ ICT ได้จนเป็นที่ประจักษ์

งานแผนงาน
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
ตารางที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมินตนเอง
(คณะกรรมการโรงเรียน)
ร้อยละ/
ระดับ
ระดับที่ได้
คุณภาพ

ร้อยละ/
ระดับที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

91.70

ยอดเยี่ยม

93.18

ยอดเยี่ยม

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

90.16

ยอดเยี่ยม

90.82

ยอดเยี่ยม

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

97

ยอดเยี่ยม

97.1

ยอดเยี่ยม

94

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

94

ยอดเยี่ยม

94

ยอดเยี่ยม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

96

ยอดเยี่ยม

97

ยอดเยี่ยม

63

ปานกลาง

63.84

ปานกลาง

97

ยอดเยี่ยม

98

ยอดเยี่ยม

93.25

ยอดเยี่ยม

95.55

ยอดเยี่ยม

งานแผนงาน

หน้า 12

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
ที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ผลการประเมินตนเอง
(คณะกรรมการโรงเรียน)
ร้อยละ/
ระดับ
ระดับที่ได้
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
97.20

ร้อยละ/
ระดับที่ได้
95

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

93

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

92

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

93

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
ตารางที่ 3 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ร้อยละ/
ระดับที่ได้

ผลการประเมินตนเอง
(คณะกรรมการโรงเรียน)
ระดับคุณภาพ ร้อยละ/ระดับ ที่ ระดับคุณภาพ
ได้

95.67

ยอดเยี่ยม

96.83

ยอดเยี่ยม

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน

98

ยอดเยี่ยม

99

ยอดเยี่ยม

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
2.3 ดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

98

ยอดเยี่ยม

99

ยอดเยี่ยม

96

ยอดเยี่ยม

97

ยอดเยี่ยม

94

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

94

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

94

ยอดเยี่ยม

96

ยอดเยี่ยม

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ

งานแผนงาน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
ตารางที่ 5 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ผลการประเมินตนเอง
(คณะกรรมการโรงเรียน)
ร้อยละ/ระดับ ระดับคุณภาพ ร้อยละ/ ระดับคุณภาพ
ที่ได้
ระดับที่ได้
93

ยอดเยี่ยม

95.2

ยอดเยี่ยม

94

ยอดเยี่ยม

97

ยอดเยี่ยม

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

94

ยอดเยี่ยม

94

ยอดเยี่ยม

92

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

93

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

92

ยอดเยี่ยม

95

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม
จากการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสาเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินจึงสรุปได้ว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ 1 - มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการ พัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เขต 9 จนมี ผ ลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นอยู่ ใ นระดั บ ยอดเยี่ ย ม
มี
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม เนื่องจาก
โรงเรียนมีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมิน
ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม วิเคราะห์
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม ความต้องการของหลักสูตรและบริบทโรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผล
จากสภาพจริง
งานแผนงาน

หน้า 14

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน รับการประเมินวันที่ 22 – 24 กันยายน พ.ศ. 2546
ระดับคุณภาพ
ควร
พอใช้
ปรับปรุง

มาตรฐาน

ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน การพัฒนา
การศึกษา
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้านครู
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
หมายเหตุรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบแรก)
รายงานโดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ลงชื่อ
ลงชื่อ
งานแผนงาน

ดี
















ผู้บันทึกข้อมูล
ผู้อานวยการโรงเรียน
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน รับการประเมินวันที่ 5 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี

มาตรฐาน
ด้านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านครู
มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ
ต่อ
การเรียนรู้
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
















หมายเหตุรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสอง)
รายงานโดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
งานแผนงาน

ดีมาก

ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง
1) สถานศึ ก ษาควรจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ก ารท า
ความสะอาด การทาเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในตัวอาคาร ห้องเรียน เช่น กิจกรรมห้องเรียนดีเด่น สัปดาห์ความ
สะอาด เป็นต้น
2) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความประหยัด และลดความฟุูงเฟูอ โดยเฉพาะ
เรื่องโทรศัพท์ เครื่องเล่นเพลง อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาริ
3) สถานศึกษาควรส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทักษะการหลีกเลี่ยงสิ่ง
เสพติดให้โทษ และสิ่งมอมเมา
4) สถานศึกษาใช้แบบทดสอบในเชิงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นการทดสอบผู้เรียน
ควรทาเป็นระยะๆ และควรให้ใบงานที่เป็นแบบการใช้ทักษะกระบวนการคิด เพื่อดูพัฒนาการ และเพื่อจัดการสอน
เสริมให้กับผู้เรียนในรายวิชาหลักของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญ หาให้กับผู้เรียนได้อย่าง
รวดเร็ว และส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
5) สถานศึกษาควรส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน
ในการค้นคว้าหาข้อมูลเนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลายและทั่วโลก ซึ่ง เป็นสื่อที่
ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทักษะในการค้นหา และสรุปความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆไ ด้ด้วยตนเอง
รวมทั้งส่งเสริมให้ครูอบรม E-Learning เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้งานร่วมกับระบบ Access Point
6) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการเป็นผู้นา
การประชุมกระตุ้นให้ครูแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายก่อนสรุปเป็นประเด็นเพื่อลงมตินาไปปฏิบัติต่อไป
7) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยให้ง านสารสนเทศมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นหน่วยกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจาก
ทุกฝุายงาน มีการสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ภายในปีการศึกษา 2550
8) สถานศึกษาควรจัดแหล่ง เรียนรู้ เช่น การเขียนชื่อต้นไม้ทั้ง ชื่อสามัญ และชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ติดไว้ที่ต้นไม้ เพื่อเพิ่มคุณภาพของแหล่งเรียนรู้และสื่อธรรมชาติในสถานศึกษา
9) สถานศึกษาควรจัดระบบการออกจุลสารโรงเรียนให้มีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน
เช่น เดือนละ 1 ฉบับ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน และนาเสนอสาระที่น่ารู้แก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง

งานแผนงาน
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน รับการประเมินวันที่ 22 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)

น้าหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.86 ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.67 ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
9.83 ดีมาก
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
9.98 ดีมาก
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
8.72
พอใช้
มาตรฐานที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
9.00 ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
4.80 ดีมาก
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
5.00
4.94 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
มาตรฐานที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
ดีมาก
5.00
5.00
การจัดตั้งสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
ดีมาก
5.00
5.00
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
5.00 ดีมาก
มาตรฐานที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
ดีมาก
5.00
5.00
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 86.80
ดี
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
หมายเหตุรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม)
รายงานโดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ลงชื่อ
ผู้บันทึกข้อมูล
ลงชื่อ
งานแผนงาน

ผู้อานวยการโรงเรียน
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จุดเด่น
1) การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง
2) ผลการดาเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดการจัดตั้ง
สถานศึกษา บรรลุตามเปูาหมาย
3) ผลการดาเนินงาน ตามจุดเน้น และจุดเด่น ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของการเน้นโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่ มุ่งพัฒ นาความเป็นเลิ ศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้าหน้า ทางความคิ ด ผลิ ตงานอย่า ง
สร้างสรรค์ ช่วยรับผิดชอบต่อสังคมโลก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1) ด้านผลการจัดการศึกษา
ควรให้ความสาคัญของผลการประเมินรวบยอด และ O-NET นามาวิเคราะห์ และพัฒนาแก้ไขให้
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ เพื่อรักษาระดับ หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ควรพัฒนาจุดเน้นในรายมาตรฐานที่จะยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น หรือพัฒนาจุดเด่นในราย
มาตรฐานที่ได้ระดับคุณภาพดีมาก ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดทาโครงการส่งเสริมที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Good
Practice) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายแผน และกิจกรรมการสอน พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพ การคิดรวบยอด (A) และประสบการณ์
การเรียนรู้แบบโครงงานให้มากพอและทั่วถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา (K) ให้ครบวงจร
แห่งคุณภาพ
4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ควรมีศูนย์หรือห้องงานระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน มีผู้รับผิดชอบตาม
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ กรอบระยะเวลาดาเนินการ สรุปรายงานและเผยแพร่ สถานศึกษาควรให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558
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9. ผลการประเมินระดับชาติ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (ใช้เกณฑ์ของ สทศ)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
54.65
55.04
54.42
คณิตศาสตร์
28.43
30.28
30.04
วิทยาศาสตร์
34.88
36.43
36.10
ภาษาอังกฤษ
27.00
29.10
29.45
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 – 2561
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560
48.82
23.64
31.69
29.00

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
54.65
28.43
34.88
27.00

ระดับประเทศ
54.42
30.04
36.10
29.45

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
50.74
48.16
47.31
คณิตศาสตร์
30.03
31.04
30.72
วิทยาศาสตร์
29.54
30.75
30.51
สังคมศึกษา
36.40
35.48
35.16
ภาษาอังกฤษ
29.91
31.15
31.41
งานแผนงาน
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 – 2561
รายวิชา
ปีการศึกษา 2560
48.58
22.17
27.75
35.04
26.70

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2561
50.74
30.03
29.54
36.40
29.91

ระดับประเทศ
47.31
30.72
30.51
35.16
31.41

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละรายวิชาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน
อาชีพ

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

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

571
362 1,242 889
420
549
267
261 1,016 418
470
293
211
917
439
1,590 922 1,714 2,822 1,277
55.71 32.31 44.76 49.44 44.74
384
232
651
543
127
375
230
60
781
264
476
206
209
326
203

644
518
313
1,475
51.68
691
625
576

1,171
1,021
824
3,016
70.65
664
641
593

889
1,059
963
2,911
76.54
360
537
471

รวม
ร้อยละ

1,235 668
920 1,650 594
59.12 31.98 38.45 45.68 28.43

1,892
90.57

1,898
90.86

1,368
80.99

ระดับชั้น

งานแผนงาน

ภาษาไทย

รายวิชา (พื้นฐาน)
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ม. 1

ผลการประเมิน

ระดับดีขึ้น
ไป
ร้อยละ
483
99.59

485

ไม่ผ่าน
2

ผ่าน
0

ดี
96

ดีเยี่ยม
387

ม. 2

489

0

11

236

242

478

97.75

ม. 3

441

1

22

187

231

418

94.78

รวม

1,415

3

33

519

890

1,379

97.46

ม. 4

385

8

2

45

330

375

97.40

ม. 5

344

12

5

25

302

327

95.06

ม. 6
รวม

305

0

3

23

279

302

99.02

1,034

20

10

93

911

1,004

97.10

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

งานแผนงาน

ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

ม. 1

ผลการประเมิน

485

ไม่ผ่าน
2

ผ่าน
0

ดี
96

ดีเยี่ยม
387

ระดับดี
ขึ้นไป
483

ม. 2

489

1

6

116

333

449

97.82

ม. 3

441

2

1

175

263

438

99.32

รวม

1,415

5

7

387

983

1,370

96.82

ม. 4

385

8

0

10

367

377

97.92

ม. 5

344

11

4

2

327

329

95.64

ม. 6
รวม

305

0

2

8

295

303

99.34

1,034

19

6

20

989

1,009

97.58

ร้อยละ
99.59
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป
สมรรถนะสาคัญ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการ
แก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต
5.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
รวม

ผลการประเมิน
ผ่าน
ดี
24.04 61.68
27.21 52.38
20.41 57.60

ดีเยี่ยม
14.29
20.41
22.00

-

20.41

46.49

-

19.73

-

24.72

ไม่ผ่าน
-

ระดับผ่าน
ขึ้นไป

ร้อยละ

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

33.11

100.00

100.00

60.32

19.95

100.00

100.00

58.05

17.23

100.00

100.00

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป
สมรรถนะสาคัญ
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต
5.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี
รวม

งานแผนงาน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ดี
17.38 47.54
16.72 49.18
10.16 50.16
7.21
54.10

ดีเยี่ยม
35.08
34.10
39.67
38.69

-

10.49

44.26

-

12.79

48.85

ไม่ผ่าน
-

ระดับผ่าน
ขึ้นไป

ร้อยละ

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

45.25

100.00

100.00

38.36

100.00

100.00
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ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม – สถานภาพ
ของโรงเรียนมัธยมฐานกาแพงแสน
โรงเรี ยนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็น โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ไ ด้ พัฒ นาตนเองให้มี ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า
จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครองและนักเรียน ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนองค์กรทางการศึกษาอย่างมากมาย
มีปัยจัยที่เป็นทั้งโอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนาและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาดังนี้
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน (SWOT)
จุดแข็ง
โอกาส
- การบริหารจัดการสถานศึกษา
- สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตทหาร (โรงเรียนการบิน)
- ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
- การเปลี่ยนแปลงของสังคมทาให้ทุกฝุายเห็น
- ผลการดาเนินงานสะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ความสาคัญของการศึกษา
- บรรยากาศในการเรียนรู้
- สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการแข่งขันสูงทาให้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใส่และทุ่มเทใน
โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันมากขึ้น
การทางาน
- เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ
ด้านต่าง ๆ
ประสบการณ์ที่ดี
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการศึกษาของ
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และบริหารงานอย่างมืออาชีพ
บุตรหลาน
- กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
จุดอ่อน
อุปสรรค
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
- ความมีวินัยในการใช้สื่อเทคโนโลยี
- ระบบจราจรภายในโรงเรียน
- สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่แตกต่างกันอย่างสูง
- ห้องน้านักเรียน
- การช่วยเหลือนักเรียนเรื่องการเรียน (บางส่วน)
- การมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการ
เผยแพร่งานวิจัย
- การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณ

งานแผนงาน
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ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน ในการจัดทากลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563-2565
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม น้าหนัก
คะแนนเฉลี่ย
น้าหนักxคะแนนเฉลี่ย สรุปผล
ภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน
S1 : ด้านโครงสร้าง (Structure)
0.15
S2 : ด้านกลยุทธ์ของหหน่วยงาน
0.15
(Strategy)
S3 : ด้านระบบในการดาเนินงานของ
0.15
หน่วยงาน (Systems)
S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมใน
0.13
การบริหารจัดการ (Style)
S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
0.15
หน่วยงาน (Staff)
S6 : ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 0.15
ของหน่วยงาน (Skiles)
S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน 0.12
หน่วยงาน (Shared Value)
เฉลี่ยปัจจัยภายใน
สรุปปัจจัยภายใน

งานแผนงาน

4.12
4.10

3.85
3.79

0.62
0.61

0.58
0.57

0.04
0.05

4.19

4.02

0.63

0.60

0.03

4.30

4.17

0.56

0.54

0.02

4.29

3.32

0.64

0.50

0.14

4.01

3.05

0.60

0.46

0.14

4.18

3.05

0.50

0.37

0.13

4.17

3.61

0.41

0.28
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ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน ในการจัดทากลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563-2565
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม น้าหนัก
คะแนนเฉลี่ย
น้าหนักxคะแนนเฉลี่ย สรุปผล
ภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน
C : พฤติกรรมผู้รับบริการ (Customer 0.30
Behaviors/Competitors Factors)
P : การเมืองและกฎหมาย (Political
0.15
and legal Factors)
E : เศรษฐกิจ (Economic Factors)
0.15
S : สังคม-วัฒนธรรม (Social0.20
cultural Factors )
T : เทคโนโลยี (Technological
0.20
Factors )
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
สรุปปัจจัยภายนอก

งานแผนงาน

4.24

3.10

1.27

0.93

0.34

4.39

3.46

0.66

0.52

0.14

3.99
4.02

3.97
3.26

0.60
0.80

0.60
0.65

0.00
0.15

4.30

3.94

0.86

0.79

0.07

4.19

3.49

0.63

0.35
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT

O
5
4.19

4
3
2

41

1

S

5 4.17 4

3

2

1

63

-1

#

-2

-3

-4
- 61

-5

W

#
#
#

-3.49

#

T

งานแผนงาน

หน้า 28

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
จากรูป จะเห็นว่าจุดที่แรเงาหรือจุดไข่แดง พร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง
ซึ่งถือ ว่าเป็น Stars แสดงว่าโรงเรียนมีสภาพภายนอกเอื้อและแข็ง คือภายนอกให้การสนับสนุน ส่วนปัจจัย ภายใน
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพการร่วมมือร่วมใจในการทางาน ส่ งผลให้หน่วยงานประสบผลสาเร็จ มี คุณภาพเป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไป อย่างไรก็ตามสังเกตว่าโรงเรียนยังไม่มีความสมบูรณ์ โดยสังเกตจากรูป ไข่ที่ ปรากฏ จะเห็นว่า
มีไข่บางส่วนล้าเข้าไปในส่วนของ Question Marks, Cash Cows และ Dogs ซึ่ง แสดงว่ายังมีปัจจัยบางอย่างที่
เป็นอุปสรรคและจุดอ่อนอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะดี เมื่อวิเคราะห์เป็น Stars แล้ว โรงเรียนจะต้องรักษาสภาพของตนเอง
ไว้อย่าให้ตกต่า และต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสและกาจัด /ลดจุดอ่อนที่ยังคงมีอยู่ให้หมดไปแล้วโรงเรียนจะเป็น
หน่วยงานที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสมรรถนะสูง
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรีย นมั ธยมฐานบิน กาแพงแสน ได้น าพระบรมราโชบายด้า นการศึก ษาของในหลวงรั ชกาลที่ 10
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายของรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2460 - 2564 ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 นโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน มากาหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
3. มีงานทา – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1.รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา – มีอาชีพ
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน
รักงาน สู้งานทาจนงานสาเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่ ง หมายให้ผู้เรียนทางานและ
มีงานทาในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่
เป็นพลเมืองดี
งานแผนงาน
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3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา เช่น งานอาสาสมัคร
งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมีน้าใจและเอื้ออาทร”
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์เปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.3 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน
และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุ่ม
รายได้สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์
ทุนทาง ปัญ ญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสัง คม และทนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

งานแผนงาน

หน้า 32

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไ ม่สร้าง มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่งแวดล้อมิ และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคมโลก ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่ง เกี่ยวข้อง กับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด
ที่เหมาะสม
งานแผนงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดย
มีชื่อว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย
จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขต อานาจ
รัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็น ปึกแผ่น มีความมั่งคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งาน อาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดสาคัญของเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ งการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุร กิจ นอกจากนั้นยัง มีความสมบูรณ์ในทุนที่ จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเ วศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความ
งานแผนงาน

หน้า 34

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
อุดมสมบูรณ์ มากขึ้ น และสิ่งแวดล้อ มมีคุณ ภาพดี ขึ้น คนมีความรับ ผิดชอบต่อสั ง คมมี ความเอื้ออาทรเสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนรวม
รั ฐ บาลมี น โยบาย ที่ มุ่ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมอย่ า งยั่ ง ยื น และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปีซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ วางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง การพั ฒ นาประเทศในระยะของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่างสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็ น คนที่ สมบู ร ณ์ มี วิ นั ย ใฝุ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้ อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3)
ยึ ด “วิ สัย ทั ศ น์ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ”มาเป็น กรอบของวิ สั ย ทั ศ น์ ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติฉ บับ ที่ 12 วิ สัย ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง คั่ ง ยั่ง ยื น เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ กรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึ ด “หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล้ าและขั บ เคลื่ อ นการเจริ ญ เติ บ โต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ วางรากฐานให้ ค นไทยเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ค่ า นิ ย มที่ ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี ทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสั งคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
3. เพื่ อให้เ ศรษฐกิ จเข้มแข็ง แข่ง ขันได้มี เสถียรภาพ และมีค วามยั่ ง ยืน สร้า งความเข้ มแข็ ง ของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่ อรัก ษาและฟื้นฟู ทรัพ ยากรธรรมชาติ และคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อมให้ส ามารถสนับ สนุ นการเติ บโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง (Connectivity) กั บ ประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ในระดั บ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี บทบาทนาและ
สร้ า งสรรค์ ใ นด้ า นการค้ า การบริ ก าร และการลงทุ น ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ ทั้ ง ใน ระดั บ
ภูมิ ภ าคและโลกเปู า หมายรวม เพื่ อให้ เ ป็น ไปตามวัต ถุ ประสงค์ ดั ง กล่ า ว ได้ก าหนดเปูา หมายรวมการพั ฒ นา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
มี ค วามเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น สถานการณ์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิต วิญ ญาณมีวิ ถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิ จิ ทั ล มี ผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่ แ ละเป็ น สั ง คมผู้ ป ระกอบการ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูง ใหม่ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อม
ล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ง แวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อ ม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
งานแผนงาน
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ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564)
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสัง คมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก
อานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2579)
และแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2560-2579 กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติดานความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่สาคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึง สามารถกาหนดเป็น สาระสาคัญ ของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้แก่ เปูาหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้
1. เป้าหมายหลักของแผนฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกั นต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริห ารจัด การการศึก ษามีป ระสิท ธิภ าพตามหลัก ธรรมาภิ บาล โดยการมีส่ วนร่ว มจาก
ทุกภาคส่วน
2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
7. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

งานแผนงาน
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3. วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม”
4. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง ขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่ง ที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่า งมีความ
สามัคคีปรองดอง
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
2. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะแต่ ล ะมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนสูงขึ้น
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
งานแผนงาน
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กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐา นวิชาชีพ
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตฐานวิชาชีพในหลักสูตรที่
คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
4. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและ
ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
งานแผนงาน
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6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อ งกับความต้อ งการของ
ประเทศ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่ม
จานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติง านตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษ าพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. ร้อยละของผลการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
6. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึง
ปริญญาตรี
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลัง คนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
2. เร่ งผลิ ตและพัฒนาสมรรถนะก าลั ง คนด้า นอาชีว ศึก ษาให้ทั นกั บความเปลี่ย นแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและ
ด้อยโอกาสได้รับโอกาสการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียน
และทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี
2. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
6. จานวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก
พื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึง แหล่ง เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
งานแผนงาน
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ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นในสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลด้ ว ยระบบ
DLIT,DLTV,ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps
3. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่
ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน
3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรี ยน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและ
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิ ทธิภาพโดยการกระจายอานาจ
ลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้ง ผู้เรียนในพื้นที่จัง หวัดชายแดนภาคใต้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
6. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย
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กลยุทธ์
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า
สร้างสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะดาเนินการ
6 ด้าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการเข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM=Modernized MOE มีการดาเนินการสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.4 ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
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ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21 Century Skills) (www.p21.org) ที่มีชื่อย่อว่าเครือข่าย P21 การ
พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความชานาญ
การและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความสาเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการทางานและการดาเนินชีวิต
ประกอบด้วยทักษะสาคัญ 3 ด้าน ได้แก่
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) การคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผลการคิดอย่าง
เป็นระบบการตัดสินใจ/ ตัดสินและการแก้ปัญหา 2) การสื่อสาร (Communication) เป็นการสื่อสารที่ชัดเจน 3)
การร่ว มมือ (Collaboration)
เป็ น การร่ว มมือ กั น และ 4) การคิด สร้า งสรรค์ (Creativity Thinking)
ประกอบด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
2. ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) มุ่งเน้นให้มี
ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสามารถจัดการเชื่อมโยงประเมินและสร้ าง
สารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่น
และสามารถปรับตัวได้ ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ
และสามารถผลิ ต สร้ า งสรรค์ ง านได้ ต ลอดจนมี ค วามความเป็ น ผู้ น าและรั บ ผิ ด ช อบต่ อ สั ง คมการเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการกาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการดารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
สาหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่าการศึกษาในศตวรรษที่
21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด้วย 3R+8C+2Ls ดังนี้
3R ได้แก่
1) อ่านออก Reading 2) เขียนได้ (W) Riting 3) คิดเลขเป็น (A) Rithmetics
8C ได้แก่
1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking & Problem Solving)
2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation)
3) ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา
(Collaboration,teamwork & leadership)
4) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
5) ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, information & media literacy)
งานแผนงาน
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6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing & ICT Literacy)
7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills)
8) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change)
2Ls ได้แก่
1) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 2) ภาวะผู้นา (Leadership)
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริห ารจัด การแบบบู รณาการ และส่ง เสริม ให้ทุก ภาคส่ วนมีส่ วนร่ว มในการจั ด
การศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เ รี ยน เป็ น บุค คลแห่ งการเรี ยนรู้ คิ ด ริเ ริ่ มและสร้ างสรรค์ นวั ต กรรม มี ความรู้ มีทั ก ษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มี ความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
งานแผนงาน
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ พื้ น ที่ จั ด สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย นเพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ น
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พ.ศ. 2561-2563
วิสัยทัศน์ (Vision)
" เป็นผู้นาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ "
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ
2. ส่งเสริม สนับ สนุน การจัด การจัดการศึ กษาให้ นักเรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม และค่า นิย ม
อันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ (Goal)
1.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
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3.ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส มรรถนะตามสายงานและวั ฒ นธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะอย่างหลากหลาย ในการเพิ่มศักยภาพความเป็นพลโลก
โดยเน้นความสานึกความเป็นชาติไทย
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
4. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

งานแผนงาน
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2. เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

1. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

1.ยกระดับผู้เรียนให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

1. พัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

2. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมและความ
สานึกความเป็นชาติ
ไทย โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมและความ
สานึกความเป็นชาติ
ไทยโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

งานแผนงาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 82 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 52 ของผู้เรียนที่มีคะแนนสูง
กว่าขีดจากัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ
เพิ่มขึ้น
3.ร้อยละ 96 ของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2.ส่งเสริมระบบ
4.ร้อยละ 98 ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ การศึกษาของสถานศึกษา
และศักยภาพความ 5.ร้อยละ 90 ของรางวัลที่นักเรียนเข้า
แข่งขันระดับต่างๆ ในแต่ละรายการ
เป็นพลโลก
1. ผู้เรียน 100% ได้เรียนรู้โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่
ละกลุ่มสาระวิชา
2. ผู้เรียน 100% ที่มีคุณธรรมตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ
3. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและ
มาตรฐานสากล
4. โรงเรียนมี
หลักสูตรที่มี
ความหลากหลาย
ตามความต้องการ
ของนักเรียนและ
ชุมชน โดยเน้นความ
เป็นสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย
5. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
(TQA)

3. ยกระดับผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานสากล
4.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
ความหลากหลาย
ตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยเน้นความเป็น
สากลและความเป็น
ไทย

4. ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
5.พัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานสากล
6. พัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 100% มีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีขึ้นไป
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 100% ที่มีผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล
3. ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 98 %

5.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยการ
มีส่วนร่วมเน้น
รูปแบบการบริหาร
จัดการตามโครงการ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

7.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม

1. ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 92
2. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4
3. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน SCQA,OBECQA และ TQA

งานแผนงาน
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
ผู้อานวยการโรงเรียน

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ

สมาคมศิษย์เก่ามัธยมฐานบินฯ

รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
ผู้ช่วยรองฯ

กลุ่มงานอานวยการฯ
กลุ่มงานกลุ่มสาระฯ
- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯ คณิตศาสต์
- กลุ่มสาระฯ วิทยาศาตร์
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
- กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพฯ
-- กลุ่มสาระฯ
ภาษต่างประเทศ
-- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานประสานความร่วมมือฯ
- งานสนับสนุนวิชาการฯ
กลุ่มงานวัดผล
- งานประเมินผล,เทียบโอนฯ
กลุ่มงานทะเบียน
- งานสามะโนนักเรียน
- งานการรับนักเรียน
กลุ่มงานแนะแนวฯ
กลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มงานพัฒนาสือ่ ฯ
กลุ่มงานวิจัยฯ
กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร และนิเทศ
งานอานวยการและสารสนเทศ

งานแผนงาน

กลุ่มงานอานวยการฯ
กลุ่มงานนโยบายและแผน
- งานจัดทาคาของบฯ
- งานจัดทาแผนพัฒนาฯ
- งานจัดทาแผนปฏิบัติฯ
- งานควบคุมและติดตามแผนฯ
กลุ่มงานบริหารการเงิน
- งานบัญชี
- งานการเงิน
- งานตรวจสอบบัญชี
- งานระดมทรัพยากรฯ
กลุ่มงานบริหารพัสดุฯ
- งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
- งานทะเบียนครุภัณฑ์
- งานบัญชีวัสดุ
- งานทะเบียนอาคารฯ
- งานติดตามตรวจสอบ
พัสดุ
กลุ่มงานควบคุมภายใน
- งานควบคุมภายในกลุ่มงาน
- งานควบคุมภายใน
โรงเรียน

รองฯกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยรองฯ
กลุ่มงานอานวยการฯ
กลุ่มงานบุคคล
- งานอานวยการและ
สารสนเทศ
- งานวางแผนอัตรากาลัง
สรรหา บรรจุแต่งตัง้ และ
ออกจากราชการ
- งานวินัยและ
จรรยาบรรณ
- งานส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยรองฯ

รองฯกลุ่มบริหารกิจการ นร.
ผู้ช่วยรองฯ

กลุ่มงานอานวยการฯ
กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนฯ
- งานธุรการ-สารบรรณ
- งานเลขาฯคณะกรรมการฯ
- งานแผนกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานระบบฯสารสนเทศ
- งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
- งานพัฒนาเว็ปไซด์
- งานเครือข่ายข้อมูลฯ
- งานมัลติมีเดีย
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานระบบฐานข้อมูล
- งานศูนย์เทคโนโลยีฯ
กลุ่มงานประสานงานฯ
- งานประสาน
หน่วยงานฯ
- งานชุมชน/โภชนาการ
- งานสมาคมฯ/มูลนิธฯิ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
- งานวารสาร/กิจกรรมฯ
- งานเสียงตามสาย
กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ
- งานอาคารและ
สภาพแวดล้อม
- สร้าง/ซ่อมบารุง
- รักษาความปลอดภัย
- ซ่อมบารุงภาวะฉุกเฉิน
- งานบริการฯและ น้าดื่ม
- งานลูกจ้างและ
ยานพาหนะ

ผู้ช่วยรองฯ

กลุ่มงานอานวยการฯ
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการฯ
-งานเวรประจาวัน
-งานรถรับ-ส่งนักเรียน
-งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ
-งานเครือข่ายผู้ปกครอง
- งานคนดีศรีฐานบิน
- งานธนาคารโรงเรียน
กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน
- งาน TO BE NUMBER
ONE
- งานคณะกรรมการ
นักเรีย
- งานประชาธิปไตย
- งานกิจกรรมหน้าเสาธงฯกลุ่มงาน
ส่งเสริมความประพฤติฯ
-งานปูองกันยาเสพติดฯ
-งานสารวัตร นักเรียน
-งานปกครองระดับชั้นฯ
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ
- งานโรงเรียนวิถีพุทธ
- งานธรรมศึกษา
- งานค่ายคุณธรรมฯ
กลุ่มงานสุขภาพอนามัยฯ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานอนามัยนักเรียน
- งานปูองกันโรคเอดส์
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การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

1. ยกระดับผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานสากล

1. พัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมระบบ
การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพความ
เป็นพลโลก

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3
ขึ้นไป
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
สูงกว่าขีดจากัดล่างหรือเท่ากับ
ขีดจากัดล่างผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ตามาตรฐานสากล
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
5. ร้อยละของรางวัลที่นักเรียน
เข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ ในแต่ละ
รายการ
6.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงาน
ประดิษฐ์ สร้างสรรค์และ
ออกแบบผลงาน โดยใช้
เทคโนโลยี

งานแผนงาน

2563

เป้าหมาย
2564

2565
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สภาพ
ปัจจุบัน
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เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและ
ความสานึกความเป็นชาติ
ไทยโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมและความ
สานึกความเป็นชาติ
ไทยโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

งานแผนงาน

กลยุทธ์
3. ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

สภาพ
ปัจจุบัน

2563

เป้าหมาย
2564

2565

1.ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้
100
100
100
100
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชา
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
100
100
100
100
คุณธรรมตามหลักค่านิยม 12
ประการ
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา
ต้นแบบการจัดการเรียนการ
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ
สอนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565

การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
เป้าประสงค์
3. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการพัฒนาได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล
4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มี
ความหลากหลายตาม
ความต้องการของ
นักเรียนและชุมชนโดย
เน้นความเป็นสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย

งานแผนงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ยกระดับผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความ
หลากหลายตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเน้นความ
เป็นสากลและความ
เป็นไทย

4. ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานสากล
6. พัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษามี
ผลการปฏิบัติงานระดับดีเลิศ
2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากลระดับดีเลิศขึ้น
ไป
3. ร้อยละ ความพึงพอใจต่อ
การจัดหลักสูตรสถานศึก
ษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2563

เป้าหมาย
2564

2565

99

100

100

100

96

100

100

100

96

98

99

100

สภาพ
ปัจจุบัน
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แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565

การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
เป้าประสงค์
5. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้รูปแบบบริหารจัดการ
ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล(TQA)

งานแผนงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
5.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยการ
มีส่วนร่วมเน้นรูปแบบ
การบริหารจัดการตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์
7. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

สภาพ
ปัจจุบัน

1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
89
บริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. โรงเรียนได้รับการรับรอง
ดีเลิศ
คุณภาพตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
4
3. โรงเรียนได้รับการรับรอง
OBECQA
คุณภาพตามมาตรฐานระดับ
SCQA,OBECQA,TQA

2563

เป้าหมาย
2564

2565

90

91

90

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

OBECQA

คงสภาพ
OBECQA

TQA
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ส่วนที่ 5
การกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั
เป้าหมายและโครงการ

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนสูง
กว่า หรือเท่ากับขีดจากัดล่างผล
การทดสอบ ระดับชาติเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพ
ตาม มาตรฐานสากล
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา

2. ส่ง เสริมระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 1. ร้อยละของรางวัลที่นักเรียนเข้า
สมรรถนะและศั ก ยภาพความเป็ น พล แข่ ง ขั น ระดั บ ต่ า ง ๆ ในแต่ ล ะ
โลก
รายการ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
ออกแบบผลงานโดยใช้เทคโนโลยี

งานแผนงาน

2563
82

เปูาหมาย
2564
84

2565
86

52

54

56

96

98

100

98

99

100

90

92

94

90

92

94

โครงการ
1. โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
คุณภาพผู้เรียน
2. โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนและการเลือกเส้นทางชีวิต
3. โครงการดุแลช่วยเหลือนักเรียนที่
คาดว่าจะไม่จบการศึกษา
4. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
6. โครงการส่ง เสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน
1. โครงการพัฒนาระบบงานผลิตสื่อ
เพื่อการเรียนการสอน
2. โครงการพั ฒ นางานวั ด ผล
ประเมินผล
3. โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คม
ศึ ก ษา ภาษาต่ า งประเทศ ลู ก เสื อ
เนตรนารี ยุวกาชาด
4. โครงการส่ง เสริม ความเป็ นเลิ ศ
ทางด้านกีฬา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ส่งเสริมระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 1. ร้ อ ยละของรางวั ล ที่ นั ก เรี ย น
สมรรถนะและศัก ยภาพความเป็ นพล เข้าแข่ง ขันระดับต่าง ๆ ในแต่ละ
โลก
รายการ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
ออกแบบผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
3. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ห ลั ก 1. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บู ร ณาก าร หลั ก ปรั ช ญาขอ ง
เศรษฐกิจ พอเพียงในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชา
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
ตามหลัก ค่านิยม 12 ประการ
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ
การ จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
4. ร้ อ ยละของ ผู้ เ รี ย นที่ มี จิ ต
สาธารณะ

2563
90

เปูาหมาย
2564
92

2565
94

โครงการ

5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต
90
92
94
6. โครงการมหัศจรรย์การเรียนรู้
ด้ ว ยหลั ก 4Q
เก่ ง ดี มี สุ ข
(IQ,EQ,MQ,AQ)
7. โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ศักยภาพและคุณภาพของนักเรียน
ทางด้านวิชาการ
100
100
100
1. โครงการสืบทอดพระราชปณิธาน
สืบสานโขนอัจฉริยะนาฏกรรมสยาม
2. โครงการแสดงประจาโรงเรียน
100
100
100
ชุด ระบาอภิรมย์มัธยมฐานบิน
3. โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน
สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา 4. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ นักเรียน
5. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
100
100
100
จริยธรรม

แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ส่งเสริมระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 1. ร้ อ ยละของรางวั ล ที่ นั ก เรี ย น
สมรรถนะและศัก ยภาพความเป็ นพล เข้าแข่ง ขันระดับต่าง ๆ ในแต่ละ
โลก
รายการ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
ออกแบบผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
3. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ห ลั ก 1. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บู ร ณาก าร หลั ก ปรั ช ญาขอ ง
เศรษฐกิจ พอเพียงในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชา
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
ตามหลัก ค่านิยม 12 ประการ
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ
การ จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
4. ร้ อ ยละของ ผู้ เ รี ย นที่ มี จิ ต
สาธารณะ

งานแผนงาน

2563
90

เปูาหมาย
2564
92

2565
94

โครงการ

5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต
90
92
94
6. โครงการมหัศจรรย์การเรียนรู้
ด้ ว ยหลั ก 4Q
เก่ ง ดี มี สุ ข
(IQ,EQ,MQ,AQ)
7. โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ศักยภาพและคุณภาพของนักเรียน
ทางด้านวิชาการ
100
100
100
1. โครงการสืบทอดพระราชปณิธาน
สืบสานโขนอัจฉริยะนาฏกรรมสยาม
2. โครงการแสดงประจาโรงเรียน
100
100
100
ชุด ระบาอภิรมย์มัธยมฐานบิน
3. โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน
สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา 4. โครงการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ นักเรียน
5. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
100
100
100
จริยธรรม
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แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2565
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร ครู และ 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
บุค ลากรทางการศึก ษาปฏิ บั ติ ไ ด้ ต าม บุค ลากรทางการศึก ษามี ผ ลการ
มาตรฐานวิชาชีพ
ปฏิบัติง านตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับดีเลิศขึ้นไป

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุ
ทาง ก า ร ศึ ก ษา ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ตา ม คลาการ ทางการศึกษาที่มีผลการ
มาตรฐานสากล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
มาตรฐานสากล ระดับ ดีเลิศ

งานแผนงาน

2563
100

เปูาหมาย
2564
100

2565
100

100

100

100

โครงการ
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
3. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟูา
ด้ว ยแสงอาทิต ย์ บ นหลั ง คา (Solar
Roof Top)
4. โครงการงานอ านวยการและ
สารสนเทศ กลุ่ ม บริ ห ารกิ จ การ
นักเรียน
1. โครงการส่ง เสริมสนับสนุนงาน
บริหารทั่วไป
2. โครงการวางแผนอัตรากาลัง
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
4. โครงการพั ฒ นาระบบงาน
บุคลากร
5. โครงการแสดงมุทิตาจิตและยก
ย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู เ กษี ย ณอายุ
ราชการ
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ตัวชี้วัด

6. พั ฒนาหลัก สู ตรของสถานศึ ก ษา 1. ร้อยละของชุมชนผู้ปกครอง
อย่างต่อเนื่อง
นั ก เรี ย น มี ค ว ามพึ ง พ อใจต่ อ
หลักสูตรสถานศึกษาของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียระดับดีเลิศ

2563
98

7. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การของ 1. ร้ อยละความพึง พอใจต่อ การ
96
โรงเรียนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. โรงเรี ย นได้ รั บ การรั บ รอง
ดีเลิศ
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
3. โรงเรี ย นได้ รั บ การรั บ รอง OBECQA
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานระดั บ
SCQA, OBECQA และ TQA

งานแผนงาน

เปูาหมาย
2564
98

98
ยอดเยี่ยม
คงสภาพ
OBECQA

2565
98

โครงการ

1. โครงการจัดทาเอกสารการศึกษาตาม
หลักสูตร
2. โครงการพัฒนาระบบนิเทศการสอน
ออนไลน์ เพื่อ การจั ดการสู่ยุ คไทยแลนด์
4.0 โดยใช้กระบวนการ MTBK Model
100
1. โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนางาน OBECQA ให้มี
ยอดเยี่ยม ความยั่งยืน
3. โครงการส่ง เสริมและสร้างเครือข่า ย
กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
TQA
4. โครงการพั ฒ นางานแผนงานสู่
มาตรฐานสากล
5. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
6. โครงการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุให้กลุ่มสาระฯ กลุ่มงานฯ
8. โครงการการสร้างภาคีเครือข่ายโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
9. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
มัธยมฐานบินกาแพงแสน
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บันทึกการให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ประจาปีปีงบประมาณ 2563-2565
ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์
ประจาปี ปีงบประมาณ 2563-2565 ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน อันเกิดจากความร่วมมือของคณะ
ผู้บริหารคณะครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่นักเรียนและโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสนเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน ขอขอบคุณคณะทางานที่
เกี่ยวข้องทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ประจาปี ปีงบประมาณ 2563-2565 ฉบับนี้จะได้อานวย
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้โดยสมบูรณ์

ลงชื่อ…………………………………………………..
(นางสุปราณี อยู่ฤกษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน

งานแผนงาน

ลงชื่อ…………………………………………………..
(นายมานิตย์ รัตนปัญญา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกาแพงแสน
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