
 



คํานํา 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีนโยบายขับเคล่ือนการพัฒนายกระดับโรงเรียนช้ันนําท่ีมี
ความพร้อมสู่โรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสากล ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทัดเทียมนานา
ประเทศ โดยพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากลระดับโลก และมีการสร้างภาค เครือข่ายการจัดการเรียนรู้ 
และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมท้ังเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน
ท้องถิ่น และระดับประเทศซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ขับเคล่ือน
นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยความตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญ โรงเรียนได้ดําเนินการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2565) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และมี เป้าหมายสําคัญคือ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 แผนกลยุทธ์ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2565) ฉบับนี้มีเนื้อหาสําคัญท่ีจะใช้เป็นข้อมูลและแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 3 เล่ม หัวข้อหลักประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  
 2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
 3. กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน ขอขอบคุณ
คณะกรรมการดําเนินงาน คณะทํางาน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ 3 ปี ครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบิน
กําแพงแสนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ  การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 
  
 (นางสุปราณี อยู่ฤกษ์) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
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ภาพรวมของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 (School Profile) 
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1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน  

ประวัติและความเป็นมา 
    ช่ือ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ท่ีต้ัง ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ   โทร 034-996-461-462  โทรสาร  034-996-461  E-mail mtbk_thainbin@yahool.com   
Website www.mtbk.ac.th  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมปีที 6 
   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
      โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนก่อต้ังตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งต้ัง
โรงเรียนรัฐบาล ลงวันท่ี  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2512  และเปิดท าการสอนครั้งแรก  วันท่ี 19 พฤษภาคม 2512  
จากเนื้อท่ีแต่เดิม  จ านวน  170 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา จัดต้ังโดยใช้พื้นท่ีร่วมกัน  ต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญ
เจ้าหน้าท่ีจากกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษามาท าการรังวัดใหม่เฉพาะโรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน  ซึ่งเหลือพื้นท่ีท่ีดินจริง 65 ไร่ ตามผังโรงเรียนท่ีออกแบบโดยกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ลงวัน ท่ี  25  มีนาคม  2530 กรรมสิทธิ์ ท่ี ดินเป็นของกองทัพอากาศ                
โดยโรงเรียนการบิน ( บยอ.)  ยินยอมให้ใช้ท่ีดินแปลงนี้เพื่อจัดต้ังสถานศึกษาให้บุตร-ธิดา ของข้าราชการและ
บุคลากรในกองทัพอากาศ    
        ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ส าหรับบุคคลท่ัวไป     
เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ส าหรับบุคคลท่ัวไป เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 
                                

1. ข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษา 
 

1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

นางสุปราณี อยู่ฤกษ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังแต่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน  
โทรศัพท์ 083-1999-701 

2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
 
 

2.1 นายคธา  ว่องพัฒนวงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี   สาขา พลศึกษา  
รับผิดชอบกลุ่มบริหารท่ัวไป,กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้  ต้ังแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงปัจจุบัน  
โทรศัพท์  098-278-5155 

 2..2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล นางธารกมล  สิทธิบุ่น  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและแผนงานด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ ต้ังแต่  23 กุมภาพันธ์  2560 ถึง
ปัจจุบัน   โทรศัพท์ 061-025-1913 

 

 
 

mailto:mtbk_thainbin@yahool.com
http://www.mtbk.ac.th/
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 

 

1. นายมานิตย์ รัตนปัญญา 
ตัวแทนจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

 7. นางสาวเบญจวรรณ แย้มละมูล 
ตัวแทนจากผู้แทนศิษย์เก่า 
ต าแหน่งกรรมการ 

 
 
 
 
 

2. น.อ.ประมวล เสาว์ทองหยุ่น 
ตัวแทนจาก  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ 

 8. พระครูอาทรภัทรกิจ 
ตัวแทนจากผู้แทนภิกษุสงฆ์ 
ต าแหน่งกรรมการ 

 3. นางบุญตา พงษ์สมบูรณ์ 
ตัวแทนจาก ผู้แทนผู้ปกครอง 
ต าแหน่ง กรรมการ 

 9. พระครูวิมลชัยสิทธิ 
ตัวแทนจากผู้แทนภิกษุสงฆ์ 
ต าแหน่งกรรมการ 

 4. นายศรัณย์ ดาราทอง 
ตัวแทนจาก ผู้แทนครู 
ต าแหน่ง กรรมการ 

 10. นายสมศักดิ์ เอกมนสิการ 
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ        
ต าแหน่งกรรมการ 

 5. นายอ านาจ โรจน์สุทธิ์ 
ตัวแทนจาก ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ต าแหน่ง กรรมการ 

 11. น.ต.ชมพู พบลาภ  
ตัวแทนจาก  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่งกรรมการ 

 6. นายธิติศักดิ์ ยศสิริพัฒน์       
ตัวแทนจาก ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต าแหน่ง กรรมการ 
 

 12. นางประมวล พานิชเจริญ 
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่งกรรมการ 

 13. นายอธิกานต์ สักคุณา 
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่งกรรมการ 

                      14. ร.ต.เฉลียว ชูเจริญ                                        
ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหน่ง กรรมการ 

                                                        
15.                                                   นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ 
                                                       ตัวแทนจากผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน       
                                                       ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
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รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่ก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน 
1.  นาย ไพบูรณ์   ภู่พงศ์พันธุ ์ พ.ศ.   2512 - 2522 
2.  นายสมบูรณ์   จันทร์วังพรม พ.ศ.   2522 - 2531 
3  นายชัยวัฒน์    ตระกูลสมุทร พ.ศ   2531 - 2532 
4.  นายจีรศักด์ิ    ไพศาล พ.ศ.   2532 – 2535 
5.  นายโอสถ  ทองมี พ.ศ.   2535 - 2537 
6  นายมานิตย์   รัตนปัญญา พ.ศ. 2537 - 2544 
7. นายถาวร     ชัยจักร พ.ศ.   2544 – 2552 
8. นายสิงหล    ช่างปรีชา พ.ศ.   2553 - 2557 
9. นางปภาดา    เสนาะพิน พ.ศ   2557 –  2561 
10. นางสุปราณี    อยู่ฤกษ์ พ.ศ   2561 –  ปัจจุบัน 

 
ปรัชญาและสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 ปรัชญาของโรงเรียน  “  นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา ”  แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 ค าขวัญประจ าโรงเรียน เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม 
 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

  
  
 
 
 
 
 

 สีประจ าโรงเรียน  สีแสด – เทา    
 อักษรย่อประจ าโรงเรียน     ฐ.บ. 
 อัตลักษณ์      มารยาทดี    มีวินัย  ใจกัลยาณมิตร   จิตอาสา 
 เอกลักษณ์   โรงเรียนมาตรฐานสากล  

  

2.  ข้อมูลนักเรียน 
 
 จ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนผู้เรียน  (คน) 

รวม 
ชาย หญิง เด็กพิเศษ 

มัธยมศึกษาปีท่ี   1 13 254 285 - 539 
มัธยมศึกษาปีท่ี   2 12 230 254 - 484 
มัธยมศึกษาปีท่ี   3 12 202 273 - 475 
มัธยมศึกษาปีท่ี   4 10 174 261 - 435 
มัธยมศึกษาปีท่ี   5 9 146 223 - 369 
มัธยมศึกษาปีท่ี   6 9 119 209 - 328 

รวมทั้งสิ้น 65 1,125 1,505 - 2,630 
 

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนวัดผลเมื่อวันท่ี  10  มิถุนายน  2562 
 

คบเพลิง     หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ โชต์ิช่วงชชัวาล 

ปีก            หมายถึง  การเดินทางที่รวดเร็ว ความก้าวหน้า  
                           การพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง 

ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง  ยศถาบรรดาศักด์ิ ชื่อเสียงเกียรติยศ   
                           หน้าท่ีการอาชีพ 
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3.  ข้อมูลผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ 
ท างานเฉลี่ย ชาย หญิง 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - 1 - 1 - - 11 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 - 1 1 - 9 
ข้าราชการครู 47 81 - 33 95 - 10 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว 2 5 - 1 6 - 4 
ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) 3 2 - - 5 - 1 
ลูกจ้างประจ า 5 1 - - 1 5 15 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 - 2 
ลูกจ้างช่ัวคราว 10 11 - - 2 19 7 

รวม 
68 103 - 36 111 24 59 

171 
แหล่งข้อมูล : งานบุคคล เมื่อวันท่ี  10  มิถุนายน  2562 

 
 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวน 
ครู 

วิชาสอน 
ที่รับผิดชอบ 

วิทยฐานะ 

ตามวุฒิ ความ
ถนัด 

ค.ศ.4 ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1 ครู
ผู้ช่วย 

อัตรา
จ้าง 

ภาษาไทย 14 14 - - - 5 6 3 - 

คณิตศาสตร์ 16 16 1 - 2 4 6 4 - 
วิทยาศาสตร์ 19 19 - - 5 6 5 3 - 
สังคมศึกษา ฯ 17 17 1 - 2 6 8 1 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7 7 - - - 4 1 2 1 
ศิลปศึกษา 8 8 - - - 1 6 1 1 
การงานอาชีพฯ 23 23 - - 4 4 6 9 3 
ภาษาต่างประเทศ 21 21 - - 3 7 7 4 1 
ครูอัตราจ้าง 7 7 - - - - - - 7 

 แนะแนว 3 3 - - 1 - - 2 - 
รวม 135 135 2 - 17 37 45 29 7 
 คิดเป็นร้อยละ 100 1.48 - 12.60 27.41 33.33 21.48 5.18 
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 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ต าแหน่ง/หน้าที่ 
(ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว) 

เพศ วุฒ ิ
ประสบการณ์ 

เฉลี่ย ชาย หญิง 
ปริญญา

ตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
อื่น ๆ 

พนักงานขับรถ 2 - - 2 - 23 
ทะเบียน - 1 1 - - 17 
ธุรการ 1 1 1 1 - 15 
พัสดุ - 1 1 - - 17 
งานการเงิน - 1 1 - - 13 
งานผลิตส่ือ - 1 - 1 - 17 
อาคารสถานท่ี 4 - 1 3 - 18 
งานห้องสมุด - - - - - - 
งานปกครอง - 1 1 - - 1 
ท าความสะอาด 6 5 - 11 - 19 
ยามดูแลความปลอดภัย 1 - - 1 - 8 

รวม 14 11 6 19 - 14.8 
25 

 
4.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
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 พื้นที่ใช้สอย 
พื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร                    65 ไร ่
พื้นท่ีสนาม/นันทนาการ                     8 ไร ่
          -จ านวนสนามกีฬา                                11   สนาม  ได้แก่ 

   1)  สนามฟุตบอล           1 สนาม  
   2)  สนามฟุตซอล         1 สนาม 
   3)  สนามบาสเกตบอล           2 สนาม 
   4)  สนามวอลเลย์บอล          1 สนาม 
   5)  สนามเซปักตะกร้อ          2 สนาม 
   6)  ลานเอนกประสงค์                    3 แห่ง 

จ านวนอาคารถาวร รวม                    21 หลัง 
         - จ านวนอาคารเรียน                      7 หลัง 
         - จ านวนอาคารฝึกปฏิบัติ           4 หลัง 
         - จ านวนอาคารเอนกประสงค์           4 หลัง 
         - จ านวนอาคารอื่นๆ 6   หลัง 

 

 ข้อมูลการก่อสร้างอาคารเรียน 
 

ล าดับ
ท่ี  

ปีที่สร้าง อาคาร รายละเอียด 

1 พ.ศ. 2512 อาคาร 1      จ านวน 1 ช้ัน 12 ห้อง 
2 พ.ศ. 2512 อาคาร  ดนตรี-นาฏศิลป์    จ านวน 1 ช้ัน 1ห้อง 17.5x24 

เมตร 
3 พ.ศ. 2512 อาคาร  ฝึกงานคหกรรม    จ านวน 1 ช้ัน 1 ห้อง  

ขนาด 10.7x 10x2 เมตร 
4 พ.ศ. 2513 อาคาร 2   วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ช้ัน 6 ห้อง 

5 พ.ศ. 2527 อาคาร ฝึกงานอุตสาหกรรม 1    จ านวน 1 ช้ัน 2 ห้อง 
6 พ.ศ. 2532 อาคาร ฝึกงานอุตสาหกรรม 2    จ านวน 2 ช้ัน 4 ห้อง 
7 พ.ศ. 2536 อาคาร  ฝึกงานเกษตรกรรม    จ านวน 1 ช้ัน 2 ห้อง 
8 พ.ศ. 2549-2550 อาคาร  3     จ านวน 3 ช้ัน 18 ห้อง 
9 พ.ศ. 2526- 2528 อาคาร  4    จ านวน 3 ช้ัน 21 ห้อง 
10 พ.ศ. 2531 อาคาร  5    จ านวน 3 ช้ัน 24 ห้อง 
11 พ.ศ. 2539 อาคาร  6    จ านวน 4 ช้ัน 20 ห้อง 
12 พ.ศ. 2550-2561 อาคาร  7 จ านวน   4   ช้ัน   24   ห้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

งานแผนงาน     หน้า 8 

 

 ข้อมูลด้านห้องเรียน ห้องประกอบ และหอ้งบริการอื่นๆ    

 
ล าดับที่ ห้อง จ านวน/ห้อง คิดเป็นพื้นทีเ่ฉลี่ย/ตารางเมตร 

อาคาร 1 12  
ช้ัน 1 ห้องเรียน 7 100 
ช้ัน 1 ห้องกิจกรรมนักเรียน 3 22 
ช้ัน 1 ห้องพยาบาล   1 69 
ช้ัน 1 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา                1 263 
อาคาร 2 5 100 

ช้ัน 1 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์  1 30 
ช้ัน 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           2 130 
ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           2 135 

อาคาร 3 18 100 
ช้ัน 1 ห้องศิลปะ  1 180 
ช้ัน 1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1 130 

ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             2 130 
ช้ัน 2 ห้องพักคร ู 2 37 

ช้ัน 2-3 ห้องเรียน 4 67 
ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 130 
ช้ัน 3 ห้องพักครู    1 37 
ช้ัน 3 ห้องศูนย์ควบคุมระบบ server    1 37 
ช้ัน 3 ศูนย์ภาษาจีน    1 67 

อาคาร 4 21  
ช้ัน 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    1 102 
ช้ัน 1 ห้องศิลปะ  2 88 
ช้ัน 2 ห้องพักครูภาษาไทย    1 88 
ช้ัน 2 ห้องศูนย์ภาษาไทย    2 88 
ช้ัน 3 ห้องศูนย์ภาษาไทย    1 88 

ช้ัน 2 - 3 ห้องเรียน 14 88 
อาคาร 5 24  

ช้ัน 1 ห้องศูนย์การงานพืน้ฐานอาชีพ   1 96 
ช้ัน 1 ห้องพักครูการงานฯ    1 64 
ช้ัน 1 ห้องพักครูพละศึกษาฯ    1 36 
ช้ัน 1 ห้องศูนย์พละศึกษาฯ   1 64 
ช้ัน 2 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์    1 120 
ช้ัน 2 ห้องพักครูคณิตศาสตร์    1 120 
ช้ัน 3 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์    1 120 
ช้ัน 3 ห้องพักครูคณิตศาสตร์    1 120 
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ล าดับที่ ห้อง จ านวน/ห้อง คิดเป็นพื้นทีเ่ฉลี่ย/ตารางเมตร 
อาคาร 5 (ต่อ) 
ช้ัน 2-3  ห้องเรียน 16 120 

อาคาร 6 20  
ช้ัน 1 ห้องผลิตส่ือ    1 45 
ช้ัน 1 ห้องงานทะเบียน    1 156 
ช้ัน 2 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์    1 90 
ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    2 90 

ช้ัน 2- 3 ห้องเรียน 9 90 
ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    6 90 

อาคาร7  24  
ช้ัน 2-4 ห้องเรียน 18 103 
ช้ัน 2 ศูนย์สังคมศึกษาฯ    1 103 
ช้ัน 2 ศูนย์ภาษาอังกฤษ    1 103 
ช้ัน 3 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ    1 103 
ช้ัน 3 ห้องพักครูสังคมศึกษา    1 103 
ช้ัน 4 ศูนย์ภาษาอังกฤษ    1 103 
ช้ัน 4 ห้องพระพุทธศาสนา   1 103 

อาคาร  ฝึกงานคหกรรม    
ช้ัน 1 ห้องฝึกงานจ านวน  1 110 

อาคาร  ดนตรี-นาฏศิลป์    
ช้ัน 1 ห้องฝึกซ้อม 1 420 

อาคาร  ฝึกงานอุตสาหกรรม 1    
ช้ัน 1 ห้องคหกรรม   1 120 

ห้องอุตสาหกรรม    160 
อาคาร  ฝึกงานอุตสาหกรรม 2    

ช้ัน 1 ห้องอุตสาหกรรม  1 160 
ห้องธุรกิจ การขาย การตลาด  1 120 

ช้ัน 2 ช้ัน 2 ศูนย์การงานพื้นฐานอาชีพ  1 160 
อาคาร  ฝึกงานเกษตรกรรม    

ช้ัน 1 ห้องเกษตรกรรม   1 120 
ห้องเกษตรกรรม  1 160 

ช้ัน 1 อาคารแนะแนว 1 120 
ช้ัน 1 อาคารประชาสัมพันธ์ 1 120 
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5. ข้อมูล งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

กลุ่มบริหารงาน อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒฯ รายได้  หนังสือฯ อุปกรณ์ เคร่ืองแบบ รวมงบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้จัดสรร  
ปี 2563  

9,544,600 2,393,640 9,468,000  267,0781 1,149,880 1,240,100 26,467,001 

น าไปจัดสรรให้กับ  
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 3,443,907 823,246 1560,000  267,0781 1,149,880 1,240,100 10,887,914 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 408,698 - -  - -  - 408,698 
3. กลุ่มบริหารบุคคล 289,511 - 6,476,472  - -  - 6,765,983 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 472,213 - 900,950  - -  - 1,373,163 

5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 519,811 918,010 -  - -  - 1,437,821 

6. ค่าสาธารณูปโภค 3,360,000 - 50,400  - -  - 3,410,400 
7. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 480,000 - -  - -  - 480,000 
8. ค่าอินเทอร์เน็ต - 624,000 -  - -  - 624,000 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุ - - 394,500  - -  - 394,500 
10. ส ารองจ่าย 570,460 28,384 85,678  - -  - 684,522 

รวมงบประมาณที่จัดสรร 9,544,600 2,393,640 9,468,000  267,0781 1,149,880 1,240,100      26,467,001 
ยอดประมาณการคงเหลือ 0 0 0  0 0 0 0 
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6.  ข้อมูลขุมชน 
 

     6.1  สภาพสังคม  
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  โอกาสของโรงเรียน คือ ต้ังอยู่ในเขตทหาร  โรงเรียนการบิน การ
เปล่ียนแปลงของสังคมท าให้ทุกฝุายเห็นความส าคัญของการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการแข่งขันสูงท าให้
โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันมากขึ้น เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท าให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ      ด้านต่างๆ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของบุตรหลาน แต่โรงเรียนก็ยังมีอุปสรรคบ้าง  คือ ความมี
วินัยในการใช้ส่ือเทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองแตกต่างกันอย่างสูง 
     6.2  อาชีพของผู้ปกครอง   
         อาชีพรับจ้าง                    52% 
         อาชีพเกษตร                   16% 
     อาชีพค้าขาย                   13% 
            อาชีพรับราชการ                  12% 
            อาชีพพนักงานของรัฐบาล              4% 
            อาชีพอื่นๆ                                3% 
      6.3 สภาพโอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  

  จากการแก้ไขสภาพปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                 
ตามแนวทาง Thailand 4.0 และมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเน้นพัฒนาให้ ผู้เรียนมีทักษะใหม่ๆ               
ท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ส าหรับการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาโรงเรียน  โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
เข้มข้น  การดูแลนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  นักเรียนท่ีอ่อนคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ   การส่งเสริม
ด้านวินัยและคุณธรรมวางแผนพัฒนาบุคลากร  ท าให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมทุกด้าน  จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของผู้ปกครองและนักเรียน  ชุมชนท้องถิ่น  และเป็นท่ียอมรับและ
ศรัทธาของผู้ปกครองและนักเรียน  ตลอดจนองค์กรทางการศึกษามากมาย  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ระบบ มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นระยะ   โดยมีการสรุปรายงานผลจากผู้จัดท า
โครงการ/และกิจกรรม  มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน   และพัฒนาสมรรถนะ
หลักของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือด้านความปลอดภัย   มีวินัย เข้มแข็งวิชาการ  ความเช่ียวชาญด้านการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย  และด้านการใช้ ICT  ได้จนเป็นท่ีประจักษ์ 
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7.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :      ยอดเย่ียม 
ตารางที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
(คณะกรรมการโรงเรียน) 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ระดับ
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            
การส่ือสารและการคิดค านวณ 

97 ยอดเย่ียม 97.1 ยอดเย่ียม 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

94 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  94 ยอดเย่ียม 94 ยอดเย่ียม 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

96 ยอดเย่ียม 97 ยอดเย่ียม 

     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

63 ปานกลาง 63.84 ปานกลาง 

    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ  

97 ยอดเย่ียม 98 ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 93.25 ยอดเยี่ยม 95.55 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
(คณะกรรมการโรงเรียน) 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

      1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตาม               
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

95 ยอดเย่ียม 97.20 ยอดเย่ียม 

      2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

      3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

92 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

      4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 93 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :     ยอดเย่ียม 
ตารางที่ 3  มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
(คณะกรรมการโรงเรียน) 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ/ระดับ ที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 95.67 ยอดเยี่ยม 96.83 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

98 ยอดเย่ียม 99 ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

98 ยอดเย่ียม 99 ยอดเย่ียม 

2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

96 ยอดเย่ียม 97 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

94 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

94 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

94 ยอดเย่ียม 96 ยอดเย่ียม 

 



แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

งานแผนงาน     หน้า 14 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
ระดับคุณภาพ    ยอดเย่ียม 

ตารางที่ 5  มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
(คณะกรรมการโรงเรียน) 

ร้อยละ/ระดับ
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

93 ยอดเยี่ยม 95.2 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

94 ยอดเย่ียม 97 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

94 ยอดเย่ียม 94 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 92 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

93 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

92 ยอดเย่ียม 95 ยอดเย่ียม 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
           จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามท่ีต้ังเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมินจึงสรุปได้ว่าอยู่ในระดับยอดเย่ียม ท้ังนี้เพราะ
มาตรฐานท่ี  1 - มาตรฐานท่ี  3  อยู่ในระดับยอดเย่ียม  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ  พัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 9 จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม                  มี
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  เนื่องจาก
โรงเรียนมีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมิน 
            ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม ความต้องการของหลักสูตรและบริบทโรงเรียน  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ใช้ส่ือการเรียนรู้  ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผล
จากสภาพจริง   
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8.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  รับการประเมินวันท่ี  22 – 24  กันยายน  พ.ศ. 2546 

 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ควร
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี 

ด้านผู้เรียน    
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ    
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนา 
                   ตนเองอย่างต่อเน่ือง               

   

มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน 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  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
มาตรฐานที่ 20  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    
มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน  มีสื่อการเรียน 
                    การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้         

   

ด้านครู    
มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                     

   

มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ            
หมายเหตุรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รอบแรก) 
     รายงานโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

               ลงชื่อ                ผู้บันทึกข้อมูล 
                               ลงชื่อ                                 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสอง 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  รับการประเมินวันท่ี   5 – 7  มิถุนายน  พ.ศ.  2549 

 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ด้านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา     

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา     
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิด 
                  สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

    

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                   อย่างต่อเน่ือง 

    

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ 
                   มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

ด้านครู     
มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ     
มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร     
มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ     
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบ
วงจร 
                    ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ินมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ
ต่อ 
                    การเรียนรู้                       

    

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา     
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.       

 
หมายเหตุรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสอง) 
     รายงานโดย ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 

         ลงช่ือ                ผูบ้นัทึกขอ้มูล 
                               ลงช่ือ                                ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
   1)  สถาน ศึกษาควรจัดกิ จกรรม ท่ี ส่ ง เสริ มความรับ ผิดชอบในหน้า ท่ีการท า                 
ความสะอาด การท าเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในตัวอาคาร ห้องเรียน เช่น กิจกรรมห้องเรียนดีเด่น  สัปดาห์ความ
สะอาด เป็นต้น 
   2) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความประหยัด และลดความฟุูงเฟูอ โดยเฉพาะ
เรื่องโทรศัพท์ เครื่องเล่นเพลง อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริ               
3) สถานศึกษาควรส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่องการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ทักษะการหลีกเล่ียงส่ิง
เสพติดให้โทษ และส่ิงมอมเมา 
   4) สถานศึกษาใช้แบบทดสอบในเชิงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นการทดสอบผู้เรียน
ควรท าเป็นระยะๆ และควรให้ใบงานท่ีเป็นแบบการใช้ทักษะกระบวนการคิด เพื่อดูพัฒนาการ และเพื่อจัดการสอน
เสริมให้กับผู้เรียนในรายวิชาหลักของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้อย่าง
รวดเร็ว และส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
   5) สถานศึกษาควรส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน
ในการค้นคว้าหาข้อมูลเนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลายและท่ัวโลก ซึ่งเป็นส่ือท่ี
ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทักษะในการค้นหา และสรุปความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆไ ด้ด้วยตนเอง 
รวมท้ังส่งเสริมให้ครูอบรม E-Learning เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้งานร่วมกับระบบ Access Point 
   6) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการเป็นผู้น า
การประชุมกระตุ้นให้ครูแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายก่อนสรุปเป็นประเด็นเพื่อลงมติน าไปปฏิบัติต่อไป 
   7) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยให้งานสารสนเทศมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นหน่วยกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจาก
ทุกฝุายงาน มีการสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ภายในปีการศึกษา 2550 
   8) สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรียนรู้ เช่น การเขียนช่ือต้นไม้ท้ังช่ือสามัญและช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ติดไว้ที่ต้นไม้ เพื่อเพิ่มคุณภาพของแหล่งเรียนรู้และส่ือธรรมชาติในสถานศึกษา 
   9) สถานศึกษาควรจัดระบบการออกจุลสารโรงเรียนให้มีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน 
เช่น เดือนละ 1 ฉบับ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน และน าเสนอสาระท่ีน่ารู้แก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   รับการประเมินวันท่ี 22 – 24  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.86 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.83 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.98 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.72 พอใช้ 
มาตรฐานท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 7  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.94 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
มาตรฐานท่ี 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
                   การจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                   สถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
มาตรฐานท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
                    และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.80 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่  80  คะแนนขึ้นไป    ใช่    ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป  10 ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด  12  ตัวบ่งช้ี    ใช่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงอย่างเรง่ด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
หมายเหตุรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม) 
     รายงานโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
     ลงช่ือ                   ผู้บันทึกข้อมูล 
  
     ลงช่ือ          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 จุดเด่น 
  1) การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณภาพ มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
  2) ผลการด าเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ และวัตถุประสงค์ของการจัดการจัดต้ัง
สถานศึกษา บรรลุตามเปูาหมาย  
  3) ผลการด าเนินงาน ตามจุดเน้น และจุดเด่น ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม และสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของการเน้นโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่ือสาร 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ ช่วยรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
              ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553 
     1) ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ควรให้ความส าคัญของผลการประเมินรวบยอด และ O-NET น ามาวิเคราะห์ และพัฒนาแก้ไขให้
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ เพื่อรักษาระดับ หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
     2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         ควรพัฒนาจุดเน้นในรายมาตรฐานท่ีจะยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น หรือพัฒนาจุดเด่นในราย
มาตรฐานท่ีได้ระดับคุณภาพดีมาก ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดท าโครงการส่งเสริมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Good 
Practice) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
              3) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายแผน และกิจกรรมการสอน พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพ การคิดรวบยอด (A) และประสบการณ์                         
การเรียนรู้แบบโครงงานให้มากพอและท่ัวถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา (K) ให้ครบวงจร
แห่งคุณภาพ 
      4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
          ควรมีศูนย์หรือห้องงานระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน มีผู้รับผิดชอบตาม
มาตรฐาน และตัวบ่งช้ี กรอบระยะเวลาด าเนินการ สรุปรายงานและเผยแพร่ สถานศึกษาควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ และ
เอกชน  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558  
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9.  ผลการประเมินระดับชาติ 

 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่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 คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.82 54.65 54.42 
คณิตศาสตร์ 23.64 28.43 30.04 
วิทยาศาสตร์ 31.69 34.88 36.10 
ภาษาอังกฤษ 29.00 27.00 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 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.58 50.74 47.31 
คณิตศาสตร์ 22.17 30.03 30.72 
วิทยาศาสตร์ 27.75 29.54 30.51 
สังคมศึกษาฯ 35.04 36.40 35.16 
ภาษาอังกฤษ 26.70 29.91 31.41 

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

ระดับชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม. 1 571 362 1,242 889 420 644 1,171 889 

ม. 2 549 267 261 1,016 418 518 1,021 1,059 

ม. 3 470 293 211 917 439 313 824 963 

รวม 1,590 922 1,714 2,822 1,277 1,475 3,016 2,911 

ร้อยละ 55.71 32.31 44.76 49.44 44.74 51.68 70.65 76.54 

ม. 4 384 232 651 543 127 691 664 360 

ม. 5 375 230 60 781 264 625 641 537 

ม. 6 476 206 209 326 203 576 593 471 

รวม 1,235 668 920 1,650 594 1,892 1,898 1,368 
ร้อยละ 59.12 31.98 38.45 45.68 28.43 90.57 90.86 80.99 
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             2)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 485 2 0 96 387 483 99.59 

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. 6 305 0 3 23 279 302 99.02 

รวม 1,034 20 10 93 911 1,004 97.10 
 
            3)  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป   
                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 485 2 0 96 387 483 99.59 

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. 6 305 0 2 8 295 303 99.34 

รวม 1,034 19 6 20 989 1,009 97.58 
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         4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
             พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1.ความสามารถในการส่ือสาร - 24.04 61.68 14.29 100.00 100.00 
2.ความสามารถในการคิด - 27.21 52.38 20.41 100.00 100.00 
3.ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

- 20.41 57.60 22.00 100.00 100.00 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

- 20.41 46.49 33.11 100.00 100.00 

5.ความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลยี 

- 19.73 60.32 19.95 100.00 100.00 

รวม - 24.72 58.05 17.23 100.00 100.00 
 

         5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1.ความสามารถในการส่ือสาร - 17.38 47.54 35.08 100.00 100.00 
2.ความสามารถในการคิด - 16.72 49.18 34.10 100.00 100.00 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา - 10.16 50.16 39.67 100.00 100.00 
4.ความสามารถในการใช้ทักษะ 
   ชีวิต 

- 7.21 54.10 38.69 100.00 100.00 

5.ความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลยี 

- 10.49 44.26 45.25 100.00 100.00 

รวม - 12.79 48.85 38.36 100.00 100.00 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม – สถานภาพ 

ของโรงเรยีนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม –  สถานภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมฐานก าแพงแสน 

 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ได้พัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า        
จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของผู้ปกครองและนักเรียน ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนองค์กรทางการศึกษาอย่างมากมาย 
มีปัยจัยท่ีเป็นท้ังโอกาสท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน (SWOT) 
จุดแข็ง โอกาส 

- การบริหารจัดการสถานศึกษา 
- ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
- ผลการด าเนินงานสะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
- บรรยากาศในการเรียนรู ้
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใส่และทุ่มเทใน
การท างาน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีดี 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และบริหารงานอย่างมืออาชีพ 
- กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมท้ังในและนอกหลักสูตร 

- สถานศึกษาต้ังอยู่ในเขตทหาร (โรงเรียนการบิน) 
- การเปล่ียนแปลงของสังคมท าให้ทุกฝุายเห็น
ความส าคัญของการศึกษา 
- สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการแข่งขันสูงท าให้
โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกนัมากขึ้น 
- เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท าให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาของ
บุตรหลาน 
 

จุดอ่อน อุปสรรค 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- ระบบจราจรภายในโรงเรียน 
- ห้องน้ านักเรียน 
- การช่วยเหลือนักเรียนเรื่องการเรียน (บางส่วน) 
- การมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารและการ
เผยแพร่งานวิจัย 
- การขับเคล่ือนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณ 

- ความมีวินัยในการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
- สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองท่ีแตกต่างกันอย่างสูง 

 

 

 



แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 

งานแผนงาน     หน้า 26 

 

ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ในการจัดท ากลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563-2565 
(6) 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน 

(7) 
น้ าหนัก 

(8) 
คะแนนเฉลี่ย 

(9) 
น้ าหนักxคะแนนเฉลี่ย 

(10) 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 : ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.15 4.12 3.85 0.62 0.58 0.04 
S2 : ด้านกลยุทธ์ของหหน่วยงาน 
(Strategy) 

0.15 4.10 3.79 0.61 0.57 0.05 

S3 : ด้านระบบในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (Systems) 

0.15 4.19 4.02 0.63 0.60 0.03 

S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารจัดการ (Style) 

0.13 4.30 4.17 0.56 0.54 0.02 

S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff) 

0.15 4.29 3.32 0.64 0.50 0.14 

S6 : ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ของหน่วยงาน (Skiles) 

0.15 4.01 3.05 0.60 0.46 0.14 

S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน (Shared Value) 

0.12 4.18 3.05 0.50 0.37 0.13 

เฉล่ียปัจจัยภายใน 4.17 3.61 0.41 
สรุปปัจจัยภายใน 0.28 
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ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ในการจัดท ากลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2563-2565 
(6) 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน 

(7) 
น้ าหนัก 

(8) 
คะแนนเฉลี่ย 

(9) 
น้ าหนักxคะแนนเฉลี่ย 

(10) 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
C : พฤติกรรมผู้รับบริการ (Customer 
Behaviors/Competitors Factors) 

0.30 4.24 3.10 1.27 0.93 0.34 

P : การเมืองและกฎหมาย (Political 
and legal Factors) 

0.15 4.39 3.46 0.66 0.52 0.14 

E : เศรษฐกิจ (Economic Factors) 0.15 3.99 3.97 0.60 0.60 0.00 
S : สังคม-วัฒนธรรม (Social-
cultural Factors ) 

0.20 4.02 3.26 0.80 0.65 0.15 

T : เทคโนโลยี (Technological 
Factors ) 

0.20 4.30 3.94 0.86 0.79 0.07 

เฉล่ียปัจจัยภายนอก 4.19 3.49 0.63 
สรุปปัจจัยภายนอก 0.35 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
บนแกนความสัมพันธ์ของ  SWOT
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 จากรูป จะเห็นว่าจุดท่ีแรเงาหรือจุดไข่แดง พร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ทางด้านโอกาสและจุดแข็ง 
ซึ่งถือ ว่าเป็น Stars แสดงว่าโรงเรียนมีสภาพภายนอกเอื้อและแข็ง คือภายนอกให้การสนับสนุน ส่วนปัจจัย ภายใน
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพการร่วมมือร่วมใจในการท างาน ส่งผลให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของคนท่ัวไป อย่างไรก็ตามสังเกตว่าโรงเรียนยังไม่มีความสมบูรณ์ โดยสังเกตจากรูป ไข่ท่ีปรากฏ จะเห็นว่า
มีไข่บางส่วนล้ าเข้าไปในส่วนของ Question Marks, Cash Cows และ Dogs ซึ่ง แสดงว่ายังมีปัจจัยบางอย่างท่ี
เป็นอุปสรรคและจุดอ่อนอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะดี เมื่อวิเคราะห์เป็น Stars แล้ว โรงเรียนจะต้องรักษาสภาพของตนเอง
ไว้อย่าให้ตกต่ า และต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสและก าจัด/ลดจุดอ่อนท่ียังคงมีอยู่ให้หมดไปแล้วโรงเรียนจะเป็น
หน่วยงานท่ีเป็นเลิศได้มาตรฐานสมรรถนะสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 

ทิศทางของโรงเรยีน 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายของรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2460 - 2564 ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579  นโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4  ด้าน 
  1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง - มีคุณธรรม 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองดี 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  2. ยึดมั่นในศาสนา 
  3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. มีความอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
  1.รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
  2. ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
  3. ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
  4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  1. การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน
รักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
  2. การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและ             
มีงานท าในท่ีสุด 
  3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
            4. เป็นพลเมืองดี 
      1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
      2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ี
เป็นพลเมืองดี 
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      3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอื้ออาทร” 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
         คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์เปูาหมาย 
และยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
เป้าหมาย 
    1. ความม่ันคง  
        1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ 
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
       1.2 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
       1.3 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  
มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน 
และน้ า  
    2. ความม่ังคั่ง  
        2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุ่ม 
รายได้สูงความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
        2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายใน และภายนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยง ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง  
        2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ 
ทุนทาง ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม  
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    3. ความยั่งยืน  
        3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
       3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่งแวดล้อมิ และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคมโลก ซึ่งเป็น
ท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
      3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
      2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  
      3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
      4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม  
      ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน 
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
และท่ัวถึง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด 
ท่ีเหมาะสม 
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         ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
          ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดย 
มีช่ือว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาท้ังด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย 
จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขต อ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่งคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่ งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง   เช่น  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมือง
ท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  มีความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  
มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  
            ความมั่งค่ัง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ม 
ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้นไม่มีประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้
ท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้า การลงทุน  และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไป ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความ
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อุดมสมบูรณ์มากขึ้น และส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละ       
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนรวม  
รัฐบาลมีนโยบาย ท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน           
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล             
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
         ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 ( พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปีซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ วางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับท่ี 12         
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
           1)  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีท่ียืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ 
           2)  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม            
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
           3)  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย             
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
           4)  ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี                
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ กรอบ
เปูาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
           5)  ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต                 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
           6)  ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
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วัตถุประสงค์  
            1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่านิยมท่ีดีมี               
จิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมี ทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
            2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้  
            3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน       
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
            4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต              
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
            5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา  
           6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ  
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
            7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับ                   
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมี บทบาทน าและ
สร้ างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่ วมมือต่างๆ ท้ัง ใน ระ ดับ                      
ภูมิภาคและโลกเปูาหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา           
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
           1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ               
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิต วิญญาณมีวิ ถีชีวิตท่ีพอเพียง           
และมีความเป็นไทย  
            2. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่าง ท่ัวถึงและเป็นธรรม  
            3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล  มี ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก                         
ท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ     
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือม
ล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ  
            4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม       
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
           สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564)                
จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความเช่ือมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2579)  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติดานความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้แก่ เปูาหมายหลักและตัวช้ีวัด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
 1. เป้าหมายหลักของแผนฯ 
     1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก             
ทุกภาคส่วน 
 2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
     1.   ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
      2.  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ  
      3.  ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
      4.  ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
      5.  สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
      6.  จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
      7.  ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
      8.  ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
      9.  สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
      10. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
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3. วิสัยทัศน์ 
    “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม” 
 
4. พันธกิจ 
     1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
     2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 
5. ยุทธศาสตร์ 
     1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
     2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
     3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  
ของการพัฒนาประเทศ  
     4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  
     5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
     6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
 
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สามัคคีปรองดอง 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์       
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะแ ต่ละมีผลสัมฤทธิ์ทาง          
การเรียนสูงขึ้น 
  3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
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  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตส่ือการ
เรียนการสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐา นวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตฐานวิชาชีพในหลักสูตรท่ี
คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
  4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 
  5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ันและ
ครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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 6.3 ยุทธศาสตร์ที่  3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพิ่ม
จ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมท้ังมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษ าพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอดุมศึกษา 
  3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  4. ร้อยละของผลการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
  5. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
  6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร/หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
  7. ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มข้ึนต่อปี 
  8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึง
ปริญญาตรี 
  9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ท่ีได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
  2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ต้ังแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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 6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์   
  ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและ
ด้อยโอกาสได้รับโอกาสการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมท้ังสามารถเทียบโอนผลการเรียน
และทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้ 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15-59 ปี 
  2. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
  4. ร้อยละของผู้เรียนพิการท่ีขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา 
  5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
  6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ 
  1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก
พื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
  3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 
  4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
 
 6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร 
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัลท่ี
ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
  3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและไม่
ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน 
  3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  4. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอท่ัวถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและ
เป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจ
ลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  3. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 
  4. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  5. ร้อยละของคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
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  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 
  2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้ า 
สร้างสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน
กับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 
2.  การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 
6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
  2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการเข่งขันของประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.1  ด าเนินอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 3.2  ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน 
 3.3  กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM=Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 3.4  ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
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ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21 Century Skills)  (www.p21.org)  ท่ีมีช่ือย่อว่าเครือข่าย P21  การ
พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความช านาญ
การและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการด าเนินชีวิต
ประกอบด้วยทักษะส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 1) การคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผลการคิดอย่าง
เป็นระบบการตัดสินใจ/ ตัดสินและการแก้ปัญหา 2) การส่ือสาร (Communication) เป็นการส่ือสารท่ีชัดเจน  3)  
การร่วมมือ (Collaboration)  เป็นการร่วมมือกัน และ 4) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)  
ประกอบด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) มุ่งเน้นให้มี
ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและส่ือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสามารถจัดการเช่ือมโยงประเมินและสร้ าง
สารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่น
และสามารถปรับตัวได้  ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบ
และสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ตลอดจนมีความความเป็น ผู้น าและรับผิดช อบต่อสังคมการเรียนรู้                 
ในศตวรรษที่ 21  เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ทักษะความเช่ียวชาญ
และสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
 ส าหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่าการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21  ท่ีคนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด้วย 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)  ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
              (Collaboration,teamwork & leadership) 
 4)  ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 5)  ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ  
              (Communications, information & media literacy) 
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 6)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
             (Computing & ICT Literacy) 
 7)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills) 
 8)  ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 
2Ls  ได้แก่ 
 1)  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)  2)  ภาวะผู้น า (Leadership) 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 

  พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
  เป้าหมาย 

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  

 2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
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  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และ ผู้ เกี่ ย วข้ อง ในการ จัดการ ศึกษาระ ดับพื้ น ท่ี  จัดสภาพแวดล้อมใน โรง เรียน เพื่ อการ เรียนรู้ ใน  
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

  6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

  7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ  

 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

  เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พ.ศ. 2561-2563 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  " เป็นผู้น าการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ " 
 พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ   
มีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม      
อันพึงประสงค์ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ (Goal) 
  1.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและ   
เสมอภาค 
  2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์       
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  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการท างานท่ี        
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  4.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนมัธยมฐานบนิก าแพงแสน 
1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะอย่างหลากหลาย  ในการเพิ่มศักยภาพความเป็นพลโลก                       
โดยเน้นความส านึกความเป็นชาติไทย 

 2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

4. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
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2. เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 
 
 

 

1.ยกระดับผู้เรียนให้
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 
 

1. พัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 

2.ส่งเสริมระบบ
การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพความ
เป็นพลโลก 

1.ร้อยละ 82 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
2. ร้อยละ 52 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนสูง
กว่าขีดจ ากัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ
เพิ่มข้ึน 
3.ร้อยละ 96 ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
4.ร้อยละ 98 ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.ร้อยละ 90 ของรางวัลท่ีนักเรียนเข้า
แข่งขันระดับต่างๆ  ในแต่ละรายการ 

2. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมและความ
ส านึกความเป็นชาติ
ไทย  โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมและความ
ส านึกความเป็นชาติ
ไทยโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 

3.ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ผู้เรียน  100% ได้เรียนรู้โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่
ละกลุ่มสาระวิชา 
2. ผู้เรียน 100% ท่ีมีคุณธรรมตามหลัก
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 

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% ท่ีมีผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล 
3. ชุมชน  ผู้ปกครองและนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 98 % 

5. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
(TQA) 
 

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 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ สมาคมศิษย์เก่ามัธยมฐานบินฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป รองฯ กลุ่มบริหารกิจการ  นร. 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานกลุ่มสาระฯ 
 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสต์  
- กลุ่มสาระฯ วทิยาศาตร ์
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
- กลุ่มสาระฯ  
   การงานอาชีพฯ 
-- กลุ่มสาระฯ  
   ภาษต่างประเทศ 
-- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานประสานความร่วมมือฯ 
   - งานสนับสนุนวิชาการฯ 
กลุ่มงานวดัผล 
   -  งานประเมินผล,เทียบโอนฯ 
กลุ่มงานทะเบียน 
   - งานส ามะโนนักเรียน 

   - งานการรับนักเรียน 

กลุ่มงานแนะแนวฯ 
กลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มงานพฒันาสือ่ฯ 
กลุ่มงานวจิัยฯ 
กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ 
กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูร และนิเทศ 
งานอ านวยการและสารสนเทศ 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานนโยบายและแผน 
   - งานจัดท าค าของบฯ 
   - งานจัดท าแผนพัฒนาฯ 
   - งานจัดท าแผนปฏิบัติฯ 
     -  งานควบคุมและตดิตามแผนฯ 
กลุ่มงานบริหารการเงิน 
   - งานบัญชี 
   - งานการเงิน 
   - งานตรวจสอบบัญชี 
   - งานระดมทรัพยากรฯ 
กลุ่มงานบริหารพัสดุฯ 
    - งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
    - งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
    - งานบัญชีวัสด ุ
    - งานทะเบียนอาคารฯ 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
           พัสด ุ
กลุ่มงานควบคุมภายใน 
   - งานควบคุมภายในกลุ่มงาน 
   - งานควบคุมภายใน 
     โรงเรียน 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานบคุคล 

  - งานอ านวยการและ 

     สารสนเทศ 

  -  งานวางแผนอัตราก าลัง 

     สรรหา บรรจุแต่งตัง้และ 

     ออกจากราชการ 

  -  งานวินัยและ 

      จรรยาบรรณ 

  -  งานส่งเสริม 

      ประสิทธิภาพในการ 

      ปฏิบัติราชการ 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนฯ 
  - งานธุรการ-สารบรรณ 
  - งานเลขาฯคณะกรรมการฯ 
  - งานแผนกลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานระบบฯสารสนเทศ 
   - งานเทคโนโลยีเพ่ือ 
      การศึกษา 
   - งานพัฒนาเว็ปไซด ์
   - งานเครือข่ายข้อมูลฯ 
   - งานมัลติมีเดีย 
   - งานโสตทัศนศึกษา 
   - งานระบบฐานข้อมูล 
   - งานศูนย์เทคโนโลยฯี 
กลุ่มงานประสานงานฯ 
   - งานประสาน 
      หน่วยงานฯ 
   - งานชุมชน/โภชนาการ 
   - งานสมาคมฯ/มูลนิธฯิ 
กลุ่มงานประชาสัมพนัธ ์
   - งานวารสาร/กิจกรรมฯ 
   - งานเสียงตามสาย 
กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ 
   - งานอาคารและ 
      สภาพแวดล้อม 
   - สร้าง/ซ่อมบ ารุง 
   - รักษาความปลอดภัย 
   - ซ่อมบ ารุงภาวะฉุกเฉิน 
   - งานบริการฯและ น้ าดื่ม 
   - งานลูกจ้างและ 
      ยานพาหนะ 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมกจิการฯ 
   -งานเวรประจ าวัน 
   -งานรถรับ-ส่งนักเรียน 
   -งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ 
   -งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
   - งานคนดศีรีฐานบิน 
   - งานธนาคารโรงเรียน 
กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
   - งาน  TO BE  NUMBER 
      ONE   
   - งานคณะกรรมการ 
      นักเรีย 
   - งานประชาธิปไตย 
   - งานกิจกรรมหน้าเสาธงฯกลุ่มงาน
ส่งเสริมความประพฤติฯ 
   -งานปูองกันยาเสพติดฯ 
   -งานสารวัตร นักเรียน 
   -งานปกครองระดับชั้นฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ 
   - งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
   - งานธรรมศึกษา 
   - งานค่ายคุณธรรมฯ 
กลุ่มงานสขุภาพอนามัยฯ 
   - งานส่งเสริมสุขภาพ 
   - งานอนามัยนักเรียน 
   - งานปูองกันโรคเอดส์ 

ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ 



 

ส่วนที่ 4 

การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ดั เป้าหมาย 
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การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
สภาพ
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 

1. ยกระดับผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมาตรฐานสากล 

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

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 
ขึ้นไป  

80 82 84 86 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนน
สูงกว่าขีดจ ากัดล่างหรือเท่ากับ
ขีดจ ากัดล่างผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึน  

50 52 54 56 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ
ตามาตรฐานสากล  

94 96 98 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์คุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

96 98 99 100 

5. ร้อยละของรางวัลท่ีนักเรียน
เข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ ในแต่ละ
รายการ 

85 90 92 94 

6.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงาน
ประดิษฐ์ สร้างสรรค์และ
ออกแบบผลงาน โดยใช้
เทคโนโลยี 

85 90 92 94 
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การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

สภาพ
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและ
ความส านึกความเป็นชาติ
ไทยโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมและความ
ส านึกความเป็นชาติ
ไทยโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชา 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คุณธรรมตามหลักค่านิยม 12 
ประการ 

100 100 100 100 

3. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 
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การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

สภาพ
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 
3. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการพัฒนาได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล  
4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มี
ความหลากหลายตาม
ความต้องการของ
นักเรียนและชุมชนโดย
เน้นความเป็นสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย 

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 

99 100 100 100 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ผลต่อการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากลระดับดีเลิศขึ้น
ไป 

96 100 100 100 

3. ร้อยละ ความพึงพอใจต่อ
การจัดหลักสูตรสถานศึก 
ษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

96 98 99 100 
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การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

สภาพ
ปัจจุบัน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 
5. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้รูปแบบบริหารจัดการ
ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล(TQA) 

5.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยการ
มีส่วนร่วมเน้นรูปแบบ
การบริหารจัดการตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

7. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม 
 

1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

89 90 91 90 

2. โรงเรียนได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 
4 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

3. โรงเรียนได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานระดับ 
SCQA,OBECQA,TQA 

OBECQA OBECQA คงสภาพ 
OBECQA 

TQA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 
การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชีว้ดั  

เป้าหมายและโครงการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

โครงการ 
2563 2564 2565 

1. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนระดับ 3 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนสูง
กว่า  หรือเท่ากับขีดจ ากัดล่างผล
การทดสอบ ระดับชาติเพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ
ตาม  มาตรฐานสากล 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา 

82 
 

52 
 
 

96 
 

98 

84 
 

54 
 
 

98 
 

99 

86 
 

56 
 
 

100 
 

100 

1. โครงการพัฒนาและ ส่ง เสริ ม
คุณภาพผู้เรียน 
2. โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนและการเลือกเส้นทางชีวิต 
3. โครงการดุแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี
คาดว่าจะไม่จบการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
5. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน 

2. ส่งเสริมระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพความเป็นพล
โลก 

1. ร้อยละของรางวัลท่ีนักเรียนเข้า
แข่ ง ขันระ ดับ ต่าง  ๆ ในแ ต่ละ
รายการ  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ
ออกแบบผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

90 
 

90 

92 
 

92 

94 
 

94 

1. โครงการพัฒนาระบบงานผลิตส่ือ
เพื่อการเรียนการสอน 
2. โครงการพัฒนางานวัดผล
ประเมินผล 
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษา ภาษาต่างประเทศ ลูกเสือ
เนตรนารี   ยุวกาชาด 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 



 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

โครงการ 
2563 2564 2565 

2. ส่งเสริมระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพความเป็นพล
โลก 

1. ร้อยละของรางวัลท่ีนักเรียน
เข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ ในแต่ละ
รายการ  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ
ออกแบบผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

90 
 

90 

92 
 

92 

94 
 

94 

5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต 
6. โครงการมหัศจรรย์การเรียนรู้
ด้ วยห ลัก  4Q เก่ ง  ดี  มี สุ ข 
(IQ,EQ,MQ,AQ) 
7. โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ศักยภาพและคุณภาพของนักเรียน
ทางด้านวิชาการ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดย 
บู รณาการ  ห ลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชา  
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม
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 ยน ท่ีมี จิ ต
สาธารณะ 

100 
 
 

100 
 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

 
100 

100 
 
 

100 
 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

 
100 

100 
 
 

100 
 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

 
100 

1. โครงการสืบทอดพระราชปณิธาน
สืบสานโขนอัจฉริยะนาฏกรรมสยาม 
2. โครงการแสดงประจ าโรงเรียน  
ชุด ระบ าอภิรมย์มัธยมฐานบิน 
3. โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 
5. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

โครงการ 
2563 2564 2565 

2. ส่งเสริมระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพความเป็นพล
โลก 

1. ร้อยละของรางวัลท่ีนักเรียน
เข้าแข่งขันระดับต่าง ๆ ในแต่ละ
รายการ  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลงาน
ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ส ร้ า ง ส ร ร ค์  แ ล ะ
ออกแบบผลงานโดยใช้เทคโนโลยี 

90 
 

90 

92 
 

92 

94 
 

94 

5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต 
6. โครงการมหัศจรรย์การเรียนรู้
ด้ วยห ลัก  4Q เก่ ง  ดี  มี สุ ข 
(IQ,EQ,MQ,AQ) 
7. โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ศักยภาพและคุณภาพของนักเรียน
ทางด้านวิชาการ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้โดย 
บู รณาการ  ห ลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงในแต่ละกลุ่ม
สาระวิชา  
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม
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 ยน ท่ีมี จิ ต
สาธารณะ 

100 
 
 

100 
 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

 
100 

100 
 
 

100 
 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

 
100 

100 
 
 

100 
 

สถานศึกษา
ต้นแบบ 

 
100 

1. โครงการสืบทอดพระราชปณิธาน
สืบสานโขนอัจฉริยะนาฏกรรมสยาม 
2. โครงการแสดงประจ าโรงเรียน  
ชุด ระบ าอภิรมย์มัธยมฐานบิน 
3. โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 
5. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

โครงการ 
2563 2564 2565 

4. ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับดีเลิศขึ้นไป 

100 100 100 1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม 
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
3. โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟูา
ด้วยแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
Roof Top) 
4. โครงการงานอ านวยการและ
สารสนเทศ ก ลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทาง ก า ร ศึ กษา  ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ต า ม
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุ
คลาการ ทางการศึกษาท่ีมีผลการ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
มาตรฐานสากล ระดับ ดีเลิศ 

100 
 

100 
 

100 
 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงาน
บริหารทั่วไป 
2. โครงการวางแผนอัตราก าลัง 
3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
4. โครงการพัฒนาระบบงาน
บุคลากร 
5. โครงการแสดงมุทิตาจิตและยก
ย่อง เชิดชูเกียร ติครู เกษียณอายุ
ราชการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เปูาหมาย 

โครงการ 
2563 2564 2565 

6. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละของชุมชนผู้ปกครอง
นัก เ รี ยนมี คว ามพึ ง พอใจ ต่อ
หลักสูตรสถานศึกษาของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียระดับดีเลิศ 

98 98 98 1. โครงการจัดท าเอกสารการศึกษาตาม
หลักสูตร 
2. โครงการพัฒนาระบบนิเทศการสอน
ออนไลน์ เพื่อการจัดการสู่ยุคไทยแลนด์ 
4.0 โดยใช้กระบวนการ MTBK Model 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
โรงเรียนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 

1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.  โรง เรียนไ ด้รับการรับรอง
คุณภ าพ ต าม ม าต ร ฐ าน ก า ร
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  
3.  โรง เรียนไ ด้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานระดับ 
SCQA, OBECQA และ TQA 

96 
 
 

ดีเลิศ 
 
 

OBECQA  

98 
 
 

ยอดเย่ียม 
 
 

คงสภาพ 
OBECQA  

100 
 
 

ยอดเย่ียม 
 
 

TQA  

1. โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนางาน OBECQA ให้มี
ความยั่งยืน 
3. โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4. โครงการพัฒนางานแผนงาน สู่
มาตรฐานสากล 
5. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
6. โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุให้กลุ่มสาระฯ กลุ่มงานฯ 
8. โครงการการสร้างภาคีเครือข่ายโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
9. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
มัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ประจ าปีปีงบประมาณ 2563-2565 
ของโรงเรยีนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์

ประจ าป ีปีงบประมาณ 2563-2565 ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน อันเกิดจากความร่วมมือของคณะ
ผู้บริหารคณะครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน โดยเห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่นักเรียนและโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนเป็นอย่างยิ่ง 

ท้ังนี้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ขอขอบคุณคณะท างานท่ี
เกี่ยวข้องทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ประจ าปี ปีงบประมาณ 2563-2565 ฉบับนี้จะได้อ านวย
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้โดยสมบูรณ์ 

 

 
 

 

 

  

ลงช่ือ………………………………………………….. 
(นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 

ลงช่ือ………………………………………………….. 
(นายมานิตย์  รัตนปัญญา) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
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