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1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

  
ประวัติและความเป็นมา 

    ชื่อ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ที่ต้ัง ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ   โทร 034-996-461-462  โทรสาร  034-996-461  E-mail mtbk_thainbin@yahool.com   
Website www.mtbk.ac.th  เปิดสอนตั้งแตํระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมปีที 6 
   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
      โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนกํอตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แตํงตั้ง
โรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2512  และเปิดท าการสอนครั้งแรก  วันที่ 19 พฤษภาคม 2512  
จากเนื้อที่แตํเดิม  จ านวน  170 ไรํ 3 งาน 50 ตารางวา จัดตั้งโดยใช๎พ้ืนที่รํวมกัน  ตํอมาทางโรงเรียนได๎เชิญ
เจ๎าหน๎าที่จากกองออกแบบและกํอสร๎างกรมสามัญศึกษามาท าการรังวัดใหมํเฉพาะโรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน  ซ่ึงเหลือพ้ืนที่ที่ดินจริง 65 ไรํ ตามผังโรงเรียนทีอ่อกแบบโดยกองออกแบบและกํอสร๎างกรมสามัญ
ศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  25  มีนาคม  2530 กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกองทัพอากาศ                
โดยโรงเรียนการบิน ( บยอ.)  ยินยอมให๎ใช๎ที่ดินแปลงนี้เพ่ือจัดตั้งสถานศึกษาให๎บุตร-ธิดา ของข๎าราชการและ
บุคลากรในกองทัพอากาศ    
        ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ส าหรับบุคคลทั่วไป     
เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ส าหรับบุคคลทั่วไป เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
ตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                                

ข้อมูลด้านการบริหารสถานศึกษา 
1) ผู๎อ านวยการโรงเรียน 

 

นางสุปราณี อยูํฤกษ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ ตั้งแตํ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน  
โทรศัพท์ 083-1999-701 

2)  รองผู๎อ านวยการโรงเรียน  
 
 
 

2.1 นายคธา  วํองพัฒนวงศ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี   สาขา พลศึกษา  
รับผิดชอบกลุํมบริหารทั่วไป ,กลุํมบริหารงานบุคคล และกลุํมบริหารกิจการนักเรียน   
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้  ตั้งแตํ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงปัจจุบัน  
โทรศัพท์  098-278-5155 

 2..2 รองผู๎อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางธารกมล  สิทธิบุํน  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา รับผิดชอบกลุํมบริหารงานวิชาการกลุํมบริหาร
งบประมาณและแผนงานด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ ตั้งแตํ  23 กุมภาพันธ์  2560 ถึง
ปัจจุบัน   โทรศัพท์ 061-025-1913 

mailto:mtbk_thainbin@yahool.com
http://www.mtbk.ac.th/
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รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

1.  นาย ไพบูรณ์   ภูํพงศ์พันธุ์ พ.ศ.   2512 - 2522 
2.  นายสมบูรณ์   จันทร์วังพรม พ.ศ.   2522 - 2531 
3  นายชัยวัฒน์    ตระกูลสมุทร พ.ศ   2531 - 2532 
4.  นายจีรศักดิ์    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    ชํางปรีชา พ.ศ.   2553 - 2557 
9. นางปภาดา    เสนาะพิน พ.ศ   2557 –  2561 
10. นางสุปราณี    อยูํฤกษ์ พ.ศ   2561 –  ปัจจุบัน 

 
รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 

1. นายมานิตย์ รัตนปัญญา 
ตัวแทนจาก ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหนํง ประธานกรรมการ 

 7. นางสาวเบญจวรรณ แย๎มละมูล 
ตัวแทนจากผู๎แทนศิษย์เกํา 
ต าแหนํงกรรมการ 

 
 
 
 
 

2. น.อ.ประมวล เสาว์ทองหยุํน 
ตัวแทนจาก  ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
รองประธานกรรมการ 

 8. พระครูอาทรภัทรกิจ 
ตัวแทนจากผู๎แทนภิกษุสงฆ์ 
ต าแหนํงกรรมการ 

 3. นางบุญตา พงษ์สมบูรณ์ 
ตัวแทนจาก ผู๎แทนผู๎ปกครอง 
ต าแหนํง กรรมการ 

 9. พระครูวิมลชัยสิทธิ 
ตัวแทนจากผู๎แทนภิกษุสงฆ์ 
ต าแหนํงกรรมการ 

 4. นายศรัณย์ ดาราทอง 
ตัวแทนจาก ผู๎แทนครู 
ต าแหนํง กรรมการ 

 10. นายสมศักดิ์ เอกมนสิการ 
ตัวแทนจากผู๎ทรงคุณวุฒิ        
ต าแหนํงกรรมการ 

 5. นายอ านาจ โรจน์สุทธิ์ 
ตัวแทนจาก ผู๎แทนองค์กรชุมชน 
ต าแหนํง กรรมการ 

 11. น.ต.ชมพู พบลาภ  
ตัวแทนจาก  ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหนํงกรรมการ 

 6. นายธิติศักดิ์ ยศสิริพัฒน์       
ตัวแทนจาก ผู๎แทนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ต าแหนํง กรรมการ 

 12. นางประมวล พานิชเจริญ 
ตัวแทนจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหนํงกรรมการ 
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 13. นายอธิกานต์ สักคุณา 
ตัวแทนจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหนํงกรรมการ 

                      14. ร.ต.เฉลียว ชูเจริญ                                        
ตัวแทนจากผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ต าแหนํง กรรมการ 

                                                        
15.                                                   นางสุปราณี อยูํฤกษ์ 
                                                       ตัวแทนจากผู๎อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน       
                                                       ต าแหนํง กรรมการและเลขานุการ 

 
ปรัชญาและสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 ปรัชญาของโรงเรียน  “  นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา ”  แสงสวํางใด เสมอด๎วยปัญญาไมํมี 
 ค าขวัญประจ าโรงเรียน เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม 
 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

  

  
 
 
 
 
 

 สีประจ าโรงเรียน  สีแสด – เทา    

 อักษรย่อประจ าโรงเรียน     ฐ.บ. 

 อัตลักษณ์      มารยาทดี    มีวินัย  ใจกัลยาณมิตร   จิตอาสา 

 เอกลักษณ์   โรงเรียนมาตรฐานสากล  

•   
 
 
 
   
 
 
 

คบเพลิง    หมายถึง ความเจริญรุํงเรือง ความรุํงโรจน์ โชติช์ํวง 
                         ชชัวาล 
ปีก           หมายถึง การเดินทางท่ีรวดเร็ว ความก๎าวหน๎า  
                          การพัฒนาอยํางไมํหยุดยั้ง 
ชํอชัยพฤกษ์ หมายถึง ยศถาบรรดาศักดิ์ ชื่อเสียงเกียรติยศ   
                          หน๎าที่การอาชีพ 
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2.  ข้อมูลนักเรียน 

 
 จ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนผู๎เรียน  (คน) 

รวม 
ชาย หญิง เด็กพิเศษ 

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

รวมทั้งสิ้น 65 1,125 1,505 - 2,630 
 

แหลํงข๎อมูล : งานทะเบียนวัดผลเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2562 
 
 

 

3.  ข้อมูลผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ 
ท างานเฉลี่ย ชาย หญิง 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน - 1 - 1 - - 11 

รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 1 1 - 1 1 - 9 

ข๎าราชการครู 47 81 - 33 95 - 10 

ครูอัตราจ๎างชั่วคราว 2 5 - 1 6 - 4 

ครูอัตราจ๎าง(ชาวตํางชาติ) 3 2 - - 5 - 1 

ลูกจ๎างประจ า 5 1 - - 1 5 15 

พนักงานราชการ - 1 - - 1 - 2 

ลูกจ๎างชั่วคราว 10 11 - - 2 19 7 

รวม 
68 103 - 36 111 24 59 

171 
แหลํงข๎อมูล : งานบุคคล เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2562 

 



แผนปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ   2563 

งานแผนงาน     หน๎า 6 

 

 จ านวนครูจ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 

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 

ภาษาตํางประเทศ 21 21 - - 3 7 7 4 1 

ครูอัตราจ๎าง 7 7 - - - - - - 7 

 แนะแนว 3 3 - - 1 - - 2 - 

รวม 135 135 2 - 17 37 45 29 7 

 คิดเป็นร๎อยละ 100 1.48 - 12.60 27.41 33.33 21.48 5.18 

 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง/หน้าที่ 
(ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว) 

เพศ วุฒิ 
ประสบการณ์ 

เฉลี่ย ชาย หญิง 
ปริญญา

ตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ 

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

รวม 14 11 6 19 - 14.8 
25 
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4.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พื้นที่ใช้สอย 
พ้ืนที่ปลูกสร๎างอาคาร                    65 ไรํ 
พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ                     8 ไรํ 
          -จ านวนสนามกีฬา                                11   สนาม  ได๎แกํ 

   1)  สนามฟุตบอล           1 สนาม  
   2)  สนามฟุตซอล         1 สนาม 
   3)  สนามบาสเกตบอล           2 สนาม 
   4)  สนามวอลเลย์บอล          1 สนาม 
   5)  สนามเซปักตะกร๎อ          2 สนาม 
   6)  ลานเอนกประสงค์                    3 แหํง 

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

ล าดับ
ที่  

ปีท่ีสร้าง อาคาร รายละเอียด 

1 พ.ศ. 2512 อาคาร 1      จ านวน 1 ชั้น 12 ห๎อง 
2 พ.ศ. 2512 อาคาร  ดนตรี-นาฏศิลป์    จ านวน 1 ชั้น 1ห๎อง 17.5x24 

เมตร 
3 พ.ศ. 2512 อาคาร  ฝึกงานคหกรรม    จ านวน 1 ชั้น 1 ห๎อง  

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

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

 ข้อมูลด้านห้องเรียน ห้องประกอบ และห้องบริการอ่ืนๆ    

ล าดับที่ ห้อง จ านวน/ห้อง คิดเป็นพื้นที่เฉลี่ย/ตารางเมตร 
อาคาร 1 12  
ชั้น 1 ห๎องเรียน 7 100 
ชั้น 1 ห๎องกิจกรรมนักเรียน 3 22 
ชั้น 1 ห๎องพยาบาล   1 69 
ชั้น 1 ห๎องศูนย์อาเซียนศึกษา                1 263 
อาคาร 2 5 100 

ชั้น 1 ห๎องพักครูวิทยาศาสตร์  1 30 
ชั้น 1 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           2 130 
ชั้น 2 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           2 135 

อาคาร 3 18 100 
ชั้น 1 ห๎องศิลปะ  1 180 
ชั้น 1 ห๎องกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   1 130 

ชั้น 2 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             2 130 
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ล าดับที่ ห้อง จ านวน/ห้อง คิดเป็นพื้นที่เฉลี่ย/ตารางเมตร 
อาคาร 3 (ต่อ)   

ชั้น 2 ห๎องพักครู 2 37 
ชั้น 2-3 ห๎องเรียน 4 67 
ชั้น 3 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 130 
ชั้น 3 ห๎องพักครู    1 37 
ชั้น 3 ห๎องศูนย์ควบคุมระบบ server    1 37 
ชั้น 3 ศูนย์ภาษาจีน    1 67 

อาคาร 4 21  
ชั้น 1 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    1 102 
ชั้น 1 ห๎องศิลปะ  2 88 
ชั้น 2 ห๎องพักครูภาษาไทย    1 88 
ชั้น 2 ห๎องศูนย์ภาษาไทย    2 88 
ชั้น 3 ห๎องศูนย์ภาษาไทย    1 88 

ชั้น 2 - 3 ห๎องเรียน 14 88 
อาคาร 5 24  

ชั้น 1 ห๎องศูนย์การงานพ้ืนฐานอาชีพ   1 96 
ชั้น 1 ห๎องพักครูการงานฯ    1 64 
ชั้น 1 ห๎องพักครูพละศึกษาฯ    1 36 
ชั้น 1 ห๎องศูนย์พละศึกษาฯ   1 64 
ชั้น 2 ห๎องศูนย์คณิตศาสตร์    1 120 
ชั้น 2 ห๎องพักครูคณิตศาสตร์    1 120 
ชั้น 3 ห๎องศูนย์คณิตศาสตร์    1 120 
ชั้น 3 ห๎องพักครูคณิตศาสตร์    1 120 

ชั้น 2-3  ห๎องเรียน 16 120 
อาคาร 6 20  

ชั้น 1 ห๎องผลิตสื่อ    1 45 
ชั้น 1 ห๎องงานทะเบียน    1 156 
ชั้น 2 ห๎องพักครูวิทยาศาสตร์    1 90 
ชั้น 2 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    2 90 

ชั้น 2- 3 ห๎องเรียน 9 90 
ชั้น 3 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    6 90 
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ล าดับที่ ห้อง จ านวน/ห้อง คิดเป็นพื้นที่เฉลี่ย/ตารางเมตร 
อาคาร7  24  
ชั้น 2-4 ห๎องเรียน 18 103 
ชั้น 2 ศูนย์สังคมศึกษาฯ    1 103 
ชั้น 2 ศูนย์ภาษาอังกฤษ    1 103 
ชั้น 3 ห๎องพักครูภาษาตํางประเทศ    1 103 
ชั้น 3 ห๎องพักครูสังคมศึกษา    1 103 
ชั้น 4 ศูนย์ภาษาอังกฤษ    1 103 
ชั้น 4 ห๎องพระพุทธศาสนา   1 103 

อาคาร  ฝึกงานคหกรรม    
ชั้น 1 ห๎องฝึกงานจ านวน  1 110 

อาคาร  ดนตรี-นาฏศิลป์    
ชั้น 1 ห๎องฝึกซ๎อม 1 420 

อาคาร  ฝึกงานอุตสาหกรรม 1    
ชั้น 1 ห๎องคหกรรม   1 120 

ห๎องอุตสาหกรรม    160 
อาคาร  ฝึกงานอุตสาหกรรม 2    

ชั้น 1 ห๎องอุตสาหกรรม  1 160 
ห๎องธุรกิจ การขาย การตลาด  1 120 

ชั้น 2 ชั้น 2 ศูนย์การงานพ้ืนฐานอาชีพ  1 160 
อาคาร  ฝึกงานเกษตรกรรม    

ชั้น 1 ห๎องเกษตรกรรม   1 120 
ห๎องเกษตรกรรม  1 160 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

กลุ่มบริหารงาน อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒฯ รายได้  หนังสือฯ อุปกรณ์ เครื่องแบบ 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 าไปจัดสรรให๎กับ  
1. กลุํมบริหารวิชาการ 3,443,907 823,246 1560,000  267,0781 1,149,880 1,240,100 10,887,914 
2. กลุํมบริหารงบประมาณ 408,698 - -  - -  - 408,698 
3. กลุํมบริหารบุคคล 289,511 - 6,476,472  - -  - 6,765,983 
4. กลุํมบริหารทั่วไป 472,213 - 900,950  - -  - 1,373,163 

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

6. คําสาธารณูปโภค 3,360,000 - 50,400  - -  - 3,410,400 
7. คําน้ ามันเชื้อเพลิง 480,000 - -  - -  - 480,000 
8. คําอินเทอร์เน็ต - 624,000 -  - -  - 624,000 
9. คําประกันอุบัติเหตุ - - 394,500  - -  - 394,500 
10. ส ารองจําย 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  
 ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎าง  โอกาสของโรงเรียน คือ ตั้งอยูํในเขตทหาร  โรงเรียนการบิน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมท าให๎ทุกฝุายเห็นความส าคัญของการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการแขํงขัน
สูงท าให๎โรงเรียนและผู๎ปกครองรํวมมือกันมากขึ้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให๎สะดวกตํอการบริหารจัดการ     
ด๎านตํางๆ ผู๎ปกครองสํวนใหญํให๎ความส าคัญตํอการจัดการศึกษาของบุตรหลาน แตํโรงเรียนก็ยังมีอุปสรรคบ๎าง  
คือ ความมีวินัยในการใช๎สื่อเทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจของผู๎ปกครองแตกตํางกันอยํางสูง 
 
     6.2  อาชีพของผู้ปกครอง   
         อาชีพรับจ๎าง                    52% 
         อาชีพเกษตร                   16% 
     อาชีพค๎าขาย                   13% 
            อาชีพรับราชการ                  12% 
            อาชีพพนักงานของรัฐบาล              4% 
            อาชีพอ่ืนๆ                                3% 

 
      6.3 สภาพโอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  

  จากการแก๎ไขสภาพปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู๎ เรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                 
ตามแนวทาง Thailand 4.0 และมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือเน๎นพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีทักษะใหมํๆ               
ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ส าหรับการเรียนรู๎ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
แหํงชาติ  สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาโรงเรียน  โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนห๎องเรียน
วิทยาศาสตร์ เข๎มข๎น  การดูแลนักเรียนที่ อํานไมํออกเขียนไมํ ได๎   นักเรียนที่ อํอนคณิตศาสตร์ และ
ภาษาตํางประเทศ   การสํงเสริมด๎านวินัยและคุณธรรมวางแผนพัฒนาบุคลากร  ท าให๎นักเรียนโรงเรียน                
มัธยมฐานบินก าแพงได๎รับการพัฒนาและสํงเสริมทุกด๎าน  จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู๎ปกครองและ
นักเรียน  ชุมชนท๎องถิ่น  และเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู๎ปกครองและนักเรียน  ตลอดจนองค์กรทางการ
ศึกษามากมาย  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนระบบ มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
เป็นระยะ  โดยมีการสรุปรายงานผลจากผู๎จัดท าโครงการ/และกิจกรรม  มีกระบวนการรับฟังข๎อคิดเห็นจากผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียของโรงเรียน   และพัฒนาสมรรถนะหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือด๎านความปลอดภัย   
มีวินัย เข๎มแข็งวิชาการ  ความเชี่ยวชาญด๎านการจัดการเรียนรู๎อยํางหลากหลาย  และด๎านการใช๎ ICT  ได๎จน
เป็นที่ประจักษ์ 
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7.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
มาตรฐานการศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :      ยอดเยี่ยม 
ตารางท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
(คณะกรรมการโรงเรียน) 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

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) มีความสามารถในการอําน การเขียน            
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

97 ยอดเยี่ยม 97.1 ยอดเยี่ยม 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก๎ปัญหา 

94 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

     3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม  94 ยอดเยี่ยม 94 ยอดเยี่ยม 

     4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

96 ยอดเยี่ยม 97 ยอดเยี่ยม 

     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

63 ปานกลาง 63.84 ปานกลาง 

    6) มีความรู๎ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํอ
งานอาชีพ  

97 ยอดเยี่ยม 98 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
(คณะกรรมการโรงเรียน) 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ/

ระดับที่ได้ 

ระดับ

คุณภาพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 93.25 ยอดเยี่ยม 95.55 ยอดเยี่ยม 

      1) มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตาม               
ที่สถานศึกษาก าหนด 

95 ยอดเยี่ยม 97.20 ยอดเยี่ยม 

      2) มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 93 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

      3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกัน  
บนความแตกตํางและหลากหลาย 

92 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

      4) มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม 93 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :     ยอดเยี่ยม 
ตารางที่ 3  มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
(คณะกรรมการโรงเรียน) 

ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ระดับคุณภาพ ร้อยละ/ระดับ 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารและการจัดการ 95.67 ยอดเยี่ยม 96.83 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

98 ยอดเยี่ยม 99 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

98 ยอดเยี่ยม 99 ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพ
ผู๎เรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุํมเปูาหมาย 

96 ยอดเยี่ยม 97 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

94 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคม
ที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

94 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู๎ 

94 ยอดเยี่ยม 96 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม 

ตารางที่ 5  มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ค่าเปา้หมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
(คณะกรรมการโรงเรียน) 

ร้อยละ/ระดับ
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ ร้อยละ/
ระดับที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

93 ยอดเยี่ยม 95.2 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด และปฏิบัติ

จริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

94 ยอดเยี่ยม 97 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่

เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

94 ยอดเยี่ยม 94 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 92 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน 

93 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลสะท๎อน

กลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

92 ยอดเยี่ยม 95 ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 
           จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตํางๆ สํงผลให๎โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน  จากผลการประเมินจึงสรุปได๎วําอยูํในระดับยอดเยี่ยม ทั้งนี้
เพราะมาตรฐานที่  1 - มาตรฐานที่  3  อยูํในระดับยอดเยี่ยม  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
อยํางหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต๎องการ  พัฒนาตามสภาพของผู๎เรียนสอดคล๎องกับจุดเน๎นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู๎ เรียนอยูํ ในระดับยอดเยี่ยม                  
มีกระบวนการบริหารจัดการของผู๎บริหารโรงเรียนมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูํในระดับยอดเยี่ยม  
เนื่องจากโรงเรียนมีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสํวนรํวมใช๎ผลการ
ประเมิน 
            ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  มีผลประเมินอยูํในระดับยอดเยี่ยม 
วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่เป็นไปตาม ความต๎องการของหลักสูตรและบริบทโรงเรียน  พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู๎ใช๎สื่อการเรียนรู๎   ติดตาม  ตรวจสอบและชํวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก๎ปัญหา
รายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริง   
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8.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
 
 

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

 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ควร
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี 

ด้านผู้เรียน    
มาตรฐานที่ 1  ผู๎เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์    
มาตรฐานที่ 4  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ    
มาตรฐานที่ 5  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    
มาตรฐานที่ 6  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรยีนรู๎ และพัฒนา 
                   ตนเองอยํางตํอเนื่อง               

   

มาตรฐานที่ 9  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน รํวมกับผู๎อื่นได๎ 
                   และมีเจตคติที่ดีตอํอาชีพสุจริต         

   

มาตรฐานที่ 10  ผู๎เรยีนมสีุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
มาตรฐานที่ 12  ผู๎เรยีนมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยดา๎นศิลปะ ดนตรี และกีฬา    

ด้านผู้บริหาร    
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร๎างและการบรหิารงาน อยํางเป็นระบบ 
                    ครบวงจร ให๎บรรลุเปูาหมายการศึกษา       

   

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนใน การพัฒนา 
                    การศึกษา   

   

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ            
มาตรฐานที่ 20  ผู๎บริหารมภีาวะผูน๎ าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ    
มาตรฐานที ่25  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่น  มีสื่อการเรยีน 
                    การสอนที่เอื้อตํอการเรยีนรู๎         

   

ด้านครู    
มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและ 
                    เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ                     

   

มาตรฐานที่ 24  ครูมีคณุวุฒิ / ความรู๎ ความสามารถตรงกับงานท่ีรบัผิดชอบและมีครเูพียงพอ            
หมายเหตุรายงานการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบแรก) 
     รายงานโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

               ลงช่ือ                ผู๎บันทึกข๎อมูล 
                               ลงช่ือ                                 ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสอง 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  รับการประเมินวันท่ี   5 – 7  มิถุนายน  พ.ศ.  2549 

 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ด้านผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา     

มาตรฐานที่ 1  ผู๎เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์     
มาตรฐานที่ 2  ผู๎เรียนมสีุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี     
มาตรฐานที่ 3  ผู๎เรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา     
มาตรฐานที่ 4  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคดิ 
                  สร๎างสรรค์  คิดไตรํตรองและมีวิสยัทัศน ์

    

มาตรฐานที่ 5  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ 6  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รักการเรยีนรู๎ และพัฒนาตนเอง 
                   อยํางตํอเนื่อง 

    

มาตรฐานที่ 7  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และ 
                   มีเจตคติที่ดตีํออาชีพสุจริต 

    

ด้านครู     
มาตรฐานที่ 8  ครูมีคณุวุฒิ / ความรู๎ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครเูพียงพอ     
มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยาํงมปีระสิทธิภาพและเน๎นผูเ๎รียน 
                  เป็นส าคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร     
มาตรฐานที่ 10  ผู๎บริหารมภีาวะผูน๎ าและมคีวามสามารถในการบริหารจัดการ     
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร๎างและการบรหิารงานอยํางเป็นระบบครบ
วงจร 
                    ให๎บรรลเุปูาหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ     
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลกัสูตรเหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อ
ตํอ 
                    การเรียนรู๎                       

    

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสํงเสริมความสัมพันธ์และความรํวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา     
ผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในภาพรวม  ได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.       

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

         ลงช่ือ                ผูบ้นัทึกขอ้มูล 
                               ลงช่ือ                                ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
   1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่สํ งเสริมความรับผิดชอบในหน๎าที่การท า                 
ความสะอาด การท าเพ่ือสํวนรวมโดยเฉพาะในตัวอาคาร ห๎องเรียน เชํน กิจกรรมห๎องเรียนดีเดํน  สัปดาห์
ความสะอาด เป็นต๎น 
   2) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสํงเสริมความประหยัด และลดความฟูุงเฟูอ 
โดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์ เครื่องเลํนเพลง อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริ   
            3) สถานศึกษาควรสํงเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ทักษะการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให๎โทษ และสิ่งมอมเมา 
   4) สถานศึกษาใช๎แบบทดสอบในเชิงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นการทดสอบ
ผู๎เรียนควรท าเป็นระยะๆ และควรให๎ใบงานที่เป็นแบบการใช๎ทักษะกระบวนการคิด เพ่ือดูพัฒนาการ และเพ่ือ
จัดการสอนเสริมให๎กับผู๎เรียนในรายวิชาหลักของผู๎เรียน สํงเสริมให๎ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก๎ปัญหาให๎กับ
ผู๎เรียนได๎อยํางรวดเร็ว และสํงให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
   5) สถานศึกษาควรสํงเสริมระบบอินเทอร์เน็ตในห๎องสมุด เพ่ือเป็นทางเลือกให๎กับ
ผู๎เรียนในการค๎นคว๎าหาข๎อมูลเนื่องจากเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่สามารถค๎นหาข๎อมูลได๎หลากหลายและท่ัวโลก ซึ่งเป็น
สื่อที่ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ทักษะในการค๎นหา และสรุปความรู๎ สร๎ างองค์ความรู๎ใหมํๆได๎ด๎วย
ตนเอง รวมทั้งสํงเสริมให๎ครูอบรม E-Learning เพ่ือใช๎ในการเรียนการสอนโดยใช๎งานรํวมกับระบบ Access 
Point 
   6) สถานศึกษาควรสํงเสริมให๎มีการประชุมแบบมีสํวนรํวม โดยใช๎เทคนิคการเป็น
ผู๎น าการประชุมกระตุ๎นให๎ครูแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายกํอนสรุปเป็นประเด็นเพ่ือลงมติน าไปปฏิบัติตํอไป 
   7) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศโดยให๎งานสารสนเทศมีหน๎าที่
ความรับผิดชอบเป็นศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นหนํวยกลางในการเก็บรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาจากทุกฝุายงาน มีการสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษาในรอบปีที่ผํานมา ภายในปีการศึกษา 
2550 
   8) สถานศึกษาควรจัดแหลํงเรียนรู๎ เชํน การเขียนชื่อต๎นไม๎ทั้งชื่อสามัญและชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ติดไว๎ที่ต๎นไม๎ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของแหลํงเรียนรู๎และสื่อธรรมชาติในสถานศึกษา 
   9) สถานศึกษาควรจัดระบบการออกจุลสารโรงเรียนให๎มีก าหนดระยะเวลาที่แนํนอน 
เชํน เดือนละ 1 ฉบับ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน และน าเสนอสาระที่นํารู๎แกํชุมชนอยําง
ตํอเนื่อง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   รับการประเมินวันที่ 22 – 24  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
มาตรฐานที่ 1  ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.86 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3  ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 9.83 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4  ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.98 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน 20.00 8.72 พอใช๎ 
มาตรฐานที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 7  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
มาตรฐานที่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด 5.00 4.94 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
มาตรฐานที่ 9   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
                   การจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                   สถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
มาตรฐานที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 12  ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
                    และพัฒนาสูํความเป็นเลิศ ที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.80 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้  ตั้งแตํ  80  คะแนนขึ้นไป    ใชํ    ไมํใชํ 

สถานศึกษามีตัวบํงชี้ที่ได๎ระดับดีขึ้นไป  10 ตัวบํงชี้ จากท้ังหมด  12  ตัวบํงชี้    ใชํ    ไมํใชํ 
สถานศึกษาไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุง หรือต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน    ใชํ    ไมํใชํ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                  ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
หมายเหตุรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสาม) 
     รายงานโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
     ลงชื่อ                   ผู๎บันทึกข๎อมูล 
     ลงชื่อ        ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
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จุดเด่น 
  1) การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพ มีความยั่งยืนและตํอเนื่อง 
  2) ผลการด าเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดการจัดตั้ง
สถานศึกษา บรรลุตามเปูาหมาย  
  3) ผลการด าเนินงาน ตามจุดเน๎น และจุดเดํน สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และสูํความเป็นมาตรฐานสากล 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ของการเน๎น
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุํงพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสาร 2 ภาษา  ล้ าหน๎าทางความคิด ผลิตงาน
อยํางสร๎างสรรค ์ชํวยรับผิดชอบตํอสังคมโลก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
              ตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553 
     1) ด๎านผลการจัดการศึกษา 
         ควรให๎ความส าคัญของผลการประเมินรวบยอด และ O-NET น ามาวิเคราะห์ และพัฒนาแก๎ไข
ให๎ครอบคลุมสาระการเรียนรู๎ เพ่ือรักษาระดับ หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
     2) ด๎านการบริหารจัดการศึกษา 
         ควรพัฒนาจุดเน๎นในรายมาตรฐานที่จะยกระดับคุณภาพให๎สูงขึ้น หรือพัฒนาจุดเดํนในราย
มาตรฐานที่ได๎ระดับคุณภาพดีมาก ให๎พัฒนาสูํความเป็นเลิศ โดยจัดท าโครงการสํงเสริมที่เป็นแบบอยํางที่ดี 
(Good Practice) สอดคล๎องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
              3) ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
         ควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู๎เป็นรายแผน และกิจกรรมการสอน พัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัดให๎มีศูนย์พัฒนาศักยภาพ การคิดรวบยอด (A) และประสบการณ์                         
การเรียนรู๎แบบโครงงานให๎มากพอและทั่วถึงทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาทักษะทางปัญญา (K) ให๎ครบ
วงจรแหํงคุณภาพ 
      4) ด๎านการประกันคุณภาพภายใน 
          ควรมีศูนย์หรือห๎องงานระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนภูมิแสดงให๎เห็นชัดเจน มีผู๎รับผิดชอบ
ตามมาตรฐาน และตัวบํงชี้ กรอบระยะเวลาด าเนินการ สรุปรายงานและเผยแพรํ สถานศึกษาควรให๎
ความส าคัญเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการมีสํวนรํวมของชุมชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งภาครัฐ และเอกชน  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558
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9.  ผลการประเมินระดับชาติ 
 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 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 
คณิตศาสตร ์ 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 
คณิตศาสตร ์ 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 
คณิตศาสตร ์ 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 
คณิตศาสตร ์ 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 

 
 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละรายวิชา 
                ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป  
                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

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 
                  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี 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   
                 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี 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 าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
             พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

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

- 20.41 57.60 22.00 100.00 100.00 

4.ความสามารถในการใช๎
ทักษะชีวิต 

- 20.41 46.49 33.11 100.00 100.00 

5.ความสามารถในการใช๎ 
   เทคโนโลย ี

- 19.73 60.32 19.95 100.00 100.00 

รวม - 24.72 58.05 17.23 100.00 100.00 
 

         5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561  ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1.ความสามารถในการสื่อสาร - 17.38 47.54 35.08 100.00 100.00 
2.ความสามารถในการคิด - 16.72 49.18 34.10 100.00 100.00 
3.ความสามารถในการแก๎ปัญหา - 10.16 50.16 39.67 100.00 100.00 
4.ความสามารถในการใช๎ทักษะ 
   ชีวิต 

- 7.21 54.10 38.69 100.00 100.00 

5.ความสามารถในการใช๎ 
   เทคโนโลย ี

- 10.49 44.26 45.25 100.00 100.00 

รวม - 12.79 48.85 38.36 100.00 100.00 
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ส่วนที่  2 
 

ทิศทางการพัฒนา 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได๎น าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายของ
รัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2460 - 2564 ) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 -2579  
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นโยบาย 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียน 4  ด๎าน 
  1. มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง 
  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองดี 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1. มีความรู๎ความเข๎าใจตํอชาติบ๎านเมือง 
  2. ยึดมั่นในศาสนา 
  3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. มีความอ้ืออาทรตํอครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
  1.รู๎จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
  2. ปฏิบัติแตํสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
  3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
  4. ชํวยกันสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 
 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต๎องมุํงให๎เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู๎งานท าจนงานส าเร็จ 
  2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมีจุดมุํงหมายให๎ผู๎เรียนท างานและ             
มีงานท าในที่สุด 
  3. ต๎องสนับสนุนผู๎ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
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            4. เป็นพลเมืองดี 
      1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน๎าที่ของทุกคน 
      2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมีโอกาสท า
หน๎าที่เป็นพลเมืองด ี
      3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ๎านเมืองได๎ก็ต๎องท า เชํน งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให๎ท าด๎วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
         คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์เปูาหมาย 
และยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
เป้าหมาย 
    1. ความม่ันคง  
        1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบ
การเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  
       1.2 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน  
       1.3 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  
มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า  
    2. ความม่ังคั่ง  
        2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุํม 
รายได๎สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกัน
มากขึ้น  
        2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ 
สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง 
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การผลิต การค๎าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง  
        2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํทุนมนุษย์ 
ทุนทาง ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม  
    3. ความย่ังยืน  
        3.1 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให๎เพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมํสร๎าง มลภาวะตํอ
สิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
       3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสํงแวดล๎อมิ และสอดคล๎องกับกฎระเบียบ ของประชาคมโลก ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม  
      3.3 ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือสร๎างความปรองดองสมานฉันท์  
      2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให๎บริการของรัฐอยํางทั่วถึง เทําเทียม เป็นธรรม  
      3. เพ่ือลดต๎นทุนให๎ภาคการผลิตและบริการ  
      4. เพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด๎วยนวัตกรรม  
      รํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข๎อง กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร๎างความมั่นคง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจน 
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียม 
และท่ัวถึง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม 
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            ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาด 
ที่เหมาะสม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
        ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
          ประเทศไทยได๎ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดย 
มีชื่อวํา “มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด๎านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข๎มแข็ง ด๎านการใช๎จําย 
จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให๎มากขึ้น แก๎ปัญหาด๎านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และ
การศึกษา 
 วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมีความสุข ภายใต๎ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  และสนองตอบผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพ
แหํงเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติ 
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุข เป็นปึกแผํน มีความมั่งคงทาง
สังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ ประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง   เชํน  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่อง และโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอํุน  มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได๎ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  
            ความมั่งค่ัง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องจนเข๎าสูํกลุํม 
ประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทํา
เทียมกันมากขึ้นไมํมีประชาชนที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถ
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สร๎างรายได๎ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน  และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไป ได๎แกํ  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมํสร๎าง
มลภาวะ  ตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม
มีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎
ความส าคัญกับการมีสํวนรวม  รัฐบาลมีนโยบาย      ที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความส าคัญกับ
การมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การพัฒนาในระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
         ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแหํงชาติฉบับที่12 ( พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี   
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร๎อมและ 
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการ 
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหํงชาติฉบับที1่2 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
           1)  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ 
อยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูํรํวมกันอยําง สมานฉันท์ 
           2)  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีส าหรับคน 
ไทยพัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู๎มีความรู๎มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สู งอายุ 
อยํางมีคุณภาพ รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์และอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู                            
ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  
           3)  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ 
ไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
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           4)  ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา ควบคูํกับ กรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
           5)  ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต                 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
           6)  ยึด “หลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
วัตถุประสงค์  
            1. เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  คํานิยมที่ดีมี               
จิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอํุน ตลอดจนเป็นคนเกํงที่มี ทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต  
            2. เพ่ือให๎คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง พ่ึงพาตนเองได๎  
            3. เพ่ือให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
            4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุนการเติบโต              
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
            5. เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  
           6. เพ่ือให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ  
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ  
            7. เพ่ือผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับ                   
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมี บทบาทน า
และสร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งใน ระดับ                      
ภูมิภาคและโลกเปูาหมายรวม เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา           
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย 
           1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิต วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย  
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            2. ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข๎มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยําง ทั่วถึงและ
เป็นธรรม  
            3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล  มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ  ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก                        
ที่เข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค์คุณคําสินค๎าและบริการมีระบบการผลิต
และให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู๎ชั้นสูง
ใหมํๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสูํ ภูมิภาคเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ  
            4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
           สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564)                
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
อ านาจหน๎าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต๎กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาของประเทศ ความ
เชื่อมโยงระหวํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579)  และแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560-2579 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติดานความมั่นคง มิติด๎านเศรษฐกิจ มิติด๎านสังคม และมิติด๎านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญคือได๎ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข๎างต๎นแล๎ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได๎แกํ เปูาหมายหลักและ
ตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต๎ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ได๎ดังนี ้
 1. เป้าหมายหลักของแผนฯ 
     1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
     2. ก าลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ 
    3. มีองค์ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน 
    4. คนไทยได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสํวนรํวมจาก             
ทุกภาคสํวน 
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2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
     1.   ผลคะแนนสอบ PISA ในแตํละวิชา  
     2.  ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการ   
         ทดสอบระดับชาติ  
     3.  ร๎อยละคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
     4.  ร๎อยละคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
     5.  สัดสํวนผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตํอสายสามัญ  
     6.  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
     7.  ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป  
     8.  ร๎อยละของนักเรียนตํอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
     9.  สัดสํวนผู๎เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตํอเอกชน  
     10. จ านวนภาคีเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด/พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา  
3. วิสัยทัศน์ 
    “มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม” 
4. พันธกิจ 
     1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูํสากล  
     2. เสริมสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยํางทั่วถึง เทําเทียม  
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
5. ยุทธศาสตร์ 
     1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
     2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
     3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความต๎องการ  
ของการพัฒนาประเทศ  
     4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
ตลอดชีวิต  
     5. ยุทธศาสตร์สํงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
     6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด 
การศึกษา 
6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถทํองจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร๎างสรรค์ และแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ มีทักษะการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน สอดคล๎องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู๎ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได๎รับการศึกษาที่มี
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คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสามัคคีปรองดอง 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร๎อยละของโรงเรียนที่ผู๎เรียนผํานตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา และคิดสร๎างสรรค์ 
  2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะแตํละมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
  3. ร๎อยละคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร๎อยละคะแนนเฉลี่ยของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู๎เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให๎ทันสมัย สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. สํงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น 
 6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  มีการผลิตครูได๎สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห๎อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู๎มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช๎ศักยภาพในการสอนได๎อยํางเต็มท่ีและขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน๎าที่ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร๎อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2. ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได๎รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  3. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาตามมาตฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรที่คุรุสภาให๎การรับรอง และผํานการประเมินเพ่ือตํออายุใบประกอบวิชาชีพ 
  4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
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  5. ร๎อยละความพึงพอใจของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตํอการบริหารงาน
บุคคล ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อยํางเป็นระบบให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
  3. เรํงรัดพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไมํตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  4. สร๎างขวัญก าลังใจ สร๎างแรงจูงใจให๎กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ 
 6.3 ยุทธศาสตร์ที่  3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านอาชีวศึกษา และด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแขํงขันได๎ในระดับสากล ประชาชนได๎รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความ
สนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริงในเชิงพาณิชย์ การให๎การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด๎านการศึกษาของภูมิภาค 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. สัดสํวนผู๎เข๎าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาตํอสายสามัญ 
  2. ร๎อยละความพึงพอใจของนายจ๎างผู๎ประกอบการที่มีตํอผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา 
  3. ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได๎งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  4. ร๎อยละของผลการวิจัย นวัตกรรม งานสร๎างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได๎รับการเผยแพรํ/ตีพิมพ์ 
  5. ร๎อยละขององค์ความรู๎และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช๎ประโยชน์ หรือแก๎ไขปัญหาชุมชนท๎องถิ่น 
  6. จ านวนเครือขํายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร/หนํวยงานทั้งในและตํางประเทศ 
  7. ร๎อยละเฉลี่ยของผู๎เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมขึ้นตํอปี 
  8. ร๎อยละของผู๎เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึง
ปริญญาตรี 
  9. ร๎อยละของผู๎มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด๎านอื่น ๆ ที่ได๎รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
 



แผนปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ   2563  

งานแผนงาน หน๎า 36 

 

  กลยุทธ์ 
  1. เรํงผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นตํอการพัฒนาประเทศ อาทิ ด๎านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
  2. เรํงผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด๎านอาชีวศึกษาให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. สํงเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เรํงปรับคํานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให๎แกํ
ผู๎เรียนตั้งแตํวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4. สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษอยํางตํอเนื่องทุกระดับ 
  5. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวํางองค์กรภายในและตํางประเทศ 
  6. สํงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง 
 6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์   
  ผู๎ เรียนทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได๎รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให๎บริการ เด็กพิการและด๎อยโอกาสได๎รับโอกาสการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้ง
สามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได๎ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี 
  2. ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป 
  3. ร๎อยละของนักเรียนตํอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
  4. ร๎อยละของผู๎เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา 
  5. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได ๎
  6. จ านวนผู๎รับบริการจากแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
  กลยุทธ์ 
  1. ประกันโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎แกํผู๎เรียนใน
ทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีความต๎องการพิเศษ 
  2. สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย 
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  3. เรํงสร๎างความเข๎มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎เกิดผลเป็น
รูปธรรมอยํางกว๎างขวาง 
  4. จัดหาทุนและแหลํงทุนทางการศึกษา 
  5. เรํงพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง 
 6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู๎เรียน สถานศึกษาและหนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข๎าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู๎เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร๎อยละของผู๎เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด๎วยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
  2. ร๎อยละของสถานศึกษาท่ีได๎รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไมํต่ ากวํา 30 Mbps 
  3. จ านวนระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ
ไมํซ้ าซ๎อน ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข๎อมูลโดยเชื่อมโยงข๎อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให๎เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
  3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู๎อิเล็กทรอนิกส์ให๎ผู๎เรียน สถานศึกษา
และหนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช๎เพิ่มคุณภาพการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ 
  4. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับผู๎เรียนอยํางเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ระบบบริหารจัดการมีความคลํองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปรํงใส
และเป็นที่ยอมรับของผู๎รับบริการ โครงสร๎างของกระทรวงได๎รับการปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อ านาจลงไปสูํสํวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู๎เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท๎องถิ่นได๎ 
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  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. สัดสํวนผู๎เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตํอเอกชน 
  2. ร๎อยละของผู๎เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่ได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด๎านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท๎องถิ่นได๎ 
  3. ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
  4. จ านวนภาคีเครือขํายที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด/พัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 
  5. ร๎อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงาน 
  6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได๎รับการบริหารจัดการเพ่ือเข๎าสูํระบบโรงเรียนเครือขําย 
  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎าน
คุณธรรม ความโปรํงใส ทั้งในระดับสํวนกลาง และในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด 
  2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให๎มีประสิทธิภาพ 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร๎างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้ า สร๎างสมานฉันท์ และเสริมสร๎างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  4. เรํงสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  5. เสริมสร๎างภาพลักษณ์หนํวยงานให๎เกิดความรํวมมือ และสร๎างเครือขําย/ความเป็นภาคี
หุ๎นสํวนกับองค์กรทั้งภายในและตํางประเทศ 
  6. สํงเสริมและขยายผลให๎สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร๎อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 
2.  การด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ภายใต๎วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก าหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน๎นด๎านการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ 6 ด๎าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์สร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศ 
  2) ยุทธศาสตร์สร๎างความสามารถในการเขํงขันของประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
  4) ยุทธศาสตร์สร๎างโอกาสบนความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.1  ด าเนินอยูํภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 3.2  ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต๎องเน๎นความโปรํงใส และตํอต๎านทุจริตคอรัปชั่น 
 3.3  กระทรวงศึกษาธิการต๎องมีคุณลักษณะ MM=Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล๎องกับ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 3.4  ด าเนินการเรํงดํวนตามข๎อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให๎เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
 
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ทักษะแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาโดยเครือขํายองค์กรความรํวมมือเพ่ือทักษะแหํงการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21 Century Skills)  (www.p21.org)  ที่มีชื่อยํอวําเครือขําย P21  
การพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานองค์ความรู๎ทักษะเฉพาะด๎านความ
ช านาญการและความรู๎เทําทันด๎านตําง ๆ เข๎าด๎วยกันเพ่ือความส าเร็จของผู๎เรียนทั้ งด๎านการท างานและการ
ด าเนินชีวิตประกอบด๎วยทักษะส าคัญ 3 ด๎าน ได๎แกํ 
 1. ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษที่ 21 ได๎แกํ 1) การคิด
วิเคราะห์และการแก๎ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด๎วยการมีเหตุผลการคิด
อยํางเป็นระบบการตัดสินใจ/ ตัดสินและการแก๎ปัญหา 2) การสื่อสาร (Communication) เป็นการสื่อสารที่
ชัดเจน  3)  การรํวมมือ (Collaboration)  เป็นการรํวมมือกัน และ 4) การคิดสร๎างสรรค์ (Creativity 
Thinking)  ประกอบด๎วยการคิดอยํางสร๎างสรรค์และการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางสร๎างสรรค์ 
 2. ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) มุํงเน๎นให๎มี
ความสามารถในการเข๎าถึงสารสนเทศและสื่อตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสมสามารถจัดการเชื่อมโยงประเมินและ
สร๎างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช๎เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎ 
 3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุํงเน๎นให๎มีความสามารถในการ
ยืดหยุํนและสามารถปรับตัวได๎  ริเริ่มและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก๎าวข๎ามวัฒนธรรม                    
มีความรับผิดชอบและสามารถผลิตสร๎างสรรค์งานได๎ตลอดจนมีความความเป็นผู๎น าและรับผิดชอบตํอสังคม  
การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู๎โดยรํวมกันสร๎างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นที่องค์ความรู๎
ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู๎เรียนเพ่ือใช๎ในการด ารงชีวิตในสังคมแหํงการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 
 ส าหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556) ได๎กลําววําการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21  ที่คนทุกคนต๎องเรียนรู๎ตั้งแตํชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด๎วย 
3R+8C+2Ls  ดังนี้ 
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3R ได้แก่ 
 1)  อํานออก Reading    2)  เขียนได๎ (W) Riting    3)  คิดเลขเป็น (A) Rithmetics 
 

8C  ได้แก่ 
 1)  ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณและทักษะในการแก๎ปัญหา  
      (Critical Thinking & Problem Solving) 
 2)  ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation) 
 3)  ทักษะด๎านความรํวมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู๎น า  
              (Collaboration,teamwork & leadership) 
 4)  ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรมตํางกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 5)  ทักษะด๎านการสื่อสารสารสนเทศ และรู๎เทําทันสื่อ  
              (Communications, information & media literacy) 
 6)  ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
             (Computing & ICT Literacy) 
 7)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู๎ (Career & Learning Skills) 
 8)  ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) 
2Ls  ได้แก ่
 1)  ทักษะการเรียนรู๎ (Learning Skills)  2)  ภาวะผู๎น า (Leadership) 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน์  
สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันโดยพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎มี

ความรู๎ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา

อยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษา 
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เป้าหมาย 

1. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวตํอ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

 2. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดารได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ พร๎อมก๎าวสูํสากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ครู เป็นผู๎เรียนรู๎ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแมํนย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายตอบสนองผู๎เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู๎สร๎างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช๎
เทคโนโลยี 

  4. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศสํวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู๎น า
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรํวมมือ 

  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู๎ รํวมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู๎ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแหํงนวัตกรรม
ยุคใหมํ ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอยํางเป็นระบบ 

  7. ส านักงานสํวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให๎สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ  ใช๎วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
นโยบายที่ 3  พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 9 พ.ศ. 2561-2563 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
" เป็นผู๎น าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ " 
พันธกิจ (Mission) 
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. สํงเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคํานิยมอันพึงประสงค์ 
3. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให๎มีคุณภาพ 
4. สํงเสริมการบริหารจัดการและการมีสํวนรํวม 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎รับโอกาสทางการศึกษาได๎อยํางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมอันพึงประสงค์           
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการท างานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสํงเสริมการมีสํวนรํวม 
 

" นโยบาย สพม.9 : ก๎าวพอดี สูํ 9 คุณภาพ " 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  มุํงสร๎างคุณภาพสูํมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. สํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนมีสมรรถนะอยํางหลากหลาย  ในการเพ่ิมศักยภาพความเป็นพลโลก                       
โดยเน๎นความส านึกความเป็นชาติไทย 

 2. พัฒนาและสํงเสริมให๎ผู๎บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีสมรรถนะสูํมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

3. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูํความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

4. พัฒนาและสํงเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ให๎มีประสิทธิภาพโดยเน๎นการมีสํวน
รํวมของภาคีเครือขําย 

  
 



แผนปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ   2563  

งานแผนงาน หน๎า 43 

 

2. เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. นักเรียนทุกคน
ได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนให๎มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานสากล 
 
 

 

1.ยกระดับผู๎เรียนให๎
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขัน้พื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 
 

1. พัฒนาผู๎เรียน

ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและ

มาตรฐานสากล 

2.สํงเสริมระบบ
การเรียนรู๎เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพความ
เป็นพลโลก 

1.ร๎อยละ 82 ของผู๎เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  
2. ร๎อยละ 52 ของผู๎เรียนที่มีคะแนนสูง
กวําขีดจ ากัดลํางผลการทดสอบระดับชาติ
เพ่ิมข้ึน 
3.ร๎อยละ 96 ของผู๎เรียนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
4.ร๎อยละ 98 ของผู๎เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.ร๎อยละ 90 ของรางวัลที่นักเรียนเข๎า
แขํงขันระดับตํางๆ  ในแตํละรายการ 
6. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนที่มีผลงาน
ประดิษฐ์สร๎างสรรค์และออกแบบผลงาน
โดยใช๎เทคโนโลยี 

2. นักเรียนทุกคน
ได๎รับการสํงเสริมให๎มี
คุณธรรมและความ
ส านึกความเป็นชาติ
ไทย  โดยใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี
คุณธรรมและความ
ส านึกความเป็นชาติ
ไทยโดยใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.สํงเสริมการ
จัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ผู๎เรียน  100% ได๎เรียนรู๎โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแตํ
ละกลุํมสาระวิชา 
2. ผู๎เรียน 100% ที่มีคุณธรรมตามหลัก
คํานิยม 12 ประการ 
3. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต๎นแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผู๎เรียน 100% มีจิตสาธารณะ 
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เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3. ผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได๎รับ
การพัฒนาและ
สํงเสริมให๎ปฏิบัติงาน
ได๎ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 
4. โรงเรียนมี
หลักสูตรที่มี 
ความหลากหลาย
ตามความต๎องการ
ของนักเรียนและ
ชุมชน โดยเน๎นความ
เป็นสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย 

3. ยกระดับผู๎บริหาร
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานสากล 
4.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให๎มี
ความหลากหลาย
ตามความต๎องการ
ของผู๎มีสํวนได๎สํวน
เสียโดยเน๎นความเป็น
สากลและความเป็น
ไทย 
 

4. สํงเสริมให๎
ผู๎บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติได๎ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
5.พัฒนาผู๎บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎
ปฏิบัติงานได๎ตาม
มาตรฐานสากล 
6. พัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา
อยํางตํอเนื่อง 

1. ผู๎บริหาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 100% มีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเลิศขึ้นไป 
2. ผู๎บริหาร  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 100% ที่มีผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล 
3. ชุมชน  ผู๎ปกครองและนักเรียนมีความ
พึงพอใจตํอหลักสูตรสถานศึกษาของผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสีย 98 % 

5. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช๎รูปแบบการ
บริหารจัดการตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
(TQA) 

 

5.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให๎มี
ประสิทธิภาพโดยการ
มีสํวนรํวมเน๎น
รูปแบบการบริหาร
จัดการตามโครงการ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

7.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนโดยยึด
หลักการมีสํวนรํวม 
 

1. ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจตํอ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน    
ร๎อยละ 92 
ชุมชน  ผู๎ปกครองและนักเรียนมีความพึง
พอใจหลักสูตรสถานศึกษาของผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย ร๎อยละ 92 
2. โรงเรียนได๎รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบ 4 
3. โรงเรียนได๎รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน SCQA,OBECQA และ  TQA 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
       ระบบโครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ 2563 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ สมาคมศิษย์เกํามัธยมฐานบินฯ 

สมาคมผู๎ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

รองฯ กลุมํบรหิารวิชาการ รองฯ กลุํมบริหารงบประมาณฯ รองฯ กลุํมบริหารงานบุคคล รองฯ กลุํมบริหารทั่วไป รองฯ กลุํมบริหารกิจการ  นร. 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานกลุ่มสาระฯ 
 - กลุํมสาระฯ ภาษาไทย 
 - กลุํมสาระฯ คณิตศาสต์  
- กลุํมสาระฯ วิทยาศาตร์ 
- กลุํมสาระฯ สังคมศึกษา  
- กลุํมสาระฯ สุขศึกษาฯ 
- กลุํมสาระฯ ศิลปะ 
- กลุํมสาระฯ  
   การงานอาชีพฯ 
-- กลุํมสาระฯ  
   ภาษตํางประเทศ 
-- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- งานประสานความรํวมมือฯ 
   - งานสนับสนุนวิชาการฯ 
กลุ่มงานวัดผล 
   -  งานประเมินผล,เทียบโอนฯ 
กลุ่มงานทะเบียน 
   - งานส ามะโนนักเรียน 
   - งานการรับนักเรียน 
กลุ่มงานแนะแนวฯ 
กลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ 
กลุ่มงานวิจัยฯ 
กลุ่มงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพฯ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
     และนิเทศ 
งานอ านวยการและ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานนโยบายและแผน 
   - งานจัดท าค าของบฯ 
   - งานจัดท าแผนพัฒนาฯ 
   - งานจัดท าแผนปฏิบัติฯ 
     -  งานควบคุมและติดตามแผนฯ 
กลุ่มงานบริหารการเงิน 
   - งานบัญชี 
   - งานการเงิน 
   - งานตรวจสอบบัญชี 
   - งานระดมทรัพยากรฯ 
กลุ่มงานบริหารพัสดุฯ 
    - งานจัดซื้อ/จัดจ๎าง 
    - งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
    - งานบัญชีวัสดุ 
    - งานทะเบียนอาคารฯ 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
           พัสดุ 
กลุ่มงานควบคุมภายใน 
   - งานควบคุมภายในกลุํมงาน 
   - งานควบคุมภายใน 
     โรงเรียน 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานบุคคล 
  - งานอ านวยการและ 
     สารสนเทศ 
  -  งานวางแผนอัตราก าลัง 
     สรรหา บรรจุแตํงต้ังและ 
     ออกจากราชการ 
  -  งานวินัยและ 
      จรรยาบรรณ 
  -  งานสํงเสริม 
      ประสิทธิภาพในการ 
      ปฏิบัติราชการ 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนฯ 
  - งานธุรการ-สารบรรณ 
  - งานเลขาฯคณะกรรมการฯ 
  - งานแผนกลุํมบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานระบบฯสารสนเทศ 
   - งานเทคโนโลยีเพื่อ 
      การศึกษา 
   - งานพัฒนาเว็ปไซด์ 
   - งานเครือขํายข๎อมูลฯ 
   - งานมัลติมีเดีย 
   - งานโสตทัศนศึกษา 
   - งานระบบฐานข๎อมูล 
   - งานศูนย์เทคโนโลยีฯ 
กลุ่มงานประสานงานฯ 
   - งานประสาน 
      หนํวยงานฯ 
   - งานชุมชน/โภชนาการ 
   - งานสมาคมฯ/มูลนิธิฯ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
   - งานวารสาร/กิจกรรมฯ 
   - งานเสียงตามสาย 
กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ 
   - งานอาคารและ 
      สภาพแวดล๎อม 
   - สร๎าง/ซํอมบ ารุง 
   - รักษาความปลอดภัย 
   - ซํอมบ ารุงภาวะฉุกเฉิน 
   - งานบริการฯและ น้ าด่ืม 
   - งานลูกจ๎างและ 
      ยานพาหนะ 

กลุ่มงานอ านวยการฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการฯ 
   -งานเวรประจ าวัน 
   -งานรถรับ-สํงนักเรียน 
   -งานระบบดูแลชํวยเหลือฯ 
   -งานเครือขํายผู๎ปกครอง 
   - งานคนดีศรีฐานบิน 
   - งานธนาคารโรงเรียน 
กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
   - งาน  TO BE  NUMBER 
      ONE   
   - งานคณะกรรมการ 
      นักเรีย 
   - งานประชาธิปไตย 
   - งานกิจกรรมหน๎าเสาธงฯ
กลุ่มงานส่งเสริมความ
ประพฤติฯ 
   -งานปูองกันยาเสพติดฯ 
   -งานสารวัตร นักเรียน 
   -งานปกครองระดับชั้นฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ 
   - งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
   - งานธรรมศึกษา 
   - งานคํายคุณธรรมฯ 
กลุ่มงานสุขภาพอนามัยฯ 
   - งานสํงเสริมสุขภาพ 
   - งานอนามัยนักเรียน 
   - งานปูองกันโรคเอดส์ 

ผู๎ชํวยรองฯ ผู๎ชํวยรองฯ ผู๎ชํวยรองฯ ผู๎ชํวยรองฯ ผู๎ชํวยรองฯ 
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ส่วนที่  3 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
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สรุป การจัดสรรงบประมาณแผนงานตามโครงการ ปีงบประมาณ 2563  กบักลยุทธ์ของโรงเรียน 
  

แผนงาน/งาน 
 จ านวนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ 

รวม 
ที ่1 ที ่2 ที ่3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 33 55 12 36 6 1 4 147 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ - - - - - - 4 4 

3. กลุ่มบริหารบุคคล - - - - - - 7 7 

4. กลุ่มบริหารทั่วไป - 3 1 - - - 23 27 

5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 22 11 2 9 - - 1 45 

รวมโครงการ 53 69 15 45 6 1 39 229 
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สรุป การจัดสรรงบประมาณแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563  ตามกลุ่มบริหารงาน ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 
แผนงาน/งาน 

 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ  

อุดหนุน ฯ กิจกรรมพัฒฯ รายได้ งบประมาณ 

1.กลุ่มบริหารงานวิชาการ 147 3,443,907 823,246 1,560,000 5,827,153 

2.กลุ่มบริหารงบประมาณ 4 408,698 - - 408,698 

3.กลุ่มบริหารบุคคล 7 289,511 - 6,476,472   6,765,983 

4.กลุ่มบริหารทั่วไป 27 472,213 - 900,950  1,275,239 

5.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 45  519,811  918,010 -  1,437,821 

     รวมงาน/งบประมาณ  5,134,140 1,741,256 8,937,422 15,812,818 
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กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) 
รวม 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ 

 เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ รายได้   

01-05-2563 1 โครงการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่คาดวําจะไมํจบการศึกษา  2,930         - -  2,930  ทะเบียน 

01-06-2563 2 โครงการจัดท าเอกสารตามหลักสูตร  58,721  - -  58,721  ทะเบียน 

01-08-2563 3 โครงการพัฒนาระบบงานผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 663,662 - - 663,662 ผลิตสื่อ 

01-19/7-2563 4 วิเคราะห์ข๎อสอบ O-NET - - - - คณิตศาสตร์ 
01-19/8-2563 5 สอนซํอมเสริมคณิตศาสตร์ - - - - คณิตศาสตร์ 

01-21/3-2563 6 พัฒนาทักษะการอํานออกเขียนได๎ อํานคลํองเขียนคลํอง 2,500 - - 2,500 ภาษาไทย 

01-21/4-2563 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ ชั้น ม.3 และ ม.6 (O-NET) 4,255 - - 4,255 ภาษาไทย 

01-21/6-2563 8 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   - - - - ภาษาไทย 
01-23/6-2563 9 พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) -  - - - วิทยาศาสตร์ 

01-33/1-2563 10 กิจกรรมพัฒนาทักษะอํานเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - - - - ภาษาตํางประเทศ 

01-33/2-2563 11 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ - - - - ภาษาตํางประเทศ 

01-33/3-2563 12 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช๎ Active Learning 
ส าหรับนักเรียนที่ได๎รับการดูแลชํวยเหลือในกรณีพิเศษ 

- - - - ภาษาตํางประเทศ 
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กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) 
รวม 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ 

 เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ รายได้   
01-33/4-2563 13 กิจกรรม Star Search 1,380 - - 1,380 ภาษาตํางประเทศ 

01-33/5-2563 14 กิจกรรมการพัฒนาการสะกดค าและการอํานออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายศิลป์
ค านวณและศิลป์ภาษา 

2,500 - - 2,500 ภาษาตํางประเทศ 

01-33/6-2563 15 กิจกรรมคลินิกรัก (ษา) ภาษา 1,200 - - 1,200 ภาษาตํางประเทศ 

01-33/7-2563 16 กิจกรรม English Camp for learners’ better 
competences 

10,150 - - 10,150 ภาษาตํางประเทศ 

01-33/8-2563 17 กิจกรรม Everywhere English 1,500 - - 1,500 ภาษาตํางประเทศ 

01-33/9-2563 18 กิจกรรมเปิดประตูสูํแดนมังกร 5,520 - - 5,520 ภาษาตํางประเทศ 

01-33/10-2563 19 กิจกรรม Self-Access Learning 5,000 - - 5,000 ภาษาตํางประเทศ 

01-33/11-2563 20 กิจกรรม International Culture 13,250 - - 13,250 ภาษาตํางประเทศ 

01-37/1-2563 21 กิจกรรมคํายพักแรมยุวกาชาด ม.1   -     72,060  -     72,060  กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/2-2563 22 กิจกรรมคํายพักแรมยุวกาชาด ม.2 -   135,780  -   135,780  กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/3-2563 23 กิจกรรมคํายพักแรมยุวกาชาด ม.3 -   167,600 -   167,600 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/4-2563 24 กิจกรรมคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 -   109,390  -   109,390  กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/5-2563 25 กิจกรรมคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.2  -   107,800  - 107,800 
107,800.00     
107,800.00 
107,800.00 
107,800.00 

กิจกรรมพัฒนาฯ 
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กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
รหัสโครงการ/

กิจกรรม 
ล าดับที่ 

ชื่อโครงการ  
งบประมาณ  (บาท) 

รวม 
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระฯ 

 เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ รายได้   
01-37/6-2563 26 กิจกรรมคํายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 -   155,000  -   155,000 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/7-2563 27 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู๎น าและสมาชิกยุวกาชาด  30,540  - -  30,540  กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/8-2563 28 กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย  1,500  - -  1,500  กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/9-2563 29 กิจกรรมพิธีเข๎าประจ าหมูํยุวกาชาด  2,000  - -  2,000  กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/10-2563 30 กิจกรรมวันสวรรคต ของรัชการที่ 6 พระบิดาของลูกเสือไทย    1,600  - -  1,600  กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/11-2563 31 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ  1,600  - -  1,600  กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/12-2563 32 กิจกรรมคํายลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด  - 15,120 - 15,120 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-37/13-2563 33 กิจกรรมสํงเสริมกิจกรรมชุมนุม รด.พันธ์แกรํง - 44,496 - 44,496 กิจกรรมพัฒนาฯ 

04-03/1-2563 34 ประชุมผู๎ปกครองนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือขํายผู๎ปกครอง 

 35,462   - - 35,462 กิจการนักเรียน 

04-03/2-2563 35 คนดีศรีฐานบิน  12,000   - -  12,000  กิจการนักเรียน 

04-03/4-2563 36 ปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ  30,500   - -  30,500  กิจการนักเรียน 

04-03/5-2563 37 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   -                    -    -               -    กิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

งบประมาณ  (บาท) 
รวม 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ 

 เงิน
อุดหนุน 

กิจกรรมพัฒฯ รายได้ 
  

    

04-03/6-2563 38 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  -     95,420   -     95,420  กิจการนักเรียน 

04-03/7-2563 39 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  -     -     -     -    กิจการนักเรียน 

04-03/8-2563 40 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  -     -     -     -    กิจการนักเรียน 

04-03/9-2563 41 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  -     94,140   -     94,140  กิจการนักเรียน 

04-03/10-2563 42 ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  -     95,450   -     95,450  กิจการนักเรียน 

04-03/11-2563 43 ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน   67,000  - -  67,000  กิจการนักเรียน 

04-03/14-2563 44 กิจกรรม มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน   300  - -  300  กิจการนักเรียน 

04-04/1-2563 45 เปิดบ๎านคุณธรรม  12,000  - -  12,000  กิจการนักเรียน 

04-04/2-2563 46 ศึกษาแหลํงธรรม น๎อมน าวิถีพุทธ  9,000  - -  9,000  กิจการนักเรียน 

04-04/3-2563 47 สอบธรรมศึกษา   1,100  - -  1,100  กิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) 
รวม 

งบประมาณ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระฯ 

 
เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ รายได้ 

  

    

04-04/4-2563 48 คํายยุวชน คนคุณธรรม -  3,000  - 3,000 กิจการนักเรียน 

04-04/5-2563 49 ท าบุญตักบาตรและวันส าคัญทางศาสนา  16,000  - -  16,000  กิจการนักเรียน 

04-04/6-2563 50 สํงเสริมลักษณะทางกายภาพโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียน
คุณธรรม 

 22,000  - -  22,000  กิจการนักเรียน 

04-04/7-2563 51 คํายคุณธรรมระดับ ม. 1-6   10,115   600,000  - 610,115 กิจการนักเรียน 

04-06/1-2563 52 โรงเรียนสุจริต  1,990  - -  1,990  กิจการนักเรียน 

04-06/2-2563 53 สารวัตรนักเรียน  3,900  - -  3,900  กิจการนักเรียน 

04-07-2563 54 โครงการห๎องเรียนสีขาว  39,655   - -  39,655  กิจการนักเรียน 

        

        

รวมงบประมาณกลยุทธท์ี ่1 1,033,590 1,444,836 - 2,478,426  
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กลยุทธ์ที ่2  สง่เสริมระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพความเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-01/1-2563 1 แขํงขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ    611,335  - - 611,335  วิชาการ 

01-01/3-2563 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีท่ี 6   65,970  - -  65,970  วิชาการ 

01-01/4-2563 3   27,747  - -  27,747  วิชาการ 

01-02-2563 4 โครงการพัฒนากลุํมบริหารวิชาการ  27,589  - -  27,589  วิชาการ 

01-03-2563 5 โครงการพัฒนางานOBECQA  11,143  - -  11,143  งานประกันฯ 

01-21/2-2563 6 พัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย - - - - ภาษาไทย 

01-21/5-2563 7 กิจกรรมรักการอําน เสริมสร๎างคลังปัญญา 11,380 - - 11,380 ภาษาไทย 

01-11/1-2563 8  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎  36,835  - -  36,835  ห๎องสมุด 

01-11/2-2563 9  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  23,960  - -  23,960  ห๎องสมุด 

01-11/3-2563 10  Thanbin Master Reader  240  - -  240  ห๎องสมุด 

01-11/4-2563 11  เรื่องของพํอ  2,160  - -  2,160  ห๎องสมุด 

 

รับสมัครนักเรียนใหม ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 และ 4
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กลยุทธ์ที ่2  สง่เสริมระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพความเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-11/5-2563 12  สัปดาห์ห๎องสมุด  2,080 - -  2,080  ห๎องสมุด 

01-11/6-2563 13  Share reading for friends  80 - -  80  ห๎องสมุด 

01-15/6-2563 14 แข่งขันทักษะทางวิชาการ การงานอาชีพฯ - - - - การงานอาชีพฯ 

01-19/1-2563 15 สํงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด๎านคณิตศาสตร์ -  - - - คณิตศาสตร์ 

01-19/2-2563 16 สํงเสริมทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ 8,000 - - 8,000 คณิตศาสตร์ 

01-19/3-2563 17 MTBK Mathematics Talent Competition    9,520  - -  9,520  คณิตศาสตร์ 

01-19/42563 18 การแขํงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  2,000  - -  2,000  คณิตศาสตร์ 

01-19/5-2563 19 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  41,026  - -  41,026  คณิตศาสตร์ 

01-23/3-2563 20 วันวิทยาศาสตร์ 5,000 - - 5,000 วิทยาศาสตร์ 

01-23/4-2563 21 Science Talents สํงเสริมอัจฉริยภาพทางด๎านวิทยาศาสตร์  1,000 - - 1,000 วิทยาศาสตร์ 

01-23/5-2563 22 พัฒนานักเรียนทางด๎านวิทยาศาสตร์ ด๎วยสื่อ AR 8,000 - - 8,000 วิทยาศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที ่2  สง่เสริมระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพความเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-25/1-2563 24 กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ   64,452  - -  64,452  ศิลปะ 

01-25/2-2563 25 กิจกรรมพัฒนาห๎องนาฏศิลป์    14,500  - -  14,500  ศิลปะ 

01-25/3-2563 26 กิจกรรมร๎องเลํน เพลงพ้ืนบ๎าน  36,000  - -  36,000  ศิลปะ 

01-25/4-2563 27 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงวงดนตรีไทย   33,000  - -  33,000  ศิลปะ 

01-25/5-2563 28 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงวงดนตรีสากล   76,100  - -  76,100  ศิลปะ 

01-25/6-2563 29 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสูํชุมชน   13,330  - -  13,330  ศิลปะ 

01-26-2563 30 โครงการสืบทอดพระราชปณิธานสืบสานโขนอัจฉริยนาฏกรรมสยาม   12,000  - -   12,000  ศิลปะ 

01-24/1-2563 31 พัฒนาห๎องปฏิบัติการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)   31,100  - -  31,100  วิทยาศาสตร์ 

01-24/2-2563 32 ปรับปรุงซํอมแซมห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  39,300  - -  39,300  วิทยาศาสตร์ 

01-24/3-2563 33 พัฒนาห๎องศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี AR   -     -     -     -    วิทยาศาสตร์ 

01-24/4-2563 34 ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการชีววิทยา  -     -     -     -    วิทยาศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที ่2  สง่เสริมระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพความเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมา

ณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-24/5-2563 35 พัฒนาห๎องปฏิบัติการ STEM Education   7,500  - -  7,500  วิทยาศาสตร์ 

01-34/1-2563 36 กิจกรรมฺ Better English Better Future 14,950 -   - 14,950 ภาษาตํางประเทศ 

01-34/2-2563 37 กิจกรรม คํายเรียนรู๎ความเป็นจีน 8,140 -   - 8,140 ภาษาตํางประเทศ 

01-34/3-2563 38 กิจกรรม Language Market Fair 2,950 -   - 2,950 ภาษาตํางประเทศ 

01-28/1-2563 38 กีฬาระหวํางโรงเรียนจังหวัดนครปฐม  52,400  -   -  52,400  พละศึกษาฯ 

01-28/2-2563 40 กีฬาเทศบาลนครปฐมต๎านภัยยาเสพติด  22,400  -   -  22,400  พละศึกษาฯ 

01-28/3-2563 41 กีฬาฟุตบอลกรมพลศึกษา  8,000  -   -  8,000  พละศึกษาฯ 

01-28/4-2563 42 กีฬาฟุตบอล 7 สี  8,000 -   -  8,000 พละศึกษาฯ 

01-28/5-2563 43 ตะกร๎อกรมพลศึกษา  9,600 -   -  9,600 พละศึกษาฯ 

01-28/6-2563 44 อุปกรณ์ฝึกซ๎อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด๎านกีฬา  63,725  -   -  63,725  พละศึกษาฯ 

01-30-2563 45 โครงการมหัศจรรย์การเรียนรู๎ ด๎วยหลักคิด 4Q เกํงดีมีสุข 
(IQ,EQ,MQ,AQ) 

41,252 - - 41,252 ภาษาตํางประเทศ 
ประเทศ 01-35/1-2563 46 จัดซื้อวัสดุส านักงานส าหรับใช๎งานแนะแนว  3,310  -   -  3,310  แนะแนว 
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กลยุทธ์ที ่2  สง่เสริมระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพความเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-35/2-2563 47 ศึกษาดูงานวิชาการและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  -    -   -  -    แนะแนว 
01-35/3-2563 48 ท าบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบบานเลื่อน  7,500  -   -  7,500  แนะแนว 
01-35/4-2563 49 ติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6  -    -   -  -    แนะแนว 
01-35/5-2563 50 ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3และ ม.6  8,000  -   -  8,000  แนะแนว 

01-35/6-2563 51 ซํอมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์  2,000  -   -  2,000  แนะแนว 

01-35/7-2563 52 ซํอมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ  4,000  -   -  4,000  แนะแนว 

01-35/8-2563 53 แนะแนวสัญจร  -    -   -  -    แนะแนว 
01-35/9-2563 54 ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ได๎ศึกษาตํอ ปีการศึกษา 2563  3,600 -   -  3,600 แนะแนว 

01-36-2563 55 โครงการ สร๎างแรงบันดาลใจในการเรียนและการเลือกเส๎นทางชีวิต 10,600 -   - 10,600 แนะแนว 

04-02/1-2563 56 TO BE NUMBER ONE  สร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติด  6,600  - -  6,600  กิจการ
นักเรียน 04-02/2-2563 57 วันแมํแหํงชาติ  15,840  - -  15,840  กิจการ
นักเรียน 04-02/3-2563 58 คํายคนกล๎วยไม๎ใจอาสา  -    30,000   30,000 กิจการ
นักเรียน 04-02/4-2563 59 กิจกรรมสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ  22,600  - -  22,600  กิจการ
นักเรียน  
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กลยุทธ์ที ่2  สง่เสริมระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพความเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

04-02/5-2563 60 วันไหว๎ครู  3,500  - -  3,500  กิจการนักเรียน 
04-02/6-2563 61 คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน    11,000  - -  11,000  กิจการนักเรียน 
04-02/7-2563 62 พัฒนากิจกรรมหน๎าเสาธง  9,080  - -  9,080  กิจการนักเรียน 
04-02/9-2563 63 พัฒนาส านักงานกิจกรรมนักเรียน 6,540 - - 6,540 กิจการนักเรียน 

04-02/10-2563 64 อ าลาสถาบันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    29000 - - 29000 กิจการนักเรียน 
04-02/11-2563 65 การแสดงกตเวทิตาจิตแดํครูเกษียณอายุราชการ 18,050 - - 18,050 กิจการนักเรียน 

04-02/13-2563 66 คํายสร๎างภูมิค๎ุมกัน หํางไกลควันบุหรี่   35,350 - - 35,350 กิจการนักเรียน 

05-03/10-2563 67 พัฒนาระบบเครือขําย - - 111,850 111,850 บริหารทั่วไป 

05-03/11-2563 68 พัฒนาระบบงานฐานข๎อมูล  - - 23,000 23,000 บริหารทั่วไป 

05-03/12-2563 69 พัฒนาห๎อง Server ปี 2563 - - 145,500 145,500 บริหารทั่วไป 

01-27-2563 70 โครงการแสดงประจ าโรงเรียนชุด “ชุดระบ าอภิรมย์มัธยม
ฐานบิน” 

- - - - ศิลปะ 

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 1,650,334 30,000 280,350 1,960,684  
 



แผนปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ   2563  

 

งานแผนงาน หน๎า 60 

 

กลยุทธ์ที ่3  สง่เสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ

ที ่

 

ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ เงิน

อุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-14/1-2563 1 กิจกรรมตลาดนัดฝึกหัดขาย  1,300  - -  1,300  การงานอาชีพฯ 

01-14/2-2563 2 กิจกรรมปฏิบัติท าปุ๋ยชีวภาพ  2,010 - -  2,010 การงานอาชีพฯ 

01-14/3-2563 3 กิจกรรมปฏิบัติการเลี้ยงไส๎เดือน  2,285 - -  2,285 การงานอาชีพฯ 

01-14/4-2563 4 กิจกรรมปฏิบัติปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  3,975  - -  3,975  การงานอาชีพฯ 

01-17/1-2563 5 สืบสานและตํอยอดศาสตร์พระราชา  9,920 - -  9,920 สังคมศึกษาฯ 

01-17/2-2563 6 กิจกรรมฐานบินรอบรู๎สูํอาเซียน  1,500 - -  1,500 สังคมศึกษาฯ 
01-17/3-2563 7 จัดท าปูายนิเทศประจ าห๎องเรียน   9,540  - -  9,540  สังคมศึกษาฯ 

01-17/4-2563 8 มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมฐานบิน  -    - -  -    สังคมศึกษาฯ 

01-17/5-2563 9 สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระสังคมศึกษา  75,840  - - 75,840  สังคมศึกษาฯ 

01-20/1-2563 10 พัฒนาศูนย์การเรียนรู๎กลุํมสาระคณิตศาสตร์  60,700 - - 60,700 คณิตศาสตร์ 

01-20/2-2563 11 ปรับปรุง ซํอมแซม อุปกรณ์กลุํมสาระคณิตศาสตร์   3,000  - -  3,000  คณิตศาสตร์ 
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งานแผนงาน หน๎า 61 

 

กลยุทธ์ที ่3  สง่เสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ

ที ่

 

ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ เงิน

อุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-21/1-2563 12 สืบสานภูมิปัญญา ร าลึกวันสุนทรภูํ และวันภาษาไทยแหํงชาติ 14,160 - - 14,160 ภาษาไทย 

04-02/8-2563 13 สํงเสริมการออมเงินของนักเรียน "จากเงินหนู สูํออมสิน" 785            - - 785            กิจการนักเรียน 

04-02/12-2563 14 พัฒนาธนาคารโรงเรียนเพ่ือสํงเสริมการออมเงินฯ  6,691 - - 6,691 กิจการนักเรียน 

05-06-2563 15 โครงการพัฒนาห๎องศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ  - - -  - บริหารทั่วไป 

        

        

        

        

        

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 191,706 - - 191,706  
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งานแผนงาน หน๎า 62 

 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-07/1-2563 1 จัดซื้อแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6) 55,200  - - 55,200  วัดผล 

01-07/2-2563 2 สอบประเมินผลระดับโรงเรียน     49,405  - -  49,405  วัดผล 

01-18/1-2563 3 การพัฒนาห๎องเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สูํยุคไทยแลนด์ 4.0   

-    - - - สังคมศึกษาฯ 

01-18/2-2563 4 ห๎องสมุดกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ     3,600 - - 3,600 สังคมศึกษาฯ 

01-23/1-2563 5 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ประจ าปี  122,932 - -  122,932 วิทยาศาสตร์ 

01-23/2-2563 6 จัดซื้อวัสดุ ส านักงานกลุํมสาระวิทยาศาสตร์   30,839 - -  30,839 วิทยาศาสตร์ 

01-15/1-2563 7 จัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระฯ 59,150 - - 59,150 การงานอาชีพฯ 

01-15/2-2563 8 จัดซื้อวัสดุส านักงานการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระ ฯ 39,890 - - 39,890 การงานอาชีพฯ 

01-15/3-2563 9 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการ
ค านวณฯลฯ 

37,450 - - 37,450 การงานอาชีพฯ 

01-15/5-2563 10 วิจัยเพื่อพัฒนาผู๎เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ - - - - การงานอาชีพฯ 

01-16/1-2563 11 พัฒนาปรับปรุงห๎องปฏิบัติการอาหาร  44,000 - -   44,000 การงานอาชีพฯ 

01-16/2-2563 12 กิจกรรมพัฒนาห๎องปฏิบัติงานชําง งานเกษตร   12,000  - -   12,000  การงานอาชีพฯ 
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งานแผนงาน หน๎า 63 

 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุํมงาน/ 
กลุํมสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-16/3-2563 13 กิจกรรมซํอมบ ารุงเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์
ห๎องปฏิบัติการ 

 11,000  - -  11,000  การงานอาชีพฯ 

01-16/4-2563 14 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 311-312 

 14,000  - -  14,000  การงานอาชีพฯ 

01-16/5-2563 15 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห๎อง 323   13,800  - -   13,800  การงานอาชีพฯ 
01-16/6-2563 16 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 313 - - 1,560,000 1,560,000 การงานอาชีพฯ 
01-22/1-2563 17 พัฒนาห๎องเกียรติยศ (426) และห๎องพักครูกลุํมสาระ      

การเรียนรู๎ภาษาไทย (418) 
9,062 - - 9,062 ภาษาไทย 

01-22/2-2563 18 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และห๎องสุมดกลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

13,500 - - 13,500 ภาษาไทย 

01-22/3-2563 19 พัฒนาห๎องศูนย์การเรียนรู๎ภาษาไทย 411 22,000 - - 22,000 ภาษาไทย 
01-22/5-2563 20 การประกันคุณภาพภายใน 5,400 - - 5,400 ภาษาไทย 
01-22/6-2563 21 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือการเรียนรู๎ กลุํมสาระ

การเรียนรู๎ภาษาไทย  
35,885 - - 35,885 ภาษาไทย 
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กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุํมงาน/ 
กลุํมสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-22/7-2563 22 พัฒนาห๎องศูนย์การเรียนรู๎ Active learning กลุํมสาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย 

44,500 - - 44,500 ภาษาไทย 

01-32-2563 23 โครงการพัฒนาห๎องศูนย์ ห๎องเรียนประจ าและส านักงาน
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

46,000 - - 46,000 ภาษาตํางประเทศ 

01-29/1-2563 24 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา-กรีฑาภายใน  15,390 - -  15,390 พละศึกษาฯ 
01-29/2-2563 25 วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  9,260 - -  9,260 พละศึกษาฯ 
01-29/3-2563 26 อุปกรณ์กีฬาส าหรับการเรียนการสอน  66,393  - -  66,393  พละศึกษาฯ 
01-29/4-2563 27 ปรับปรุงห๎อง 506และ507 ประจ าปีงบประมาณ 2563  23,920  - -  23,920  พละศึกษาฯ 
01-38/1-2563 28 กิจกรรมพัฒนาห๎องกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  28,000 - - 28,000 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-38/2-2563 29 กิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือ – เนตรนารี   16,550 - - 16,550 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-38/3-2563 30 กิจกรรมสํงเสริมการด าเนินงาน กิจกรรมลูกเสือ -        
เนตรนารี ในสถานศึกษา 

9,300 - - 9,300 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-38/4-2563 31 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม  7,295 - - 7,295 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-38/5-2563 32 กิจกรรมอนุรักษ์ปุาไม๎และสัตว์ปุาของไทย สืบสาน
ต านาน..สืบ 

2,000 - - 2,000 กิจกรรมพัฒนาฯ 
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กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุํมงาน/ 
กลุํมสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-38/6-2563 33 กิจกรรมวํายน้ าเป็น เลํนน้ าปลอดภัย 6,950 - - 6,950 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-38/7-2563 34 กิจกรรมวันสิ่งแวดล๎อมโลก    3,500 - - 3,500 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-38/8-2563 35 กิจกรรมคํายค่ าดูดาว เช๎าดูนก - 16,000 - 16,000 กิจกรรมพัฒนาฯ 

01-38/9-2563 36 กิจกรรมท าปูายรูป ชื่อ และสรรพคุณของต๎นไม๎ใน
สวนพฤกศาสตร์ 

10,000 - - 10,000 กิจกรรมพัฒนาฯ 

04-05/1-2563 37 ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น    8,000  - -   8,000  กิจการนักเรียน 
04-05/2-2563 38 จัดซื้อยาสามัญประจ าบ๎าน 20,000  - - 20,000  กิจการนักเรียน 
04-05/3-2563 39 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ห๎องพยาบาล) 17,710  - - 17,710  กิจการนักเรียน 
04-05/4-2563 40 ตรวจหมูํเลือดระดับชั้น ม.1และ ม.4  3,200  - -  3,200  กิจการนักเรียน 
04-05/5-2563 41 กิจกรรม อย. น๎อย  2,220  - -  2,220  กิจการนักเรียน 
04-05/6-2563 42 กิจกรรมวันเอดส์โลก               -    - -               -    กิจการนักเรียน 
04-05/7-2563 43 กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง   3,600  - -   3,600  กิจการนักเรียน 
04-05/8-2563 44 ประกันอุบัติเหตุหมูํ นร. - - - - กิจการนักเรียน 
04-01-2563 45 โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ กลุํมบริหารกิจการนักเรียน 38,983 - - 38,983 กิจการนักเรียน 

รวมงบประมาณกลยุทธท์ี ่4 961,884 156,000 1,560,000 2,537,884  
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กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาผู้บรหิาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ เงิน

อุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-01/2-2563 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในยุคการศึกษา ไทยแลนด์ 
4.0 

 35,760  - -  35,760  วิชาการ 

01-09-2563 2 โครงการพัฒนางานนิเทศภายในสถานศึกษา 6,705 - - 6,705 วิชาการ 

01-15/4-2563 3 กิจกรรมนิเทศภายในกลุํมสาระฯ - - - - การงานอาชีพฯ 
01-19/5-2563 4 นิเทศภายในกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ - - - - คณิตศาสตร์ 
01-22/4-2563 5 นิเทศภายใน กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย - - - - ภาษาไทย 

01-30-2563 6 โครงการพัฒนาระบบนิเทศการสอนออนไลน์เพ่ือการจัดการสูํยุค
ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช๎กระบวนการ MTBK Model 

- 
- - - ภาษาตํางประเทศ 

        
        
        
        
        

                          รวมงบประมาณกลยทุธ์ท่ี 5 42,465 - - 42,465  
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กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ เงิน

อุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-10-2563 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 19,430 - - 19,430 งานหลักสูตร 

        

        

        

        

        

        

        

        
รวมงบประมาณกลยุทธท์ี ่6 19,430 - - 19,430 
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กลยุทธ์ที ่7  พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

01-04-2563 1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  10,611  -           -  10,611.  วิชาการ 

01-12-2563 2 การสอบถามความคิดเห็นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง(ผู๎นักเรียน)  590  -           -  590  วิชาการ 

01-13-2563 4 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

15,828 -           - 15,828 วิชาการ 

02-01-2563 5 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานการเงิน 93,832 - - 93,832 งานการเงิน 

02-02-2563 6 โครงการซํอมบ ารุงคอมพิวเตอร์ - - - - งานการเงิน 

02-04-2563 7 โครงการพัสดุกลาง 200,028 -           - 200,028 พัสดุ 

02-03-2562 8 โครงการพัฒนางานแผนงาน 114,838 - - 114,838 แผนงาน 

03-01/1-2563 9 งานวางแผนอัตราก าลัง  - - 6,476,472 6,476,472 บุคคล 

03-01/2-2563 10 พัฒนาระบบงานบุคลากร 32,911 - - 32,911 บุคคล 

03-01/3-2563 11 สร๎างขวัญและก าลังใจในการเดินทางไปราชการ  100,000 - - 100,000 บุคคล 

03-01/4-2563 12 การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  51,500  - -  51,500  บุคคล 

03-01/5-2563 13 สํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 96,100  - - 96,100  บุคคล 
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กลยุทธ์ที ่7  พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

03-01/6-2563 14 ปรับปรุงท าเนียบบุคลากรครู  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   9,000 - - 9,000 บุคคล 

03-01/7-2563 15 การแสดงมุทิตาจิตและยกยํองเกียรติคุณครูเกษียณอายุราชการ  - - - - บุคคล 

05-01/1-2563 16 สื่อสิ่งพิมพ์งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน - - 520,600 520,600 ประสัมพันธ์ 

05-01/2-2563 17 พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน   36,847 - - 36,847 ประสัมพันธ์ 

05-02-2563 18 โครงการความสัมพันธ์กับภาคีเครือขํายโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน - - - - บริหารทั่วไป 

05-03/1-2563 19 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกล๎องวงจรปิด CCTV  56,900 - - 56,900 บริหารทั่วไป 

05-03/2-2563 20 พัฒนาการให๎บริการการตัดสติ๊กเกอร์เพ่ือจัดท าปูายภายในโรงเรียน  8,000 - - 8,000 บริหารทั่วไป 

05-03/3-2563 21 ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา  54,570 - - 54,570 บริหารทั่วไป 

05-03/4-2563 22 ปรับปรุงและพัฒนาระบบห๎องประชุมและพิธีการภายในโรงเรียน 112,800 - - 112,800 บริหารทั่วไป 

05-03/5-2563 23 การเชําอินเตอร์เน็ต Lead line ความเร็วสูง - - - - บริหารทั่วไป 

05-03/6-2563 24 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ - - - - บริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที ่7  พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

05-03/7-2563 25 ปรับปรุงและพัฒนางานมัลติมีเดีย  12,400 - - 12,400 บริหารทั่วไป 

05-03/8-2563 26 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน     
การสอน  

- - 100,000 100,000 บริหารทั่วไป 

05-03/9-2563 27 ปรับปรุงและพัฒนาห๎องศูนย์ซํอมบ ารุง    10,350 - -   10,350 บริหารทั่วไป 

05-04/1-2563 28 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม - - - - บริหารทั่วไป 

05-04/2-2563 29 ทางเดินเชื่อมอาคารแบบมีหลังคา - - - - บริหารทั่วไป 

05-04/3-2563 30 การจัดท าห๎องเรียนธรรมชาติ - - - - บริหารทั่วไป 

05-04/4-2563 31 พัฒนาน้ าดื่ม 92,300 - - 92,300 บริหารทั่วไป 

05-04/5-2563 32 ซํอมบ ารุงรักษารถยนต์โรงเรียน - - - - บริหารทั่วไป 

05-04/6-2563 33 การใช๎รถยนต์เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูกับและนักเรียน - - - - บริหารทั่วไป 

05-05/1-2563 34 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 1,955 - - 1,955 บริหารทั่วไป 

05-05/2-2563 35 กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารบรรณ 68,091 - - 68,091 บริหารทั่วไป 

05-08-2563 36 โครงการการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม        5,000  - -        5,000  บริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที ่7  พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม 
 

รหัสโครงการ/
กิจกรรม 

ล าดับ
ที ่ ชื่อโครงการ  

งบประมาณ  (บาท) รวม
งบประมาณ 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

เงินอุดหนุน 
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ 

05-07-2563 37 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟูาด๎วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร 
(Solar Roof Top)   

    13,000  - -     13,000  บริหารทั่วไป 
05-08-2563 38 โครงการสํงเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยรถรับสํงนักเรียน  

( ฐานบินโมเดล ) 
- - - - กิจการนกัเรียน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 7 1,197,451 - 7,097,072 8,294,523  
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สรุปงบประมาณแยกกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
สรุปงบประมาณแยกกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 
 
 
 

  

ล าดับที่ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ 
             งบประมาณ  รวม 

  กลุ่มงาน อุดหนุน ฯ กิจกรรมพัฒฯ รายได้ งบประมาณ 

1 ส านักงานวิชาการ หน.ส านักงาน 1,727,981 - - 1,727,981 
2 กลุํมสาระการเรียนภาษาไทย หน.กลุํมสาระ 162,642 - - 162,642 
3 กลุํมสาระการเรียนคณิตศาสตร์ หน.กลุํมสาระ 124,246 - - 124,246 
4 กลุํมสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ หน.กลุํมสาระ 245,671 - - 245,671 
5 กลุํมสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน.กลุํมสาระ 100,400 - - 100,400 
6 กลุํมสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา หน.กลุํมสาระ 279,088 - - 279,088 
7 กลุํมสาระการเรียนศิลปะ หน.กลุํมสาระ 249,382 - - 249,382 

8 กลุํมสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน.กลุํมสาระ 
240,860 - 1,560,000 1,800,860 

9 กลุํมสาระการเรียนภาษาตํางประเทศ หน.กลุํมสาระ 153,792 - - 153,792 
10 กลุํมงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน หน.กลุํมงาน 120,835 823,246 - 944,081 

11 กลุํมงานแนะแนว หน.กลุํมงาน 39,010 - - 39,010 
 

รวมงบประมาณ  3,443,907 823,246 1,560,200 5,827,153 
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สรุปงบประมาณแยกกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ รวม 

กลุ่มงาน เงินอุดหนุน  
กิจกรรม 
พัฒนา 

รายได้
สถานศึกษา 

งบประมาณ 

1 กลุํมงานการเงินและระบบบัญชี หน.กลุํมงาน 93,832 - - 93,832 

2 กลุํมงานนโยบายและแผนงาน หน.กลุํมงาน 114,838 - - 114,838 

3 กลุํมงานพัสดุกลาง หน.กลุํมงาน 200,028 - - 200,028 

รวมงบประมาณ 408,698 - - 408,698 
 

สรุปงบประมาณแยกกลุ่มบริหารบุคคล ปีงบประมาณ 2563 
     

กลุ่มบริหารบุคคล ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ รวม 

เงินอุดหนุน  
กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้สถานศึกษา งบประมาณ 

1 กลุํมงานอ านวยการและสารสนเทศ หน.กลุํมงาน 41,911 - 
- 

41,911 

2 กลุํมงานวางแผนและอัตราก าลังฯ หน.กลุํมงาน - - 6,476,472 6,476,472 

3 กลุํมงานวินัยและจรรยาบรรณ หน.กลุํมงาน 100,000 - - 100,000 

4 กลุํมงานสํงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หน.กลุํมงาน 147,600 - - 147,600 

รวม 
รวมงบประมาณ 

289,511 - 6,476,472 6,765,983 
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สรุปงบประมาณแยกกลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 
 

 

  
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

อุดหนุน ฯ กิจกรรมพัฒฯ รายได้   

1 กลุํมงานประชาสัมพันธ์ หน. กลุํมงาน 36,847 - 422,676 459,523  

2 กลุํมงานพัฒนาระบบเครือขํายและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน. กลุํมงาน 255,020 - 380,350 635,370  

3 กลุํมงานสัมพันธ์ชุมชน หน. กลุํมงาน - -  -  

4 กลุํมงานสํงเสริมสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป หน. กลุํมงาน 70,046 -  70,046  

5 กลุํมงานอาคารสถานที่  สิ่งแวดล๎อม น้ าดื่ม ยานพาหนะ หน. กลุํมงาน 110,300 -  110,300  

รวมงบประมาณ 472,213 - 803,026 1,275,239  
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สรุปงบประมาณแยกกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 
 

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ รวม หมายเหตุ 

กลุ่มงาน อุดหนุน ฯ กิจกรรมพัฒฯ รายได้ งบประมาณ  

1 กลุํมงานสํงเสริมกิจกรรมนักเรียน หน. กลุํมงาน 165,076 30,000 - 195,076  

2 กลุํมงานสํงเสริมกิจการนักเรียน หน. กลุํมงาน 
145,262 285,010 - 430,272 

 

3 กลุํมงานคุณธรรม จริยธรรม หน. กลุํมงาน 70,215 603,000 - 673,215  

4 กลุํมสํงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน หน. กลุํมงาน 54,730 - - 54,730  

5 กลุํมงานอ านวยการและสารสนเทศ หน. กลุํมงาน 38,983 - - 38983  

6 กลุํมงานสํงเสริมความประพฤติและวินัยนักเรียน หน. กลุํมงาน 45,545 - - 45,545  

รวมงบประมาณ 519,811 918,010 - 1,437,821  
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ส่วนที่  4 
 

งบประมาณการด าเนินงาน 
 ตามโครงสร้างการบริหาร    
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กลุ่มบริหารวิชาการ  ปีงบประมาณ 2563  

กลุ่มงาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

1.งานพัฒนา
หลักสูตรและ
การนิเทศ
การศึกษา 

มฐ. ที่ 2 
กลยุทธ์ข๎อ
ที่ 6 

1. เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา ให๎
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
2. ผู๎บริหาร
สถานศึกษา
นิเทศ ก ากับ 
ติดตามโดยใช๎
ห๎องเรียน         
เป็นฐาน 

1.มีหลักสูตร
สถานศึกษา 
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนา
โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 100% 
2. ครู 100 %
ได๎รับการ
สํงเสริมการจัด
กระบวนเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียนได๎
อยํางเหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
นิเทศการศึกษา 
1. กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา    

 
 

19,430 

   
 
            - 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 

19,430 

 
 
น.ส. สุรัณญา 

2. โครงการพัฒนางานนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

6,705 - - - 6,705 นางสตรีรัตน์ 

รวมงบประมาณ 26,135 - - - 26,135  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

2.งาน 
แนะแนว
การศึกษา 

มฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ ที ่1  

 1. เพ่ือให๎ได๎รับ
ความรู๎ และ
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
หลักหรืออาชีพ
เสริมได๎ และ
สามารถด ารงชีพ
ได๎อยํางมีศักดิ์ศรี 
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
2. สามารถชํวย
ตนเอง พึ่งตนเอง 
รับผิดชอบตนเอง 
รู๎จักตนเอง 
สามารถตัดสินใจ
เลือกสิ่งตํางๆ    
ไดดี๎ 

1.ครูนักเรียนได๎
ประโยชน์จาก
การใช๎วัสดุ
อุปกรณ์ 
2. นักเรียน
สามารถ
วางแผน
การศึกษาตํอ 
3.นักเรียน
สามารถศึกษา
ขําวสารงาน
แนะแนวได๎ 

โครงการพัฒนาและสํงเสริม
คุณภาพผู๎เรียน 
1.กิจกรรมซื้อวัสดุส านักงาน 

 
 

3,310 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3,310 

 
 
นายคงพร 

2.กิจกรรมการศึกษาดูงาน
วิชาการของนักเรียนระดับชั้น 
และมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 

- - - - - นายเจริญพร 

4.กิจกรรมท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ขําวสารแบบ
บานเลื่อนกระจก  

7,500 - - - 7,500 นายเจริญพร 

5.กิจกรรมการติดตาม
นักเรียนศึกษาตํอมัธยมศึกษา
ศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษา
ศึกษาปีที่ 6  

- - - - - นายคงพร 

6.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .6 

8,000 - - - 8,000 นายเจริญพร 

7.ซํอมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 4,000 - - - 4,000 นายคงพร 
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมา

ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

2.งาน 
แนะแนว
การศึกษา 

มฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ ที่ 1  

3. เพ่ือให๎นักเรียน
สามารถแก๎ปัญหา
ตํางๆ ได๎ด๎วย
ตนเอง  

 8. แนะแนวสัญจร - - - - - น.ส.กอมารียะห์  
อาแว 

9. ปูายไวนิลประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่ได๎ศึกษาตํอ  
ปีการศึกษา 2563 

3,600 - - - 3,600 นางคงพร 

10. โครงการสร๎างแรงบันดาล
ใจในการเรียนและการเลือก
เส๎นทางชีวิต 

10,600 - - - 10,600 น.ส.กอมารียะห์  
อาแว 

 11. ซํอมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ 

2,000 - - - 2,000 นายคงพร 

รวมงบประมาณ 39,010 0 0 0 37,010 
 

- - - 39,010 0 0 0 37,010 
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กลุ่มงาน งาน
มาตรฐาน/ 

กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

3. งาน
ทะเบียน
นักเรียน 

มฐ. ที่ 1,2,3 
กลยุทธ์ ที่ 
1,2,4,5,6,7 

1. เพ่ือแก๎ปัญหา
นักเรียนที่มีผล
การเรียน 0 , ร , 
มส และ มผ  ให๎
มีโอกาสจบ
การศึกษา 
2.  เพ่ือเป็นการ
ประสานความ
รํวมมือระหวําง
ครู ผู๎ปกครอง 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีโอกาสจบ
หลักสูตรทุกคน 
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1. โครงการดูแลชํวยเหลือ
นักเรยีนที่คาดวําจะไมํจบ
การศึกษา    
- จัดประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียนที่คาดวําจะไมํจบ
หลักสูตร 
- ติดตาม/ชํวยเหลือและ
ดูแลนักเรียนที่คาดวําจะไมํ
จบหลักสูตร 

2,930 - - - 2,930 
 

นางกาญจนา 

2. โครงการจัดท าเอกสาร
การศึกษาตามหลักสูตร 
- จัดซื้อแบบแบบพิมพ์ จาก 
สพม.9 
- จัดซื้อ/ลงทะเบียน ปพ.1 
- จัดท า/จัดจ๎าง เอกสาร
ทางการศึกษา 

58,721  - - - 58,721 

รวม  61,651    61,651  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

4.งาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานถาน
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 1,2,3 
กลยุทธ์ ที่ 
1,2,4,5,6,7 

1.เพื่อผดุงระบบ
การประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ให๎มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือ
เตรียมพร๎อมรับ
การประเมิน
ภายนอก 
3.เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให๎มี
คุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัล 
OBECQA 

ร๎อยละ 90 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร
โรงเรียนมัธยม
ฐานบิน
ก าแพงแสน ที่มี
สํวนรํวมในการ
ก าหนด
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ด าเนินการตาม
ระบบประกัน
คุณภาพ
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 
และสากล     

1. โครงการพัมนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาสูํ
มาตรฐานสากล 
-ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
- จัดท ารายงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปี 

15,828  - - -         15,828  นางกันตินันท์ 

2. โครงการพัฒนางาน 
OBECQA ให๎มีความยั่งยืน 
 

11,143 - - - 11,143 นางนภัสวรรณ 

3. โครงการสํงเสริมและสร๎าง
เครือขํายกลุํมโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

10,611 - - - 10,611 นางนภัสวรรณ 

รวมงบประมาณ 37,582 - - - 37,582  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

5. งาน
พัฒนา
ระบบงาน
ผลิตสื่อ
เพ่ือการ
เรียนการ
สอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 1,2,3 
กลยุทธ์ ที่ 
1,2,4,5,6,7 

1. เพ่ือจัดซื้อ
วัสดุ/อุปกรณ์
ส าหรับงาน 
ผลิตสื่อ 
2.เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดท าสื่อ
เอกสารตํางๆ 
ของโรงเรียน 
3. เพ่ือเก็บ
รักษาอุปกรณ์
ส าหรับงานผลิต
สื่อให๎มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

1.จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ส าหรับ
งานผลิตสื่อที่
เพียงพอ                
ในการจัดท า
เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรู๎       
2.บุคลากร
จัดท าเอกสาร
ตํางๆ ของ
โรงเรียนที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบงานผลิต
สื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
1.ส ารวจปริมาณการใช๎งานสื่อ
เอกสารจากผู๎ใช๎โดยตรงและ
บันทึกข๎อความอนุญาตผลิต
เอกสารปีงบประมาณเดิม 
2.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับ
งานผลิตสื่อที่เพียงพอในการ
จัดท าเอกสารประกอบการ
เรียนรู๎และเอกสารประกอบ
กิจกรรมตํางๆของโรงเรียน 
3.ผู๎บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนรู๎ และ
เอกสารประกอบตํางๆ 

663,662 - - - 663,662  น.ส. ณิปุณมา 

รวมงบประมาณ 663,662 - - - 663,662   
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

6. งาน
วัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 1,3 
กลยุทธ์ ที่ 1,2 

1. เพ่ือบันทึก
ข๎อมูลรายบุคคล
ของนักเรียน
เรื่องผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   
2. เพ่ือให๎การ
สอบวัดผลกลาง
ภาคเรียนมี
ความเรียบร๎อย 
มีประสิทธิภาพ 

1.นักเรียนมี
แบบรายงาน
ประจ าตัว
นักเรียน  
2.การทดสอบ
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ  
โปรงใส บริสุทธิ์  
ยุติธรรม  และ
ตรวจสอบได๎ 

โครงการพัฒนางานวัดผล-
ประเมินผล 
1.กิจกรรมจัดซื้อแบบรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6)   

         
55,200  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
         

55,200 

น.ส. ศิริพร   

2.กิจกรรมสอบประเมินผล
ระดับโรงเรียน   

49,405 - - - 49,405 

รวมงบประมาณ 104,605    104,605  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

7. วิจัยและ
พัฒนา 
แหลํงเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 1,2,3 
กลยุทธ์ ที่ 3 

1.เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น
ของผู๎ปกครอง
และนักเรียน
เกี่ยวกับการ
พัฒนาตํอยอด
ทางการจัด
การศึกษา      
2. เพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีนิสัย
รักการอําน 
การเขียนและ
การสื่อสาร 
 

1. เพ่ือน า

ผลการวิจัยมา

ปรับปรุง พัฒนา 

และตํอยอดการ

จัดการศึกษา

ของโรงเรียน       

2. เพ่ือให๎

นักเรียนมีนิสัย

รักการอําน การ

เขียน และการ

สื่อสาร มีระดับ

ความพึงพอใจ

อยูํในระดับดีขึ้น

ไป ร๎อยละ 85 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาของ
โรงเรียน  
-ท าแบบสอบถามเพ่ือให๎ทราบ
ความต๎องการของผู๎ปกครอง
และผู๎เรียนอยํางชัดเจน 

590           - - 
 

  

 - 590 น.ส.พัชรมน 
 

2. โครงการสํงเสริมการอําน
และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
 -กิจกรรมพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ  จัดซื้อวัสดุ

ครุภัณฑ์และพัฒนาแหลํง

เรียนรู๎ 

- กิจกรรม Thanbin Master 

Reader, เรื่องของพํอ 

สัปดาห์ห๎องสมุด,  กิจกรรม 

Share Reading for friends 

65,355 - - - 65,355 น.ส.ขวัญแก๎ว
และนางสาว 
วรรณภา 

                          รวมงบประมาณ  65,945 - - - 65,945  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

8.งาน
พัฒนา
วิชาการ 

มาตรฐานที่ 2  
กลยุทธ์ข๎อ 7 

1. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และ
ศักยภาพของ
ครู และ 
นักเรียน 
2. เพ่ือให๎ครู 
และบุคลากร
ทางกาศึกษา   
ได๎มีโอกาส
ศึกษา  ดูงาน  
แลกเปลี่ยน
แนวความคิด
ระหวํางกัน 

1. นักเรียนได๎
แสดงออกซ่ึง
ความสามารถ
ของผู๎เรียนใน
เวทีการแขํงขัน
ระดับตํางๆ
ร๎อยละ  75 
2. สํงเสริม
แรงจูงใจให๎ครู  
บุคลากร
ทางการศึกษา  
และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน
ที่ดีข้ึนร๎อยละ  
95 
 
 

โครงการพัฒนา สํงเสริม 
สนับสนุน ศักยภาพและ
คุณภาพของนักเรียนทาง
วิชาการ 
1. กิจกรรมพัฒนากลุํมบริหาร
วิชาการ 
-กิจกรรม  แขํงขันทักษะ  
ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

 
 
 
 

611,335 

 
 
 

 

           - 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

611,335 

นายการัณภาส 

2. กิจกรรม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในยุค
การศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 

35,760    35,760 
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

8.งาน
พัฒนา
วิชาการ 
(ตํอ) 

มาตรฐานที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 1 

1.เพ่ือพัฒนา
คะแนนสอบ           
O-NET  ให๎อยูํ
ในเกณฑ์ดี 
2.เพ่ือการมี
วัสดุและ
อุปกรณ์ในการ
ใช๎สอยเพื่อ
สํงเสริม
คุณภาพของ
ผู๎เรียนอยําง
เพียงพอตํอ
การ
ด าเนินงาน 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา      
ปีที่ 3 และ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์       
O-NET อยูํใน
เกณฑ์ดี ร๎อยละ 
50 
2. มีวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
ใช๎สอยเพื่อ
สํงเสริมคุณภาพ
ของผู๎เรียน 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 3 และปีที่ 6 
-จัดคํายติวนักเรียนชั้น ม 3  
และ  ม 6 
-จัดสอบนักเรียนชั้น ม 3  
และ  ม 6 

65,970 - - - 65,970  

2. กิจกรรมรับสมัครนักเรียน
ใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

27,747 - - - 27,747 นาย 
การัณยภาส 

3. โครงการพัฒนากลุ่มบริหาร
วิชาการ 
-ก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ที่จะ
จัดซื้อ และ ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายการ
เสนอ 

27,589 - - - 27,589 นาย       
การัณยภาส   

รวมงบประมาณ 768,401    768,401  



แผนปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ   2563  

 

งานแผนงาน หน๎า 87 

 

กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

9. งานกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
 
9.1 การ
พัฒนาและ
สํงเสริม
คุณภาพ
ผู๎เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 1,3 
กลยุทธ์  
ที ่1,2 

1.เพ่ือให๎
นักเรียนมี
ความรู๎และ
ทักษะ
กระบวนการ
ตามมาตรฐาน
รายวิชา 
2.เพ่ือให๎
นักเรียนได๎รับ
การพัฒนา
อยํางเต็ม
ศักยภาพ  
3.เพ่ือให๎ผู๎เรียน
มีทักษะส าคัญ
ตามแนวทาง
ไทยแลนด์ 4.0 

1.นักเรียนมี
ความรู๎และ
ทักษะ
กระบวนการ
ตามมาตรฐาน
รายวิชา  
ร๎อยละ 90 
2. นักเรียน
ร๎อยละ 90 มี
เจตคติที่ดีตํอ
รายวิชา 
3.ผู๎เรียนร๎อย
ละ 90 มีทักษะ
ส าคัญตาม
แนวทาง 
ไทยแลนด์ 4.0 
 
 
 

1.โครงการพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพผู๎เรียน 

32,295 - - - 32,295 กลุํมสาระฯ
ภาษาไทย 

2.โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
กลุํมสาระฯ คณิตศาสตร์ 

60546 - - - 60546 กลุํมสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนกลุ่ม   
สาระฯ สังคมศึกษาฯ 

96,800 - - - 96,800 กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ 

5.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

167,771 - - - 167,771 วิทยาศาสตร์ 

6.โครงการสํงเสริมความ
เป็นเลิศทางด๎านกีฬา 
 
   

114,963 - - - 114,963 กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

9. งานกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
9.1 การ
พัฒนาและ
สํงเสริม
คุณภาพ
ผู๎เรียน 
(ตํอ) 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 1,3 
กลยุทธ์  
ที ่1,2 

1.เพ่ือให๎
นักเรียนมี
ความรู๎และ
ทักษะ
กระบวนการ
ตามมาตรฐาน
รายวิชา 
2.เพ่ือให๎มีเจต
คติท่ีดีตํอ
รายวิชา 
3.เพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีทักษะ
ส าคัญตาม
แนวทาง 4.0 

1.นักเรียนมี
ความรู๎และ
ทักษะ
กระบวนการ
ตาม
มาตรฐาน
รายวิชา  
ร๎อยละ 85 
2. นักเรียน
ร๎อยละ 80มี
เจตคติที่ดีตํอ
รายวิชา 
3.ผู๎เรียน 
ร๎อยละ 80 มี
ทักษะส าคัญ
ตามแนวทาง 
ไทยแลนด์ 
4.0 

7. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

136,490 - - - 136,490 กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 

8.โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพและชีวิต 

9,570 - - - 9,570 กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 

9.โครงการพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพผู๎เรียน
ภาษาตํางประเทศ 

40,500 - - - 40,500 กลุ่มสาระฯ 
ภาษา
ตํางประเทศฯ 

10.โครงการมหัศจรรย์การ
เรียนรู๎ ด๎วยหลักคิด 4Q เกํง
ดีมีสุข (IQ,EQ,MQ,AQ) 

41,252 - - - 41,252 กิจกรรมพัฒฯ 

โครงการพัฒนาและสํงเสริม
คุณภาพผู๎เรียน 

28,410 - - - 28,410 แนะแนว 

โครงการพัฒนาและสํงเสริม
คุณภาพผู๎เรียนลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด 

     37,240 807,246   844,486 กิจกรรมพัฒฯ 

รวม 765,837 807,246 - - 1,573,083  
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กลุ่มงาน/งาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

9. งานกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
9.2. การ
พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

มฐ. ที่ 2,4 
กลยุทธ์ ที่
2,4,5,7 

1.เพ่ือ
ปรับปรุงห๎อง
ศูนย์การ
เรียนรู๎ของ
กลุํมสาระฯให๎
เอ้ือตํอการ
เรียนการสอน   
การสืบค๎น 
สร๎างองค์
ความรู๎ 
2.เพ่ือให๎ครูมี
วัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อเทคโนโลยี 
ใช๎สนับสนุน
การสอน 

1.นักเรียน 
ร๎อยละ 92 
ได๎รับประโยชน์
จากศูนย์การ
เรียนรู๎ 
2.นักเรียน 
รอ๎ยละ 92 มา
ใช๎บริการห๎อง
ศูนย์การเรียนที่
ทันสมัย 
3. นักเรียนมี
แหลํงเรียนรู๎ที่
เอ้ือตํอการ
พัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

130,347 - - - 130,347 กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

2.โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ 

63,700 - - - 63,700 กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

3.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงห๎องศูนย์สื่อการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

77,900 - - - 77,900 กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

4.โครงการพัฒนาห๎องศูนย์
การเรียนรู๎ของกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา 

3,600 - - - 3,600 กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

5.โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 
 

94,800  1,560,
000 

 1,654,800 กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 
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กลุ่มงาน/งาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

9. งานกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
9.2 การ
พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

   6.โครงการพัฒนาห๎องศูนย์ 
ห๎องเรียนประจ าและ
ส านักงานกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

46,000 - - - 46,000 กลุ่มสาระฯ 
ภาษา 
ตํางประเทศ 

7. โครงการพัฒนาห๎อง
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนและ
สํงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน 

 83,595   16,000 - - 99,595 กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 

รวมงบประมาณ 499,942 16,000 1,560,0
00 

- 2,075,942  
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กลุ่มงาน/งาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

9. งานกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
9.3 การ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระฯ 

มฐ. ที่ 1,3 
กลยุทธ์ ที่
1,2,3,6 

  1.โครงการสํงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

114,963 - - - 114,963 กลุํมสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

2. โครงการพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู๎ คุณภาพ
ผู๎เรียนในยุคการศึกษาไทย
แลนด์ 4.0 

237,382    237,382 กลุํมสาระฯ 
ศิลปะ 

3.โครงการสืบทอดพระราช
ปณิธานสืบสานโขนอัจฉริย
นาฏกรรมสยาม 

12,000    12,000 กลุํมสาระฯ 
ศิลปะ 

4. โครงการการแสดงประจ า
โรงเรียน ชุด “ระบ าอภิรมย์
มัธยมฐานบิน” 
 
 
 

-    - กลุํมสาระฯ 
ศิลปะ 
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กลุ่มงาน/งาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

9. งานกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
9.3 การ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระฯ 

มฐ. ที่ 1,3 
กลยุทธ์ ที่
1,2,3,6 

  5.โครงการพัฒนาระบบนิเทศ
การสอนออนไลน์เพ่ือการ
จัดการสูํยุคไทยแลนด์ 4.0 
โดยใช๎กระบวนการ MTBK 
Model 

-    - กลุํมสาระฯ
ภาษา 
ตํางประเทศ 

6.โครงการ สร๎างแรงบันดาล
ใจในการเรียนและการเลือก
เส๎นทางชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,600    10,600 แนะแนว 

รวม 
 

374,945 - - - 374,945  
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2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

1.กลํมงาน
นโยบายและ
แผนงาน 

มฐ. ที่ 2,4 
กลยุทธ์ที่ 5,7 

1.เพ่ือวาง
แผนการจัดสรร
งบประมาณของ
โรงเรียนให๎
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 
2.เพ่ือให๎การ
ด าเนินการ
โครงการถูกต๎อง
เป็นไปตาม
งบประมาณ 
 

1.ทุกกลุํม
บริหาร/กลุํม
สาระ/งาน ใน
โรงเรียนมี
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
เพ่ือพัฒนาไป
ในทิศทาง
เดียวกัน 
2.ด าเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการอยูํใน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก 

โครงการพัฒนางาน
แผนงานสู่
มาตรฐานสากล 
1.จัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 
2. จัดท าแผนกลยุทธ์
โรงเรียน 
3.จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
4.ศึกษาดูงานและ
สัมมนา การบริหาร
จัดการด๎วยระบบ
คุณภาพ 
 

114,838 - - - 114,838 นางกันตินันท์ 
สักคุนาและ
นางสาว
กานดาภร 

รวมงบประมาณ 114,838 - - - 114,838  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

2.กลุํมงาน
บริหาร
การเงิน 

มฐ. ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 7 
 

เพ่ือให๎การ
บริหารงาน
การเงินมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช๎อยําง
เพียงพอและเกิด
ความคลํองตัวใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

1.มีการ
บริหารงาน
การเงินใน
โรงเรียนเกิด
ความคลํองตัว
ในการ
ปฏิบัติงานครู
และบุคลากร
มีความพึง
พอใจ 
2)  มีเครื่อง
ปริ้นเตอร์และ
วัสดุส านักงาน
เพียงพอความ
ต๎องการใน
การใช๎งาน 
 

1.โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์งานการเงิน 
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานตามรายการที่มี 
- ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ช ารุดให๎มีสภาพใช๎งานได๎ 

93,832 - - - 93,832  นางสาว 
กนกภร   

2.โครงการซํอมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ 
- ซํอมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- ซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ช ารุดให๎มีสภาพใช๎งานได๎ 
- ทดลองใช๎งานและ
ติดตามผล 

- - - - - 

รวมงบประมาณ 93,832 - - - 93,832   
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

3.กลุํมงาน
บริหารพัสดุ
และ
สินทรัพย์ 

มฐ. ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 7 

1.เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ในการจัดหา
พัสดุตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
2.เพ่ือควบคุม
การเบิก-จําย
พัสดุและ
จ าหนําย
ครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน 

1.โรงเรียน
สามารถ
เบิกจําย
งบประมาณ
อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
2. การ
บริหารงาน
การเงินและ
พัสดุของ
โรงเรียน
ถูกต๎องตาม
ระเบียบ 

โครงการสํงเสริมสนับสนุน
การจัดซื้อจัดจ๎างพัสดุให๎ 
กลุํมงานและกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ 
1. ให๎บริการเบิกจํายพัสดุ 
ครุภัณฑ์และสินทรัพย์แกํ
บุคลากรและนักเรียน  
2. พัฒนาระบบงานพัสดุ
และการเบิกจําย   

200,028 - - - 200,028 นางสุกัญญา  
จันทร์เงิน 

รวมงบประมาณ 200,028 - - - 200,028  
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3. กลุ่มบริหารทั่วไป  ปีงบประมาณ 2563  
กลุ่มงาน มาตรฐาน/

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

1.กลุ่มงาน
ส่งเสริม 
สนับสนุนด้าน
วิชาการ 
งบประมาณ 
บุคลากรและ
บริหารทั่วไป 

มฐ. ที่ 
1,2,3 
กลยุทธ์ที่ 1 

1. เพ่ือพัฒนา
งานสารบรรณให๎
มีประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือให๎
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานได๎ปฏิบัติ
หน๎าที่ตาม
บทบาท อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1.งานสารบรรณ 
ให๎บริการข๎อมูล
สารสนเทศตําง ๆ และ
งานบริการด๎านเอกสาร
ตําง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแกํครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได๎เต็มศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2.ตัวแทนผู๎ปกครอง 
ชุมชนมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษาและ
สํงเสริมกิจการด๎าน
ตํางๆของสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนงานบริหาร
ทั่วไป 
1.กิจกรรมการจัดซื้อ
วัสดุสิ้นเปลือง เพ่ือ
ให๎บริการข๎อมูล
สารสนเทศแกํครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 

68,091    68,091 น.ส.สุทธินี 

2.กิจการการจัดประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียน  
 
 

1,955 - - - 1,955 

รวมงบประมาณ 70,046    70,046  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

2.กลุ่มงาน
อาคารสถานที่
และสภาพ 
แวดล้อม  
 
 
 
 

มฐ. ที่ 2,4 
กลยุทธ์ที่ 
4,5,7 

1. เพ่ือให๎สถานที่
และอุปกรณ์
ตํางๆ ของ
โรงเรียนพร๎อมใช๎
งานในปัจจุบัน 
2. เพ่ือให๎การ
บริการด๎าน
ยานพาหนะ
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให๎สภาพ
ห๎องเรียนและ
อาคารสถานที่ถัง
น้ าดื่ม  รถ
โรงเรียนได๎รับ
การดูแลพร๎อมใช๎
งานอยูํเสมอ 
 

1. อาคารเรียนและ
สภาพแวดล๎อม
สาธารณปูโภค ใน
โรงเรียน ได๎รับการ
ปรับปรุง ดูแลให๎ใช๎งาน 
ได๎ถูกสุขอนามัย ชํวย
สํงเสริมให๎การเรียน
การสอนมีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น 
2. มีรถยนต์ใช๎สมบูรณ์  
3.เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให๎กับครูและ
นักเรียนในการเดิน
ระหวํางอาคาร 
4. มีระบบผลิตไฟฟูา
ด๎วยเซลล์แสงอาทิตย์
บนหลังคาอาคาร 
(Solar Roof Top)   

1.โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล๎อม 

     นางวรรณี  
 

- - - - - 

- ทางเดินเชื่อมอาคาร
แบบมีหลังคา 

- - - - - นายนิรัติศัย 

- จัดท าห๎องเรียน
ธรรมชาติ   

- - - - - นาย
ปราโมทย ์

- พัฒนาน้ าดื่ม 92,300 - - - 92,300 นายมนัส 

-ซํอมบ ารุงรักษา
รถยนต์โรงเรียน 

- - - - - นายมนัส 

-การใช๎รถยนต์เพื่อ
สํงเสริมสนับสนุนให๎ครู
กับและนักเรียน 
 

- - - - - นายมนัส 
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

2.กลุ่มงาน
อาคารสถานที่
และสภาพ 
แวดล้อม  
(ต่อ) 
 
 
 
 

  5. มีศูนย์ฝึกทักษะ
อาชีพให๎นักเรียน 1 
ห๎อง 

6. มีการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาด๎วยเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคาร (Solar Roof 
Top)    1  จุด  
 
 
 
 
 
 
 

2.โครงการพัฒนาห๎อง
ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ 

- - - - - นางปารีญา   

3. โครงการการจัดการ
ขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

5,000 - - - 5,000 นางสาว 
มยุรัตน์ 

4. โครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟูาด๎วยเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคาร (Solar Roof 
Top)   

15,000 - - - 15,000 นาย 
ภัทรพงษ์ 

รวมงบประมาณ 112,300 - - - 112,300  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

3.กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ 

มฐ. ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 2 

1.เพ่ือเผยแพรํ 
กิจกรรมตํางๆ  
ของโรงเรียน 
2. เพ่ือเป็นสื่อ
สัมพันธ์ที่ดี
ระหวํางโรงเรียน
กับผู๎ปกครอง                  
และชุมชน 
ตลอดจนศิษย์เกํา 
3. เพ่ือเสริมสร๎าง
ความศรัทธาและ
ความเข๎าใจอันดี
ให๎กับผู๎ปกครอง 
ครู นักเรียน 
บุคคลทั่วไป 

1. 1.ผู๎เรียนร๎อยละ 
100 ไดร๎ับความรู๎และ
ขําวสารจากงาน
ประชาสัมพันธ์  
2. โรงเรียนมีการ
เผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารสูํชุมชนและ
ได๎รับความรํวมมือ
จากชุมชนในระดับดี
เยี่ยม 

โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมัธยม 
ฐานบินก าแพงแสน 
1. กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน   

 
 
 
 

36,847 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

36,847 

น.ส.ศิริญา   

2. กิจกรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์งาน
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน   
 
 
 
 
 

- - 422,676 - 422,676 

รวมงบประมาณ 36,847 - 422,676 - 459,523  
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งานแผนงาน หน๎า 100 

 

กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

4. กลุํมงาน
พัฒนาระบบ
และเครือขําย
ข๎อมูล
สารสนเทศ 
 

มฐ. ที่ 1,3 
กลยุทธ์ที่ 
1,2 

1.เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาและ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริการ
ด๎าน ICT 
2.เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาใน
การให๎บริการ
ระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์
ภายในโรงเรียน 

นักเรียน ครแูละ
บุคลากรมีระบบ
คอมพิวเตอร์,กล๎อง
วงจรปิด,ระบบการ
สื่อสารภายใน
สามารถใช๎งานได๎ 
อยํางมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
บริหารงานโรงเรียน 
 

โครงการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

1. กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาระบบกล๎องวงจรปิด 
CCTV ภายในโรงเรียน 

 
 
 

   56900 

 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 

 
- 

 
 
 

       
56900 

 
 
 

นายเรวัต   

 

2. พัฒนาการให๎บริการการ
ตัดสติ๊กเกอร์เพื่อจัดท าปูาย
ภายในโรงเรียน 

8,000 - - - 8,000 นายเรวัต   

3. ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 

54,570 - - -   54,570 นาย 
ศักดิ์สกุล 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ห๎องประชุมและพิธีการ
ภายในโรงเรียน 

112,800 - - - 112,800 นาย 
ศักดิ์สกุล 

5. การเชําอินเตอร์เน็ต Lead 
line ความเร็วสูง 

             -              -              -  - - นาย 
กัณฑ์อเนก   

6.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
 
 

             -              -              -         -                   - 
- 

นางสาว 
วริกา   
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

4. กลุํมงาน
พัฒนาระบบ
และเครือขําย
ข๎อมูล
สารสนเทศ 
(ตํอ) 
 

มฐ. ที่ 1,3 
กลยุทธ์ที่ 
1,2 

   8.ปรับปรุงและพัฒนางาน
มัลติมีเดีย 

12,400 - - - 12,400 นายเรวัต 

9.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการสอน 

- - 100,000 - 100,000 นายมนต์ชัย   

10.ปรับปรุงและพัฒนาห๎อง
ศูนย์ซํอมบ ารุง 

10,350 - - - 10,350 นายมนต์ชัย 

11.พัฒนาระบบเครือขําย 
 

- - 111,850 - 111,850 นายณัฐกร   

12.พัฒนาระบบงาน
ฐานข๎อมูล 
 

- - 23,000 - 23,000 นาย 
กัณฑ์อเนก   

13. พัฒนาห๎อง Server           
ปี 2563 

- - 145,500 - 145,500 นายณัฐกร   
 
 
 

รวม 255,020 - 380,350 - 635,370  
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กลุํมงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู๎รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได๎ อ่ืนๆ 

5.กลุํมงาน
สํงเสริม
สนับสนุน 
ประสานงาน
และและ
พัฒนา
เครือขําย
การศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 7 

1.เพ่ือให๎
โรงเรียนสร๎าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับ
ผู๎ปกครอง 
หนํวยงาน
ราชการ 
เอกชนและ
ชุมชน  
2.เพ่ือให๎
นักเรียน  
บุคลากร 
ผู๎ปกครอง 
หนํวยงาน
ราชการ มี
สํวนรํวมใน
กิจกรรม
ตํางๆ 

1.โรงเรียน
สร๎าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน
และภาคี
เครือขําย  
ร๎อยละ 100 
2.นักเรียน 
บุคลากร 
ผู๎ปกครอง 
หนํวยงาน
ราชการ 
เอกชนและ
ชุมชน มีสํวน
รํวมในกิจกรรม
ร๎อยละ 100 

โครงการการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับภาคีเครีอ
ขํายโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  
1. โรงเรียนให๎บริการด๎าน
ตํางๆ กับผู๎ปกครอง 
หนํวยงานราชการ เอกชน 
และชุมชน 
2. โรงเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
เกี่ยวกับประเพณีของไทย
วันส าคัญตํางๆ กับ
หนํวยงานราชการ เอกชน 
และชุมชนตามปฏิทิน               
การปฏิบัติงาน 

- - - - - นางวรรณี 

รวมงบประมาณ - - - - -  
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4 . กลุ่มบริหารบุคคล  ปีงบประมาณ 2563 
กลุํมงาน มาตรฐาน/

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม

งบประมาณ 
ผู๎รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได๎ อ่ืนๆ 

1.งานวางแผน
อัตราก าลัง 
สรรหา บรรจุ
แตํงตั้งและ
ออกจาก
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 2 
กลยุทธ์ที่ 5 

เพ่ือให๎โรงเรียน
มัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน มี
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตาม
กรอบ
อัตราก าลังและ
ตามความ
ต๎องการอยําง
เหมาะสม 

โรงเรียนมีครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
อยํางเพียงพอ 
เกิดความ
คลํองตัวในการ
บริหาร จัดการ
เรียนการสอน
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมงานวางแผน
อัตราก าลัง   
-สรรหาอัตราครูก าลัง
พิเศษ เจ๎าหน๎าที่ ครู
ตํางชาติ (อังกฤษ) และ
ครูตํางชาติ (จีน) 

- - 6,476,472 - 6,476,472 น.ส.ณัฐฐินันท์  
 

รวมงบประมาณ - - 6,476,472 - 6,476,472  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

2.งาน
เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ที่ 2,4 
กลยุทธ์ที่ 
4,5,7 

1. เพ่ือให๎
บุคลากร ได๎มี
ความรู๎เกี่ยวกับ
เรื่อง การพัฒนา
สื่อการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   
พัฒนาครูสูํยุค 
Education 4.0   
การพัฒนาภาษา
และการสื่อสาร  
2. เพ่ือเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการ
ท างาน  

ผู๎บริหารและ
ครูร๎อยละ 100 
ได๎เข๎ารํวมรับ
การอบรม และ
ฝึกปฏิบัติตาม
กระบวนการ  
การพัฒนาสื่อ
การจัดการ
เรียนรู๎เพื่อ
พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
พัฒนาครูสูํยุค 
Education 
4.0  การ
พัฒนาภาษา
และการสื่อสาร 

1. สํงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ   
- จัดอบบรมเชิง
ปฏิบัติการทั้งระบบ 
-เรื่อง การพัฒนาสื่อ
การจัดการเรียนรู๎เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ 
-เรื่อง พัฒนาครูสูํยุค 
Education 4.0 
-เรื่อง การพัฒนาภาษา
และการสื่อสาร 

96,100 - - - 96,100 น.ส.  
กัญญ์พิชญา 

2.การศึกษาดูงาน
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล   

51,500 - - - 51,500  

     147,600 - - - 147,600  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

3.งาน
อ านวยการ
และ    
สารสนเทศ 
 
 

มฐ. ที่ 2,4 
กลยุทธ์ที่ 
4,5,7 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศงาน
บุคลากรให๎มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นปัจจุบัน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ร๎อยละ 90 มี
ความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพ
ของระบบงาน
บุคลากร 

1.กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานบุคลากร 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ตามแผน 
-ด าเนินการพัฒนา
ระบบงานบุคลากร 
-ประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยใช๎แบบ
ส ารวจการปฏิบัติงาน 

32,911 - - - 32,911 นางฐิติชญา 

2. กิจกรรม ปรับปรุง
ท าเนียบบุคลากรครู   

9,000 - - - 9,000 นางสาวอัจจิมา   

รวมงบประมาณ 41,911    41,911  
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กลุํมงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู๎รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได๎ อ่ืนๆ 

4. งานวินัย
และ
จรรยาบรรณ 

มฐ. ที่ 2,4 
กลยุทธ์ที่ 
4,5,7 

เพ่ือ
เสริมสร๎าง
ขวัญก าลังใจ 
ความผูกพัน
ในองค์กรของ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ในการ
ปฏิบัติงาน  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ร๎อยละ 100 มี
ขวัญก าลังใจ   
มีความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและ
กัน มีเจตคติที่ดี
ตํอโรงเรียน 

1. กิจกรรมการแสดงมุทิตา
จิตและยกยํองเกียรติคุณครู
เกษียณอายุราชการ 
-จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
และก ากับนิเทศติดตาม 
-ด าเนินกิจกรรมการแสดง
มุทิตาจิต 

- - - - - นาย 
ชัยจุมพล 

2. สร๎างขวัญและก าลังใจใน
การเดินทางไปราชการ 

100,000 - - - 100,000 นางสาว
หนึ่งฤทัย   

รวมงบประมาณ  100,000 - - - 100,000  
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5. กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน  ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มงาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

1.กลุํมงาน
อ านวยการ
และ
สารสนเทศ 
 
 
 
 

 

มฐ. ที่ 1,2 
กลยุทธ์ที่ 
4, 7 

1. เพ่ือให๎ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน๎าที่
อยํางมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล  
2. เพ่ือให๎มี
สภาพแวดล๎อม
และการบริการ
ที่สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ  

1.ครูปฏิบัติงาน
ตามหน๎าที่อยําง
มีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 
 2.สถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนา
ลักษณะทาง
กายภาพไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 
จากงบประมาณ
ที่ได๎รับจัดสรร 

โครงการงานอ านวยการและ
สารสนเทศ กลุํมบริหารกิจการ
นักเรียน 
1.กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์  
กลุํมบริหารกิจการนักเรียน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช๎
ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลืองและ
วัสดุถาวร 
-ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานประเภทถาวรหรือ
วัสดุครุภัณฑ์ 

 
 
 

38,983 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

38,983 

นางสาวกิติยา 

รวมงบประมาณ 38,983 - - - 38,983 
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กลุ่มงาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

2.กลุํมงาน
สํงเสริม
กิจการ
นักเรียน 
 

 

มฐ. ที่ 1 
กลยุทธ์ที่
1,2,4,5,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อท าให๎
นักเรียนที่มี
ปัญหาด๎าน
ตํางๆ ได๎รับ
ความชํวยเหลือ
และแก๎
พฤติกรรมให๎
สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎
เป็นอยํางดี 
2.เพ่ือให๎
นักเรียนรู๎จัก
ควบคุมตนเอง
ให๎อยูํรํวมกัน
อยํางสงบสุข 

1. นักเรียนเข๎า
รํวมกิจกรรมไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80 
2.นักเรียนไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80 มีลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
แกนกลางขั้น
พ้ืนฐานและ
น าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

โครงการสํงเสริมกิจการ
นักเรียน 
1.กิจกรรมระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนประจ าปี
งบประมาณ 2563 

 
 

67,000 

 
 
 - 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

67,000 

 
 
นายสรายุธ 

2.กิจกรรมมอบเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

300 - - - 300 นายสรายุธ 

3.กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
และคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือขํายผู๎ปกครอง  

35,462 - - - 35,462 น.ส.ปาณิสรา 

4.พัฒนาคนดีศรีฐานบิน 12,000 - - - 12,000 นางเติมสิน 

5.ปฐมนิเทศนักเรียนใหมํ 30,500 - - - 30,500 นางสาวอรีนา 

6.กิจกรรมทัศนศึกษา            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

- - - - - นางเติมสิน 

7.กิจกรรมทัศนศึกษา 
 ชั้น ม.2 

- 95,420 - - 95,420 นางปารีญา 
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กลุ่มงาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

2.กลุํมงาน
สํงเสริม
กิจการ
นักเรียน 
(ตํอ) 

   8.กิจกรรมทัศนศึกษา          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- - - - - นายวิภาค 

9.กิจกรรมทัศนศึกษา           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

- - - - - นายปิยวิทย์ 

10.กิจกรรมทัศนศึกษา       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

- 94,140 - - 94,140 น.ส.สุวรรณนี 

11.กิจกรรมทัศนศึกษา         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- 95,450 - - 95,450 นางจิตภินันท์ 

รวมงบประมาณ 
 

145,262 285,010 - - 430,272  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

3.กลุํมงาน
คุณธรรม
จริยธรรม  

 

มฐ. ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 
1,2 

 
 
 

1.เพื่อให๎
นักเรียนมี
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
แกนกลางขั้น
พ้ืนฐาน 
2.เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมให๎กับ
นักเรียน 
3.เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให๎มี
ความพร๎อมตาม
หลักเกณฑ์ 
 

1.นักเรียน 80%
เข๎ารํวมกิจกรรม 
2. มีการพัฒนา
โรงเรียน
คุณธรรม
ตํอเนื่อง 
3.นักเรียน 80% 
น าคุณธรรมไป
ใช๎ในชีวิต 
ประจ าวันได๎ 
3.สถานศึกษามี
ลักษณะทาง
กายภาพ
สอดคล๎องกับ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

โครงการพัฒนางานสํงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
1. กิจกรรมสํงเสริมลักษณะ
ทางกายภาพโรงเรียนวิถีพุทธ
และโรงเรียนคุณธรรม 

 
 
 
 

22,000 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

22,000 

นายธีรพงษ์ 
 
 
 
 

2.กิจกรรมท าบุญตักบาตรและ
วันส าคัญทางศาสนา  

16,000 - - - 16,000 นายธีรพงษ์ 

3.กิจกรรมคํายคุณธรรมระดับ 
ม.1-ม.6 

10,115 600,000 - - 610,115 นางสาว 
วริศรา   

4.กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 1,100 - - - 1,100 นายนิรัติศัย 

5.กิจกรรมคํายยุวชนคน 
คุณธรรม 

- 3,000 - - 3,000 น.ส. 
กอมารียะ 

6.กิจกรรมเปิดบ๎านคุณธรรม 12,000 - - - 12,000 น.ส.อรีนา 

7. ศึกษาแหลํงธรรม น๎อมน า
วิธีพุทธ 

9,000 - - - 9,0000 นาย 
ด ารงศักดิ์   

รวมงบประมาณ 70,215 603,000 - - 673,215 
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กลุ่มงาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
 
  

งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

4.กลุํมงาน
กิจกรรม
นักเรียน  
 

มฐ. ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 
1,2 

1.เพ่ือสํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนมี
คุณลักษณะ 
ความสามารถ
และทักษะที่
สอดคล๎องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือให๎
ผู๎เรียนได๎รับ
ประสบการณ์ที่
หลากหลาย 
ค๎นพบความ
ถนัด และ
คุณคําในตนเอง 

1. นักเรียนร๎อย
ละ 80 เข๎ารํวม
กิจกรรม 
2.นักเรียนมี
ความรู๎ มี
คุณลักษณะ 
ความสามารถ
และทักษะที่
สอดคล๎องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
3.นักเรียนร๎อย
ละ 80 มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 
1.กิจกรรมการแสดงกตเวทิตา
จิตแดํครูเกษียณอายุราชการ    

 
 
 

18,050 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

18,050 

 
 
 
นางปารีญา 

2. กิจกรรมวันไหว๎ครู  3,500 - - - 3,500 นางปารีญา 
 

3. วันแมํแหํงชาติ 15,840 - - - 15,840 นางปารีญา 

4. กิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE   

6,600 - - - 6,600 นายปิติชัย   

5. กิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียนและสภานักเรียน 

11,000 - - - 11,000 นายนิรัติศัย  

6.กิจกรรมคํายกล๎วยไม๎           
ใจอาสา 

- 30,000 - - 30,000 นางปารีญา 

7.กิจกรรมพัฒนากิจกรรม
เหน๎าเสาธง 

9,080 - - - 9,080 นายบัณฑิต 

8. สํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 
 
 

22,600 - - - 22,600 นางปารีญา 
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กลุ่มงาน มาตรฐาน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

4.กลุํมงาน
กิจกรรม
นักเรียน 
(ตํอ)  
 

   9.กิจกรรมพัฒนางาน
ส านักงานกิจกรรมนักเรียน 

6,540 - - - 6,540 นางปารีญา 

10.กิจกรรมอ าลาสถาบันของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

29,000 - - - 29,000 นางสาวกิติยา 

11.กิจกรรมสํงเสริมการออม
เงินของนักเรียน “จากเงินหนู 
สูํออมเงิน” 

750 - - - 750 น.ส.สุนิสา 

12.กิจกรรมพัฒนาธนาคาร
โรงเรียนเพ่ือสํงเสริม                
การออมเงิน 

6,691 - - - 6,691 

13.กิจกรรมคํายสร๎าง
ภูมิค๎ุมกัน หํางไกลควันบุหรี่ 

35,390  - - - 35,390 
  

นาย 
ธีรชัยวัฒน์   

รวมงบประมาณ  165,076 30,000 - - 195,076  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

5.กลุํมงาน
สํงเสริม
ความ
ประพฤติ
และวินัย
นักเรียน  
 

มฐ. ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

1.เพ่ือปูองกัน 
เฝูาระวังไมํให๎
มีการแพรํ
ระบาดของยา
เสพติดและ
อบายมุขใน
โรงเรียน 
2.เพ่ือแก๎ไข
ปัญหายาเสพ
ติดและ
อบายมุขใน
โรงเรียน 
3.เพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ 

1. ผู๎เรียน 
ร๎อยละ 80 มีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.ผู๎เรียน 
ร๎อยละ 80 เห็น
คุณคําในตนเองมี
ความมั่นใจกล๎า
แสดงออกอยําง
เหมาะสม 

โครงการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
1. โครงการห๎องเรียนสีขาว 
-ประกวดห๎องเรียนสีขาว 
-กิจกรรมอบรมและศึกษา      
ดูงาน 
-กีฬาด๎านยาเสพติด 
-จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 
 
 

39,655 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

39,655 

 
 
 

นายปิยวิทย์    

2.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 
-อบรมนักเรียนแกนน า 
-วิทยุสื่อสารงานสารวัตร
นักเรียนและตู๎เสมารักษ์ 

3,900 - - - 3,900 นายณรงค์   

 

3.กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 

1,990 - - - 1,990 นายภัทรพงษ์   

รวมงบประมาณ 45,545 - - - 45,545  
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กลุ่มงาน มาตรฐาน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

รายได้ อ่ืนๆ 

6.กลุํมงาน
สุขภาพ
และ
อนามัย
โรงเรียน  

มฐ. ที่ 1,7
กลยุทธ์ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือสํงเสริม
การเรียนรู๎
ด๎านสุขภาพ
นักเรียนตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู๎ตํางๆ 
และสามารถ
น าความรู๎ที่ได๎
ไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือ
ให๎บริการด๎าน
สุขภาพ
เบื้องต๎นแกํ
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน 

1. นักเรียนให๎ความ
รํวมมือในการท า
กิจกรรมไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 จาก
นักเรียนเปูาหมาย
ของแตํละกิจกรรม 
2. นักเรียน มี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรงไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด 

โครงการสํงเสริมสุขภาพ
และอนามัยนักเรียน 
1.กิจกรรม อย. น๎อย 

 
 

 

2,220 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

2,220 

 
 
น.ส.ละเอียด   

2.กิจกรรมจัดซื้อยาสามัญ
ประจ าบ๎าน 

 20,000 - - - 20,000 น.ส.ละเอียด   

3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุฯ 17,710 - - - 17,710 น.ส.ละเอียด 

4. กิจกรรมตรวจหมูํโลหิต
นักเรียน 

3,200 - - - 3,200  

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพ
นักเรียนทุกระดับชั้น  

8,000 - - - 8,000 น.ส.ละเอียด 

6.กิจกรรม “ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง” 

3,600 - - - 3,600 น.ส.ละเอียด 

7. กิจกรรมวันเอดส์โลก - - - - - น.ส.ละเอียด 
8. ประกันอุบัติเหตุหมูํ นร. - - - - - น.ส.ละเอียด 

รวมงบประมาณ  54,730 - - - 54,730  
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ส่วนที่  5 
 

การก ากับ  ติดตาม 
ประเมิน และรายงาน 
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ส่วนที่ 5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 โรงเรยีนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได๎ก าหนดเปูาหมาย
ความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสูํการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
การบริหารแผน 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ใช๎หลักธรรมภิบาล (Good Governmance)  ในการบริหาร
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม  คือการด าเนินการ จะต๎องถูกต๎องตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งตํางๆที่
เกี่ยวข๎องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกข้ันตอน 

2. หลักคุณธรรม คือการด าเนินการจะต๎องค านึงถึงความถูกต๎อง ไมํผิดศีลธรรมอันดีงามไมํท าให๎ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎สํวนเสียเดือดร๎อน 

3. หลักความโปรํงใส คือการด าเนินการจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎ทุกข้ันตอน 
4. หลักความมีสํวนรํวม คือ การด าเนินการจะต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและมีสํวนได๎สํวนเสียเข๎า

มามีสํวนรํวมในการด าเนินการ 
5. หลักความรับผิดชอบ คือการด าเนินการจะต๎องมีผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย จะต๎องมีผู๎รับผิดชอบพร๎อมที่จะ

ปรับปรุงและแก๎ไขตํอไป 
6. หลักความค๎ุมคํา  คือการด าเนินการต๎องตระหนักวํามีทรัพยากรคํอนข๎างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร

จัดการจ าเป็นจะต๎องยึดหลักความประหยัด ความคุ๎มคํา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การก ากับติดตาม 
วัตถุประสงค์ 
              การก ากับติดตามประเมินผล และรายงาน  แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกิจกรรมที่ใช๎ในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ดังนั้น  ฝุายแผนงานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน          
จึงก าหนดแนวทาง การติดตามประเมินผลและรายงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีวัตถุประสงค์ดังตํอไปนี้ 
 
 1. เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 2. เพื่อให๎งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ระบุไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
บรรลุผลอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือให๎ทราบผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ  ซึ่งจะน าไปสูํการปรับ
แผนปฏิบัติการในชํวงเวลาที่เหมาะสม และน าไปใช๎ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ                            
ในปีงบประมาณถัดไป 
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                โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม การด าเนินงานในการบริหาร
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ  (PDCA) ดังนี้ 
 1.  P : PLAN การวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล๎องกับ
แผนของพันธกิจ มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว๎ งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสม                 
มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกํอนด าเนินการหรือไม ํ
 2. D : DO  การก ากับติดตามการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการ  
มีผู๎รับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนด มีการประสานงานกับผู๎เกี่ยวข๎องมากน๎อยเพียงใด สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไมํ สามารภด าเนินการได๎ตามงบประมาณหรือไมํ 
 3.  C : CHECK  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน ได๎มีมีการก าหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมิน
หรือไมํ มีรูปแบบการประเมินเหมาะสมหรือไมํ มีการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์หรือไมํ มีปัญหา/จุดอํอนที่พบใน
การด าเนินการหรือไมํ มีข๎อดี/จุดแข็งของการด าเนินการหรือไมํ 
 4. A : ACTION น าข๎อมูลที่ได๎จากการก ากับติดตาม การด าเนินการไปปรับปรุงตํอไป มีการระดมสมอง
เพ่ือหาแนวทางแก๎ไขปัญหา/จุดอํอนที่ค๎นพบ มีการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางเสริมข๎อดี /จุดแข็งเพ่ิมขึ้น มีการน า
ผลที่ได๎จากการระดมสมองเสนอผู๎บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช๎วางแผนจัดท าโครงการ ในครั้งตํอไป มีการก าหนด
กลยุทธ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในครั้งตํอไป 
 
ระบบการติดตามและประเมินผล 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได๎ก าหนดให๎มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

1. มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบ 
  2. จัดท าค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 
                     3. จัดท าปฏิทินก าหนดภารกิจติดตาม ประเมินและรายงานผล 
  4.  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
  5.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  โดยแบํงเป็น 2 ระยะ คือ 
      ระยะที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการก ากับติดตามประเมินผลระหวํางปฏิบัติ 
      ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว 
  6. น าข๎อมูลที่ได๎จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลจากการศึกษา
วิเคราะห์ดังกลําวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 
 
การรายงานผล 

a. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแตลํะกิจกรรมท่ีก าหนดให๎  โดยผู๎รับผิดชอบโครงการ/กจิกรรม 

b. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานตํอผู๎เกี่ยวข๎องและหนํวยงานต๎นสังกัด น า

ผลจากการสรุปไปเป็นข๎อมลูในการวางแผนแก๎ไข ปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินงานตํอไป 
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