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1. ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 

  
ประวัติและควำมเป็นมำ 

    ช่ือ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ท่ีต้ัง ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม สังกัด 
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ   โทร 034-996-460-1  โทรสาร  034-996-461  E-mail mtbk_thainbin@yahoo.com  
Website www.mtbk.ac.th  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนก่อต้ังตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งต้ังโรงเรียน
รัฐบาล ลงวันท่ี  16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2512  และเปิดท าการสอนครั้งแรก วันท่ี 19 พฤษภาคม 2512  จากเนื้อท่ี
แต่เดิม จ านวน 170 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา จัดต้ังโดยใช้พื้นท่ีร่วมกัน ต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าท่ีจาก
กองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษามาท าการรังวัดใหม่เฉพาะโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ซึ่ง
เหลือพื้นท่ีท่ีดินจริง 65 ไร่ ตามผังโรงเรียนท่ีออกแบบโดยกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 25  มีนาคม  2530 กรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นของกองทัพอากาศ โดยโรงเรียนการบิน  
(บยอ.) ยินยอมให้ใช้ท่ีดินแปลงนี้ เพื่อจัดต้ังสถานศึกษาให้บุตร -ธิดา ของข้าราชการและบุคลากรใน
กองทัพอากาศ    

ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ส าหรับ
บุคคลท่ัวไป ในระดับมัธยมศึกษา ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
                                

ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

นายสนิท  รีนับถือ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่ง ต้ังแต่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน  
โทรศัพท์ 065-494-4545 
 

2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
 
 
 

2.1 นายคธา  ว่องพัฒนวงศ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สาขา พลศึกษา  
รับผิดชอบกลุ่มบริหารท่ัวไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ด ารงต าแหน่ง  ต้ังแต่ 
12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงปัจจุบัน โทรศัพท์  098-278-5155 

 2.2 นางธารกมล  สิทธิบุ่น  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ ด ารงต าแหน่ง ต้ังแต่  23 กุมภาพันธ์  2560  
ถึงปัจจุบนั  โทรศัพท์ 064-519-3645 

mailto:mtbk_thainbin@yahoo.com
http://www.mtbk.ac.th/
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2.3 นางสาวปาณิสรา อ่อนเท่ียง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
ด ารงต าแหน่ง ต้ังแต่  12 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน    
โทรศัพท์ 086-795-0879 

 2.4 นางสาวกัญญาณัฐ  บุญพวง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ด ารงต าแหน่ง 2 กันยายน 2564 ถึง
ปัจจุบัน   โทรศัพท์ 092-264-1544 

 

 

รำยชื่อผู้บริหำรโรงเรียนต้ังแต่ก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน 

1.  นายไพบูลย์   ภู่พงศ์พันธุ์ พ.ศ.   2512 - 2522 
2.  นายสมบูรณ์   จันทร์วังพรม พ.ศ.   2522 - 2531 
3  นายชัยวัฒน์    ตระกูลสุนทร 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    ช่างปรีชา พ.ศ.   2553 - 2557 
9. นางปภาดา    เสนาะพิน พ.ศ.   2557 –  2561 
10. นางสุปราณี    อยู่ฤกษ์ พ.ศ.   2561 –  2563 
11. นายสนิท  รีนับถือ พ.ศ.   2563 –  ปัจจุบัน 

 
รำยนำมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

ท่ี ชื่อ-สกุล คณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1 นายณัฐภาคย์   พัฒนพิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

2 น.อ.ประมวล   เสาว์ทองหยุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธาน
กรรมการ 3 นายลอย   มีหมู่ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

4 นายณรงค์   ชูเชิด ผู้แทนครู กรรมการ 

5 นายอ านาจ   โรจนพิสุทธิ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

6 นางสาวสุชาดา   ค าใหญ่ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

7 พระครูอาทรภัทรกิจ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ 

8 พระครูวิมลชัยสิทธิ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ 
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ท่ี ชื่อ-สกุล คณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 

9 นายธิติศักดิ์   ยศสิริพัฒน์ ผู้แทนองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

กรรมการ 

10 น.ส.เบญจวรรณ   แย้มละมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11 นายวิเนตร   แสนหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12 นายเดชา   วิบูลย์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13 นายสมศักดิ์   เอกมนสิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14 ร.ต.เฉลียว   ชูเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15 นายสนิท  รีนับถือ ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและ
เลขานุการ 

 
ปรัชญำและสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 

 ปรัชญำของโรงเรียน  “  นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา ”  แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม 
 สัญลักษณ์ประจ ำ

โรงเรียน 

  

  
 
 
 
 
 

 สีประจ ำโรงเรียน  สีแสด – เทา    

 อักษรย่อประจ ำโรงเรียน      ฐ.บ. 

 อัตลักษณ์       มารยาทดี    มีวินัย  ใจกัลยาณมิตร   จิตอาสา 

 เอกลักษณ์    โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 
 
 
 
 
 

คบเพลิง    หมายถึง    ความเจริญรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ โชต์ิช่วง 
                            ชัชวาล 
ปีก           หมายถึง   การเดินทางท่ีรวดเร็ว ความก้าวหน้า  
                            การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง  ยศถาบรรดาศักด์ิ ช่ือเสียงเกียรติยศ   
                            หน้าท่ีการอาชีพ 
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2.  ข้อมูลนักเรียน 
 

 จ ำนวนนักเรียนและจ ำนวนห้องเรียน 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ านวนผู้เรียน  (คน) 

รวม 
ชำย หญิง เด็กพิเศษ 

มัธยมศึกษาปีท่ี   1 13 268 284 - 552 

มัธยมศึกษาปีท่ี   2 13 249 270 - 519 

มัธยมศึกษาปีท่ี   3 13 234 273 - 507 

มัธยมศึกษาปีท่ี   4 10 190 250 - 440 

มัธยมศึกษาปีท่ี   5 10 151 263 - 414 

มัธยมศึกษาปีท่ี   6 10 141 245 - 386 

รวมทั้งสิ้น 66 1,237 1,585 - 2,822 
 

แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนวัดผลเมื่อวันท่ี  25 มิถุนายน  2564 
 

 

3.  ข้อมูลผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ 
ท ำงำนเฉลี่ย ชำย หญิง 

ปริญญำ 
เอก 

ปริญญำ 
โท 

ปริญญำ 
ตรี 

ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำตรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - 1 - - 12 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 3 - 3 1 - 10 
ข้าราชการครู 45 81 1 40 85 - 14 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว 2 7 - - 9 - 2 
ครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ) 1 2 - - 3 - 1 
ลูกจ้างประจ า 4 1 - - 1 4 25 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 - 3 
ลูกจ้างช่ัวคราว 9 10 - - 5 14 8 

รวม 
63 105 1 44 98 18 12.74 

108 
 

แหล่งข้อมูล : งานบุคคล เมื่อวันท่ี  10  กันยายน  2564 
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 จ ำนวนครูจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

จ ำนวน 
ครู 

วิชำสอน 
ที่รับผิดชอบ 

วิทยฐำนะ 

ตำมวุฒิ ควำม
ถนัด 

ค.ศ.4 ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1 ครูผู้ช่วย อัตรำ
จ้ำง 

ภาษาไทย 14 14 - - 2 3 9 - - 
คณิตศาสตร์ 15 14 1 - 3 3 9 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 29 29 - - 5 9 12 1 2 
สังคมศึกษา ฯ 18 17 1 - 2 6 8 1 1 
สุขศึกษาและพลศึกษา 10 10 - - - 4 3 2 1 
ศิลปศึกษา 9 9 - - - 2 6 - 1 
การงานอาชีพ 12 12 - - 1 2 8 - 1 
ภาษาต่างประเทศ 25 25 - - 4 5 11 2 3 
แนะแนว 3 3 - - 1 - 2 - - 

รวม 135 133 2 - 18 34 68 6 9 
 คิดเป็นร้อยละ 100 98.52 1.48 - 13.33 25.19 50.37 4.44 

. 
6.67 

แหล่งข้อมูล : งานบุคคล เมื่อวันท่ี  10  กันยายน  2564 
 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่ง/หน้ำที่ 
(ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงชั่วครำว) 

เพศ วุฒ ิ
ประสบกำรณ์ 

เฉลี่ย ชำย หญิง 
ปริญญำ

ตรี 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
อื่น ๆ 

พนักงานขับรถ 2 - - 2 - 24 
ทะเบียน - 1 1 - - 18 
ธุรการ 1 1 1 1 - 16 
พัสดุ - 1 1 - - 18 
งานการเงิน - 1 1 - - 14 
งานผลิตส่ือ 1 - 1 - - - 
อาคารสถานท่ี 4 - 1 3 - 19 
งานห้องสมุด - - - - - - 
งานปกครอง - 1 1 - - 2 
ท าความสะอาด 6 7 - 13 - 10 
ยามดูแลความปลอดภัย 1 - - 1 - 10 

รวม 15 12 7 20 - 14.55 
27 

แหล่งข้อมูล : งานบุคคล เมื่อวันท่ี  10  กันยายน  2564 
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4.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

จ ำนวนอำคำรถำวร รวม                    21 หลัง 
         - จ านวนอาคารเรียน                      7 หลัง 
         - จ านวนอาคารฝึกปฏิบัติ           4 หลัง 
         - จ านวนอาคารเอนกประสงค์           5 หลัง 
         - จ านวนอาคารอื่นๆ 6   หลัง 
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 ข้อมูลกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน 
 

ล ำดับ
ท่ี  

ปีที่สร้ำง อำคำร รำยละเอียด 

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

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

4 พ.ศ. 2513 อาคาร 2 วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ช้ัน 6 ห้อง 

5 พ.ศ. 2527 อาคาร ฝึกงานอุตสาหกรรม 1    จ านวน 1 ช้ัน 2 ห้อง 
6 พ.ศ. 2532 อาคาร ฝึกงานอุตสาหกรรม 2    จ านวน 2 ช้ัน 4 ห้อง 
7 พ.ศ. 2536 อาคาร  ฝึกงานเกษตรกรรม    จ านวน 1 ช้ัน 2 ห้อง 
8 พ.ศ. 2549-2550 อาคาร  3     จ านวน 3 ช้ัน 18 ห้อง 
9 พ.ศ. 2526- 2528 อาคาร  4    จ านวน 3 ช้ัน 21 ห้อง 
10 พ.ศ. 2531 อาคาร  5    จ านวน 3 ช้ัน 24 ห้อง 
11 พ.ศ. 2539 อาคาร  6    จ านวน 4 ช้ัน 20 ห้อง 
12 พ.ศ. 2550-2561 อาคาร  7 จ านวน 4 ช้ัน 24 ห้อง 
13 พ.ศ. 2562 อาคารหอประชุม จ านวน 2 ช้ัน ห้องโถง 1 ห้อง 

 

 

 ข้อมูลด้ำนห้องเรียน ห้องประกอบ และหอ้งบริกำรอื่นๆ    

ล ำดับที่ ห้อง จ ำนวน/ห้อง คิดเป็นพื้นทีเ่ฉลี่ย/ตำรำงเมตร 
อำคำร 1 12  

ช้ัน 1 ห้องเรียน 7 100 
ช้ัน 1 ห้องกิจกรรมนักเรียน 3 22 
ช้ัน 1 ห้องพยาบาล   1 69 
ช้ัน 1 ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา                1 263 

อำคำร 2 5 100 
ช้ัน 1 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์  1 30 
ช้ัน 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           2 130 
ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           2 135 

อำคำร 3 18 100 
ช้ัน 1 ห้องศิลปะ  1 180 
ช้ัน 1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1 130 
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ล ำดับที่ ห้อง จ ำนวน/ห้อง คิดเป็นพื้นทีเ่ฉลี่ย/ตำรำงเมตร 
ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             2 130 

อำคำร 3 (ต่อ)   
ช้ัน 2 ห้องพักคร ู 2 37 

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

อำคำร 4 22  
ช้ัน 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    1 102 
ช้ัน 1 ห้องศิลปะ  2 88 
ช้ัน 2 ห้องพักครูภาษาไทย    1 88 
ช้ัน 2 ห้องศูนย์ภาษาไทย    2 88 
ช้ัน 3 ห้องศูนย์ภาษาไทย    1 88 

ช้ัน 2 - 3 ห้องเรียน 14 88 
อำคำร 5 24  

ช้ัน 1 ห้องศูนย์การงานพืน้ฐานอาชีพ   1 96 
ช้ัน 1 ห้องพักครูการงานฯ    1 64 
ช้ัน 1 ห้องพักครูพละศึกษาฯ    1 36 
ช้ัน 1 ห้องศูนย์พละศึกษาฯ   1 64 
ช้ัน 2 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์    1 120 
ช้ัน 2 ห้องพักครูคณิตศาสตร์    1 120 
ช้ัน 3 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์    1 120 

ล ำดับที่ ห้อง จ ำนวน/ห้อง คิดเป็นพื้นทีเ่ฉลี่ย/ตำรำงเมตร 
ช้ัน 3 ห้องพักครูคณิตศาสตร์    1 120 

ช้ัน 2-3  ห้องเรียน 16 120 
อำคำร 6 20  

ช้ัน 1 ห้องผลิตส่ือ    1 45 
ช้ัน 1 ห้องงานทะเบียน    1 156 
ช้ัน 2 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์    1 90 
ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    2 90 

ช้ัน 2- 3 ห้องเรียน 9 90 
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ล ำดับที่ ห้อง จ ำนวน/ห้อง คิดเป็นพื้นทีเ่ฉลี่ย/ตำรำงเมตร 
ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    6 90 

อำคำร7  24  
ช้ัน 2-4 ห้องเรียน 18 103 
ช้ัน 2 ศูนย์สังคมศึกษาฯ    1 103 
ช้ัน 2 ศูนย์ภาษาอังกฤษ    1 103 
ช้ัน 3 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ    1 103 
ช้ัน 3 ห้องพักครูสังคมศึกษา    1 103 
ช้ัน 4 ศูนย์ภาษาอังกฤษ    1 103 
ช้ัน 4 ห้องพระพุทธศาสนา  1 103 

อำคำร  ฝึกงำนคหกรรม    
ช้ัน 1 ห้องฝึกงานจ านวน  1 110 

อำคำร  ดนตรี-นำฏศิลป์    
ช้ัน 1 ห้องฝึกซ้อม 1 420 

อำคำร  ฝึกงำนอุตสำหกรรม 1    
ช้ัน 1 ห้องคหกรรม   1 120 

ห้องอุตสาหกรรม   1 160 
อำคำร  ฝึกงำนอุตสำหกรรม 2    

ช้ัน 1 ห้องอุตสาหกรรม  1 160 
ห้องธุรกิจ การขาย การตลาด  1 120 

ช้ัน 2 ช้ัน 2 ศูนย์การงานพื้นฐานอาชีพ  1 160 
อำคำร  ฝึกงำนเกษตรกรรม    

ช้ัน 1 ห้องเกษตรกรรม   1 120 
ห้องเกษตรกรรม  1 160 

ช้ัน 1 อาคารแนะแนว 1 120 
ช้ัน 1 อาคารประชาสัมพันธ์ 1 120 

อำคำรหอประชุม 
ช้ัน 1 ห้องโถง 1 1,040 
ช้ัน 2 ห้องประชุม 1 1040 
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5. ข้อมูล งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
 
 
        

กลุ่มบริหารงาน อุดหนุนรายหัว 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้

สถานศึกษา  
ค่าหนังสือ
เรียน 

ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน 

รวม
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้จัดสรร  
9,992,500 2,505,750 8,071,500 2,948,526 1,204,000 1,298,750 26,542,403 

ปี 2565  

น าไปจัดสรรให้กับ    
1. กลุ่มบริหารวชิาการ 3,823,500 894,150 -  2,948,526 1,204,000 1,298,750 10,168,926 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 477,938 - -  - - - 477,938 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 477,938 - 5,840,500 - - - 6,839,815 
4. กลุ่มบริหารทัว่ไป 479,731 - 1,610,600 - - - 2,090,331 
5. กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 476,143 1,011,600 -  - - - 1,487,743 
6. ค่าสาธารณูปโภค 3,120,000 - 50,400  - - - 3,170,400 
7. ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 500,000 - -  - - - 500,000 
8. ค่าอินเทอร์เน็ต - 600,000 -  - - - 600,000 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุ - - 570,000  - - - 570,000 
10. ส ารองจ่าย 637,250 - -  - - - 637,250 

รวมงบประมาณที่จัดสรร 9,992,500 2,505,750 2,231,000 2,948,526 1,204,000 1,298,750 26,542,403 
ยอดประมาณการคงเหลือ 0 0 0 0 0 0 0 
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6.  ข้อมูลขุมชน 
 

     6.1  สภำพสังคม  
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  โอกาสของโรงเรียน คือ ต้ังอยู่ในเขตทหาร  โรงเรียนการบิน 
การเปล่ียนแปลงของสังคมท าให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคัญของการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการแข่งขัน
สูงท าให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันมากขึ้น เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท าให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ     
ด้านต่างๆ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของบุตรหลาน แต่โรงเรียนก็ยังมีอุปสรรคบ้าง  
คือ ความมีวินัยในการใช้ส่ือเทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองแตกต่างกันอย่างสูง 
 

     6.2  อำชีพของผู้ปกครอง   
         อาชีพรับจ้าง                    52%         อาชีพเกษตร                   15% 
     อาชีพค้าขาย                   14%             อาชีพรับราชการ                  13% 
            อาชีพพนักงานของรัฐบาล              4%             อาชีพอื่นๆ                                3% 
 

      6.3 สภำพโอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน  
  จากการแก้ไขสภาพปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                 

ตามแนวทาง Thailand 4.0 และมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะใหม่ๆ               
ท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ส าหรับการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาโรงเรียน  โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์เข้มข้น  การดูแลนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  นักเรียนมีความสามารถในการเรียน
คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศต่ า การส่งเสริมด้านวินัยและคุณธรรมวางแผนพัฒนาบุคลากร  ท าให้
นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทุกด้าน  จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของ
ผู้ปกครองและนักเรียน  ชุมชนท้องถิ่น  ตลอดจนองค์กรทางการศึกษามากมาย  มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนระบบ มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นระยะ  โดยมีการสรุปรายงานผลจาก
ผู้จัดท าโครงการ/และกิจกรรม  มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน   และ
พัฒนาสมรรถนะหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือด้านความปลอดภัย   มีวินัย เข้มแข็งวิชาการ  ความ
เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและด้านการใช้ ICT  ได้จนเป็นท่ีประจักษ์ 

 
7.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ตามท่ีโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
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ภายนอก  บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
สรุปผลกำรประเมินภำพรวม 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

คุณภำพของผู้เรียน 
1.นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน มีสมรรถนะส าคัญของนักเรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ในระดับดีเย่ียม 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-NET สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ม.6 
สูงขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ม.3 
3. นักเรียนมีผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เหรียญทองระดับชาติสูงขึ้น  

คุณภำพของผู้เรียน 
1.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป
ให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.พัฒนาส่งเสริมทักษะอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียนมากขึ้น 
 
 
 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนได้รับรางวัล
คุณภาพระดับ สพฐ. (OBECQA) 
2.มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม     
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 
1.มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
หลากหลายตอบสนองความต้องการ ศักยภาพของ
นักเรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.ควรเพิ่มกิจกรรมโครงการเพื่อพฒันาระบบบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้มากขึ้น 
 
 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 
1.น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนรู้มากขึ้น 
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8.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 
 

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

 

 

มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ 

ควร
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี 

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

   

มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ 
                   และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต         

   

มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา    

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงาน อย่างเป็นระบบ 
                    ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา       

   

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน การพัฒนา 
                    การศึกษา   

   

มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            
มาตรฐานที่ 20  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    
มาตรฐานที่ 25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน  มีสื่อการเรียน 
                    การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้         

   

ด้ำนครู    
มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                     

   

มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ            
 
หมำยเหตุ    รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รอบแรก) 
     รายงานโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  รอบสอง 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  รับการประเมินวันที่   5 – 7  มิถุนายน  พ.ศ.  2549 

 
 

มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมำก 
ด้ำนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ     

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

    

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
                   อย่างต่อเน่ือง 

    

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และ 
                   มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

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

    

ด้ำนผู้บริหำร     
มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ     
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบ 
                    วงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ินมีสื่อการเรียนการสอนที่ 
                    เอ้ือต่อการเรียนรู้                       

    

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา     
ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวม  ได้มำตรฐำนคุณภำพ  สมศ.       

        ลงช่ือ                ผู้บันทึกข้อมูล 
                       
                                                            ลงช่ือ                                ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอกรอบสอง 
   1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรับผิดชอบในหน้าท่ีการท า                  
ความสะอาด การท าเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในตัวอาคาร ห้องเรียน เช่น กิจกรรมห้องเรียนดีเด่น  สัปดาห์ความ
สะอาด เป็นต้น 
   2) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความประหยัด และลดความฟุ้งเฟ้อ 
โดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์ เครื่องเล่นเพลง อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริ   
            3) สถานศึกษาควรส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพ เรื่องการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ทักษะการหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดให้โทษ และส่ิงมอมเมา 
   4) สถานศึกษาใช้แบบทดสอบในเชิงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นการทดสอบ
ผู้เรียนควรท าเป็นระยะๆ และควรให้ใบงานท่ีเป็นแบบการใช้ทักษะกระบวนการคิด เพื่อดูพัฒนาการ และเพื่อ
จัดการสอนเสริมให้กับผู้เรียนในรายวิชาหลักของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว และส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
   5) สถานศึกษาควรส่งเสริมระบบอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้เรียนในการค้นคว้าหาข้อมูลเนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถค้นหาข้อมูลได้หลากหลายและท่ัวโลก ซึ่งเป็น
ส่ือท่ีทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทักษะในการค้นหา และสรุปความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วย
ตนเอง รวมท้ังส่งเสริมให้ครูอบรม E-Learning เพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้งานร่วมกับระบบ Access 
Point 
   6) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคการเป็น
ผู้น าการประชุมกระตุ้นให้ครูแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายก่อนสรุปเป็นประเด็นเพื่อลงมติน าไปปฏิบัติต่อไป 
   7) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยให้งานสารสนเทศมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นหน่วยกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาจากทุกฝ่ายงาน มีการสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ภายในปีการศึกษา 
2550 
   8) สถานศึกษาควรจัดแหล่งเรียนรู้ เช่น การเขียนช่ือต้นไม้ท้ังช่ือสามัญและช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ติดไว้ที่ต้นไม้ เพื่อเพิ่มคุณภาพของแหล่งเรียนรู้และส่ือธรรมชาติในสถานศึกษา 
   9) สถานศึกษาควรจัดระบบการออกจุลสารโรงเรียนให้มีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน 
เช่น เดือนละ 1 ฉบับ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน และน าเสนอสาระท่ีน่ารู้แก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอก รอบสำม 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   รับการประเมินวันท่ี 22 – 24  สิงหาคม  พ.ศ.  2554 

ระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำน(มัธยมศกึษำ) 
น้ ำหนกั 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดบั 

คณุภำพ 
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐำน    
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.86 ดีมำก 
มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมำก 
มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 9.83 ดีมำก 
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.98 ดีมำก 
มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.72 พอใช้ 
มาตรฐานท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมำก 
มาตรฐานท่ี 7  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมำก 
มาตรฐานท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.94 ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ ์    
มาตรฐานท่ี 9   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
                   การจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมำก 

มาตรฐานท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                   สถานศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
มาตรฐานท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมำก 
มาตรฐานท่ี 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  
                    และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมำก 

คะแนนรวม 100.00 86.80 ด ี
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ต้ังแต่  80  คะแนนข้ึนไป    ใช่    ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีข้ึนไป  10 ตัวบ่งช้ี จากทั้งหมด  12  ตัวบ่งช้ี    ใช่    ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

หมำยเหตุ  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (รอบสาม) 
     รายงานโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

                  ลงช่ือ                ผู้บันทึกข้อมูล 
                            ลงช่ือ                               ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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 ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยนอกรอบสำม 

           1) การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณภาพ มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
  2) ผลการด าเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ และวัตถุประสงค์ของการจัดการจัดต้ัง
สถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย  
  3) ผลการด าเนินงาน ตามจุดเน้น และจุดเด่น ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
จุดที่ควรพัฒนำ 
  ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของการเน้น
โรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่ือสาร 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ช่วยรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
              ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553 
     1) ด้านผลการจัดการศึกษา 
         ควรให้ความส าคัญของผลการประเมินรวบยอด และ O-NET น ามาวิเคราะห์ และพัฒนาแก้ไข
ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ เพื่อรักษาระดับ หรอืยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
     2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         ควรพัฒนาจุดเน้นในรายมาตรฐานท่ีจะยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น หรือพัฒนาจุดเด่นในราย
มาตรฐานท่ีได้ระดับคุณภาพดีมาก ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดท าโครงการส่งเสริมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
(Good Practice) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
              3) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายแผน และกิจกรรมการสอน พัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นควรจัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพ การคิดรวบยอด (A) และประสบการณ์                         
การเรียนรู้แบบโครงงานให้มากพอและท่ัวถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา (K) ให้ครบ
วงจรแห่งคุณภาพ 
      4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
          ควรมีศูนย์หรือห้องงานระบบประกันคุณภาพภายใน มีแผนภูมิแสดงให้เห็นชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ
ตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี กรอบระยะเวลาด าเนินการ สรุปรายงานและเผยแพร่ สถานศึกษาควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐ และเอกชน  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558 
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ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอก รอบสี ่
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน   รับการประเมินวันท่ี 17 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
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9.  ผลกำรประเมินระดับชำติ 
 

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 (ใช้เกณฑ์ของ สทศ)  

 

          ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 
1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 55.24 55.91 55.14 
คณิตศำสตร์ 24.46 26.98 26.73 
วิทยำศำสตร์ 30.03 30.22 30.07 
ภำษำอังกฤษ 31.43 32.98 33.25 

 

          กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษำ            
ปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 กำรศึกษำ 2562 

ภำษำไทย 48.82 54.65 55.24 
คณิตศำสตร์ 23.64 28.43 24.46 
วิทยำศำสตร์ 31.69 34.88 30.03 
ภำษำอังกฤษ 29.00 27.00 31.43 
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ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 
1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภำษำไทย 44.56 43.02 42.21 
คณิตศำสตร์ 23.10 25.62 25.41 
วิทยำศำสตร์ 27.15 29.40 29.20 
สังคมศึกษำ 36.00 36.10 35.70 
ภำษำอังกฤษ 26.77 28.97 29.20 

 

    กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษำ            
ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

 
 

รำยวิชำ คะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ภำษำไทย 48.58 50.74 44.56 
คณิตศำสตร์ 22.17 30.03 23.10 
วิทยำศำสตร์ 27.75 29.54 27.15 
สังคมศึกษำฯ 35.04 36.40 36.00 
ภำษำอังกฤษ 26.70 29.91 28.77 

 
 
 
 
 
 
. 
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 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่ได้ผลกำรเรียน ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

 
S.D 

นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ ำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 2,700 815 386 439 294 252 185 213 105 2,689 2.85 1.13 1,640 60.74 

คณิตศาสตร ์ 2,700 364 234 382 351 427 358 431 145 2,692 2.27 1.12 980 36.30 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,321 1,416 713 772 651 637 481 435 207 5,312 2.74 1.13 2,901 54.52 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5,054 1,172 584 856 672 652 383 450 264 5,033 2.64 1.15 2,612 51.68 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2,700 1,202 384 385 181 214 98 139 96 2,699 3.14 1.08 1,971 73.00 

ศิลปะ 2,700 1,631 278 247 207 171 108 43 10 2,695 3.45 0.85 2,156 79.85 

การงานอาชีพ 1,915 938 304 221 125 125 98 68 31 1,910 3.28 0.98 1,463 76.40 
ภาษาต่างประเทศ 2,700 780 321 405 330 322 238 199 100 2,695 2.78 1.12 1,506 55.78 

รวม 25,790 8,318 3,204 3,707 2,811 2,800 1,949 1,978 958 25,725 2.89 1.14 15,229 59.05 

ร้อยละ 100.00 32.25 12.42 14.37 10.90 10.86 7.56 7.67 3.71 99.75     

 

ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 59.05 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 36.98 

ไม่ผ่านการประเมิน 3.71 
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 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่ได้ผลกำรเรียน ผลกำร
เรียน
เฉลี่ย 

 
S.D 

นักเรียนที่ได้ 3 ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ ำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 2,657 999 317 308 285 175 198 226 149 2,657 2.87 1.22 1,624 61.12 
คณิตศาสตร ์ 2,657 360 249 369 376 386 354 412 151 2,657 2.29 1.12 978 36.81 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,002 1,586 764 710 592 416 322 468 139 4,997 2.88 1.11 3,060 61.18 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4,968 1,304 526 640 537 597 426 634 299 4,963 2.58 1.23 2,470 49.72 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2,657 1,428 290 292 152 184 93 171 47 2,657 3.26 1.04 2,010 75.65 
ศิลปะ 4,153 2,406 344 443 228 220 146 327 39 4,153 3.30 1.03 3,193 76.88 
การงานอาชีพ 2,657 1,577 273 257 170 122 76 85 97 2,657 3.35 1.04 2,107 79.30 

ภาษาต่างประเทศ 2,657 820 334 378 312 275 228 225 84 2,656 2.82 1.12 1,532 57.66 
รวม 27,408 10,480 3,097 3,397 2,652 2,375 1,843 2,548 1,005 27,397 2.92 1.17 16,974 61.93 

ร้อยละ 100.00 38.24 11.30 12.39 9.68 8.67 6.72 9.30 3.67 99.96     

 
 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 61.93 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 34.36 

ไม่ผ่านการประเมิน 3.67 
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 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ ในระดับ 3 ข้ึนไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2563 

ระดับชั้น 

รำยวิชำ (พื้นฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร์

 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
 

ม.1 311 230 657 454 318 277 363 331 
ม.2 256 131 479 621 343 342 303 429 
ม.3 330 191 499 630 329 269 394 345 
รวม 897 552 1,635 1,705 990 888 1,060 1,105 

ร้อยละ 59.33 36.44 53.82 56.12 65.30 58.50 69.87 72.94 
ม.4 183 135 451 361 98 423 414 0 
ม.5 258 144 425 288 232 321 377 358 
ม.6 302 149 390 258 186 339 305 0 
รวม 743 428 1,266 907 516 1,083 1,096 358 

ร้อยละ 63.13 36.24 55.45 44.99 43.77 91.70 93.04 90.63 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ ในระดับ 3 ข้ึนไป                      
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ระดับชั้น 

รำยวิชำ (พื้นฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
 

อำ
ชีพ

ฯ 

ม.1 305 205 706 420 369 383 925 396 
ม.2 219 164 687 449 296 319 467 399 
ม.3 268 185 491 475 328 336 759 382 
รวม 792 554 1,884 1,344 993 1,038 2,151 1,177 

ร้อยละ 52.94 37.03 62.97 44.92 66.42 69.39 71.89 78.68 
ม.4 271 132 463 424 211 359 396 368 
ม.5 275 179 346 406 191 313 302 295 
ม.6 286 113 367 296 137 300 344 267 
รวม 832 424 1,176 1,126 539 972 1,042 930 

ร้อยละ 71.66 36.52 58.51 56.98 46.43 83.72 89.75 80.10 
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 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้                        

ปีกำรศึกษำ 2562 – 2563 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลต่ำง 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

ภาษาไทย 59.91 60.93 1.02 
คณิตศาสตร์ 26.23 36.56 10.33 
วิทยาศาสตร์ 47.35 57.85 10.50 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.67 50.70 -0.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 71.33 74.33 3.00 
ศิลปะ 84.55 78.37 -6.18 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 76.53 77.85 1.32 
ภาษาต่างประเทศ 39.94 56.72 16.78 

โรงเรียน 57.19 60.49 3.30 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  ในระดับดี ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ  2563 

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 522 1 1 28 492 520 99.62 

ม.2 526 0 2 19 505 524 99.62 

ม.3 471 0 6 8 457 465 98.73 

รวม 1,519 1 9 55 1,454 1,509 99.34 

ม.4 439 0 5 3 431 434 98.86 

ม.5 396 0 17 7 372 379 95.71 

ม.6 346 0 0 10 336 346 100.00 

รวม 1,181 0 22 20 1,139 1,159 98.14 
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 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  ในระดับดี ข้ึนไป                            

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 515 0 0 27 488 515 100.00 
ม.2 517 0 10 42 465 507 98.07 
ม.3 464 0 16 57 391 448 96.55 
รวม 1,496 0 26 126 1,344 1,470 98.26 
ม.4 422 0 9 45 368 413 97.87 
ม.5 393 0 12 3 378 381 96.95 
ม.6 346 0 0 3 343 346 100.00 
รวม 1,161 0 21 51 1,089 1,140 98.19 

 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ข้ึนไป                                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 522 1 1 0 520 520 99.62 

ม.2 526 0 2 2 522 524 99.62 

ม.3 471 0 1 7 463 470 99.79 

รวม 1,519 1 4 9 1,505 1,514 99.67 

ม.4 439 0 0 1 438 439 100.00 

ม.5 396 0 2 4 390 394 99.49 

ม.6 346 0 0 0 346 346 100.00 

รวม 1,181 0 2 5 1,174 1,179 99.83 
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ม.1, 99.62

ม.2, 99.62

ม.3, 98.73ม.4, 98.86

ม.5, 95.71

ม.6, 100.00

 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ข้ึนไป                   

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 515 0 0 0 515 515 100.00 
ม.2 517 0 0 0 517 517 100.00 
ม.3 464 0 5 5 454 459 98.92 
รวม 1,496 0 5 5 1,486 1,491 99.67 
ม.4 422 0 0 0 422 422 100.00 
ม.5 393 0 4 0 389 389 98.98 
ม.6 346 0 0 0 346 346 100.00 
รวม 1,161 0 4 0 1,157 1,157 99.66 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดี ข้ึนไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน   
ในระดับดี ข้ึนไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ม.1, 100

ม.2, 98.07

ม.3, 96.55ม.4, 97.87

ม.5, 96.95

ม.6, 100
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ส่วนที่  2 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำ 
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ทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายของ
รัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2460 - 2564 ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579  
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นโยบาย 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มาก าหนดเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4  ด้าน 
  1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง - มีคุณธรรม 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองดี 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
  1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  1.4 มีความอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
  2.1 รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
  2.2 ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
  2.3 ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
  3.1 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและ             
มีงานท าในท่ีสุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
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4. เป็นพลเมืองดี 
  4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ี
เป็นพลเมืองดี 
  4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอื้ออาทร” 
 
 
กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
         คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติไ ด้ด าเนินการยกร่างกร อบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                 
(พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
          “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เป้ำหมำย 
    1. ควำมม่ันคง  
        1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง 
เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลมีความเข้มแข็ง  
        1.2 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ครอบครัวมีความ
อบอุ่น  
        1.3 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีท่ีอยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
    2. ควำมม่ังคั่ง  
        2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุ่มรายได้สูงความ
เหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
        2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายใน และภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยง ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
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        2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทาง ปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  
    3. ควำมยั่งยืน  
        3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง มลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
        3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคมโลก  
ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
        3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
      2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  
      3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
      4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม  
      ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคง 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
และท่ัวถึง 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด 
ท่ีเหมาะสม 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
         ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 ( พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ วางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับท่ี12 
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีส าคัญ คือ 
           1)  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีซึ่งเป็นเงื่อนไข                
ท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพมีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ 
           2)  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
           3)  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย                
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
           4)  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ กรอบ
เป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
           5)  ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต                 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
           6)  ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  
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วัตถุประสงค์  
            1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดีมี               
จิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมี ทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
            2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้  
            3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
            4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต              
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
            5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  
            6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
            7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับ                   
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี บทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังใน ระดับ                      
ภูมิภาคและโลกเป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา           
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
            1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิต วิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 
และมีความเป็นไทย  
            2. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่าง ท่ัวถึงและ
เป็นธรรม  
            3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก                        
ท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ช้ันสูง
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ใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ  
            4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
           สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564)                
จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความ
เช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 12 (พ.ศ.2560-2579)  และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
     1. เป้ำหมำยหลักของแผนฯ 

 1.1 คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 

 1.2 ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 1.3 มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 1.4 คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 1.5 ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก             

ทุกภาคส่วน 
     2. ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยหลัก 

       2.1  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
       2.2  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก

การทดสอบระดับชาติ  
       2.3  ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
       2.4  ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
       2.5  สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
       2.6  จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
       2.7  ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
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       2.8  ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
       2.9  สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
       2.10 จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

     3. วิสัยทัศน์ 
          “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม” 
     4. พันธกิจ 
         4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
         4.2 เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
         4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
     5. ยุทธศำสตร์ 
         5.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
         5.2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
         5.3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ  
         5.4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
         5.5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
         5.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
         6.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
              ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
                ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
  1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
  3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
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     กลยุทธ์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
         6.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู
ครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
           ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
  1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรท่ีคุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
  4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
  5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ 
  1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ัน
และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
   6.3 ยุทธศำสตร์ที่  3  ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
เพิ่มจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความ
สนใจ รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
 
 ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
  1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา 
  3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
   4. ร้อยละของผลการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
  5. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
  6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกบัองค์กร/หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
   7. ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี 
  8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึง
ปริญญาตร ี
  9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ท่ีได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 
 กลยุทธ์ 
  1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
  2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
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 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   6.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        ผลผลิต/ผลลัพธ์   
  ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้ง
สามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้ 
 ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
  1. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15-59 ปี 
  2. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี 
  4. ร้อยละของผู้เรียนพิการท่ีขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษา 
  5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
  6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 กลยุทธ์ 
  1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน
ทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
  4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
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   6.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียน
การสอนแบบดิจิทัลท่ีทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
  1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
  3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและ
ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
  3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  4. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   6.6 ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม ในกำรจัด
กำรศึกษำ 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
และเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
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ตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ 
  1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  3. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 
  4. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  5. ร้อยละของคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
 กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 
  2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ
เหล่ือมล้ า สร้างสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
2.  กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
      2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะ
ด าเนินการ 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
  2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการเข่งขันของประเทศ 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 3.1  ด าเนินอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 3.2  ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอรัปช่ัน 
 3.3  กระทรวงศึกษาธิการต้องมีคุณลักษณะ MM=Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 3.4  ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
 
ทักษะแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21 Century Skills)  (www.p21.org)  ท่ีมีช่ือย่อว่าเครือข่าย P21  
การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความ
ช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความส าเร็จของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการ
ด าเนินชีวิตประกอบด้วยทักษะส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 1) การคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผลการคิด
อย่างเป็นระบบการตัดสินใจ/ ตัดสินและการแก้ปัญหา 2) การส่ือสาร (Communication) เป็นการส่ือสารท่ี
ชัดเจน  3)  การร่วมมือ (Collaboration)  เป็นการร่วมมือกัน และ 4) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity 
Thinking)  ประกอบด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) มุ่งเน้นให้มี
ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและส่ือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสามารถจัดการเช่ือมโยงประเมินและ
สร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้  ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม                    
มีความรับผิดชอบและสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ตลอดจนมีความความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้
ทักษะความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน 
 ส าหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่าการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21  ท่ีคนทุกคนต้องเรียนรู้ต้ังแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด้วย 3R+8C+2Ls  
ดังนี้ 

3R ได้แก่ 
 1)  อ่านออก Reading    2)  เขียนได้ (W) Riting    3)  คิดเลขเป็น (A) Rithmetics 
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8C  ได้แก่ 
 1)  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  
      (Critical Thinking & Problem Solving) 
 2)  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation) 
 3)  ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
              (Collaboration,teamwork & leadership) 
 4)  ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 
 5)  ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ  
              (Communications, information & media literacy) 
 6)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
             (Computing & ICT Literacy) 
 7)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills) 
 8)  ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

2Ls  ได้แก่ 
 1)  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)  2)  ภาวะผู้น า (Leadership) 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
    วิสัยทัศน์  

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 

 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
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 เป้ำหมำย 

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

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

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5 . สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการ เรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

  6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

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

 
 นโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

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

       เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 พ.ศ. 2561-2563 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
" เป็นผู้น าการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ " 

 พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี

คุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึง

ประสงค์ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

   เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและ             

เสมอภาค 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์           
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
" นโยบาย สพม.9 : ก้าวพอดี สู่ 9 คุณภาพ " 

 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ  โรงเรียนมัธยมฐำนบนิก ำแพงแสน 
 1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

 

 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะอย่างหลากหลาย  ในการเพิ่มศักยภาพความเป็นพลโลก                       
โดยเน้นความส านึกความเป็นชาติไทย 
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 2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

4. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 

 
 2. เป้ำประสงค์  ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 
 
 

 

1.ยกระดับผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานและ
มาตรฐานสากล 
 

1. พัฒนาผู้เรียน

ตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ัน

พื้นฐานและ

มาตรฐานสากล                  

2.ส่งเสริมระบบการ

เรียนรู้เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะและ

ศักยภาพความเป็นพล

โลก 

1.ร้อยละ 82 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป  
2. ร้อยละ 52 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่างผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละ 96 ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
4.ร้อยละ 98 ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.ร้อยละ 90 ของรางวัลท่ีนักเรียนเข้าแข่งขัน
ระดับต่างๆ  ในแต่ละรายการ 
6. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีมีผลงาน
ประดิษฐ์สร้างสรรค์และออกแบบผลงานโดย
ใช้เทคโนโลยี 

2. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณธรรมและความ
ส านึกความเป็นชาติ
ไทย  โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม
และความส านึก
ความเป็นชาติ
ไทยโดยใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ผู้เรียน  100% ได้เรียนรู้โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละ
กลุ่มสาระวิชา 
2. ผู้เรียน 100% ท่ีมีคุณธรรมตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ 
3. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

3. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 

3. ยกระดับ
ผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานสากล 
 

4. ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
100% มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเลิศขึ้น
ไป 
2. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
100% ท่ีมีผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล 
3. ชุมชน  ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 98 % 

4. โรงเรียนมี
หลักสูตรท่ีมี 
ความหลากหลาย
ตามความต้องการ
ของนักเรียนและ
ชุมชน โดยเน้นความ
เป็นสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย 

4.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มี
ความหลากหลาย
ตามความ
ต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเน้นความเป็น
สากลและความ
เป็นไทย 

5.พัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานสากล 
6. พัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 

5. โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการศึกษา
โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
(TQA) 
 

5.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ
โดยการมีส่วน
ร่วมเน้นรูปแบบ
การบริหาร
จัดการตาม
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

7.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม 
 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน    ร้อยละ 
92 
ชุมชน  ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึง
พอใจหลักสูตรสถานศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ร้อยละ 92 
2. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 
4 
3. โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน SCQA,OBECQA และ  TQA 

 

 
 
 



แผนปฏิบัติรำชกำร   ประจ ำปีงบประมำณ   2565  

 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หน้า 51 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
       ระบบโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ 2564 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ สมาคมศิษย์เก่ามัธยมฐานบินฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

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

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนกลุ่มสำระฯ 
 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 - กลุ่มสาระฯ คณติศาสต์  
- กลุ่มสาระฯ วทิยาศาตร์ ฯ 
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
- กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
-- กลุ่มสาระฯ  
   ภาษต่างประเทศ 
-- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานประสานความร่วมมือฯ 
   - งานสนับสนุนวิชาการฯ 
กลุ่มงำนวดัผล 
   -  งานประเมินผล,เทียบโอนฯ 
กลุ่มงำนทะเบียน 
   - งานส ามะโนนักเรียน 
   - งานการรับนักเรียน 
กลุ่มงำนแนะแนวฯ 
กลุ่มงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มงำนพฒันำสือ่ฯ 
กลุ่มงำนวจิัยฯ 
กลุ่มงำนพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพฯ 
กลุ่มงำนพฒันำหลกัสตูร 
     และนิเทศ 
งำนอ ำนวยกำรและ
สำรสนเทศ 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
   - งานจัดท าค าของบฯ 
   - งานจัดท าแผนพัฒนาฯ 
   - งานจัดท าแผนปฏิบัติฯ 
     -  งานควบคุมและตดิตามแผนฯ 
กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน 
   - งานบัญชี 
   - งานการเงิน 
   - งานตรวจสอบบัญชี 
   - งานระดมทรัพยากรฯ 
กลุ่มงำนบริหำรพัสดุฯ 
    - งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
    - งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
    - งานบัญชีวัสด ุ
    - งานทะเบียนอาคารฯ 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
           พัสด ุ
กลุ่มงำนควบคุมภำยใน 
   - งานควบคุมภายในกลุ่มงาน 
   - งานควบคุมภายใน 
     โรงเรียน 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนบคุคล 
  - งานอ านวยการและ 
     สารสนเทศ 
  -  งานวางแผนอัตราก าลัง 
     สรรหา บรรจุแต่งตัง้และ 
     ออกจากราชการ 
  -  งานวินัยและ 
      จรรยาบรรณ 
  -  งานส่งเสริม 
      ประสิทธิภาพในการ 
      ปฏิบัติราชการ 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนส่งเสริมสนับสนุนฯ 
  - งานธุรการ-สารบรรณ 
  - งานเลขาฯคณะกรรมการฯ 
  - งานแผนกลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มงำนระบบฯสำรสนเทศ 
   - งานเทคโนโลยีเพ่ือ 
      การศึกษา 
   - งานพัฒนาเว็ปไซด ์
   - งานเครือข่ายข้อมูลฯ 
   - งานมัลติมีเดีย 
   - งานโสตทัศนศึกษา 
   - งานระบบฐานข้อมูล 
   - งานศูนย์เทคโนโลยฯี 
กลุ่มงำนประสำนงำนฯ 
   - งานประสาน 
      หน่วยงานฯ 
   - งานชุมชน/โภชนาการ 
   - งานสมาคมฯ/มูลนิธฯิ 
กลุ่มงำนประชำสัมพนัธ ์
   - งานวารสาร/กิจกรรมฯ 
   - งานเสียงตามสาย 
กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ฯ 
   - งานอาคารและ 
      สภาพแวดล้อม 
   - สร้าง/ซ่อมบ ารุง 
   - รักษาความปลอดภัย 
   - ซ่อมบ ารุงภาวะฉุกเฉิน 
   - งานบริการฯและ น้ าดื่ม 
   - งานลูกจ้างและพาหนะ 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนส่งเสริมกจิกำรฯ 
   -งานเวรประจ าวัน 
   -งานรถรับ-ส่งนักเรียน 
   -งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ 
   -งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
   - งานคนดศีรีฐานบิน 
   - งานธนาคารโรงเรียน 
กลุ่มงำนกิจกรรมนักเรียน 
   - งาน  TO BE  NUMBER 
      ONE   
   - งานคณะกรรมการ 
      นักเรียน 
   - งานประชาธิปไตย 
   - งานกิจกรรมหน้าเสาธงฯ
กลุ่มงำนส่งเสริมควำม
ประพฤติฯ 
   -งานป้องกันยาเสพติดฯ 
   -งานสารวัตร นักเรียน 
   -งานปกครองระดับชั้นฯ 
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมฯ 
   - งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
   - งานธรรมศึกษา 
   - งานค่ายคุณธรรมฯ 
กลุ่มงำนสขุภำพอนำมัยฯ 
   - งานส่งเสริมสุขภาพ 
   - งานอนามัยนักเรียน 
   - งานป้องกันโรคเอดส์ 

ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ 
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ส่วนที่  3 
 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร 
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สรุป กำรจัดสรรงบประมำณแผนงำนตำมโครงกำร ปีงบประมำณ 2565  กับกลยุทธ์ของโรงเรยีน 
  

แผนงำน/งำน  จ ำนวนงำน/โครงกำรตำมกลยุทธ์ รวม 

ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี 5 ท่ี 6 ท่ี 7 

1. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 57 28 14 39 13 4 5 160 

2. กลุ่มบริหำรงบประมำณ - - - - - - 10 10 

3. กลุ่มบริหำรบุคคล - - - - - - 7 7 

4. กลุ่มบริหำรท่ัวไป - - - - - - 14 14 

5. กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 32 6 2 5 - - 2 47 

รวมโครงกำร 89 34 16 44 13 4 38 238 
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สรุป กำรจัดสรรงบประมำณแผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ 2564  ตำมกลุ่มบริหำรงำน ตำมกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 

 
แผนงำน/งำน 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ รวม 
งบประมำณ อุดหนุน ฯ กิจกรรมพัฒฯ 

1.กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 160 3,823,500 894,150 4,717,650 

2.กลุ่มบริหำรงบประมำณ 8 477,938 - 477,938 

3.กลุ่มบริหำรบุคคล 6 477,938 - 477,938 

4.กลุ่มบริหำรท่ัวไป 11 479,731 - 479,731 

5.กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 46 476,143 1,011,600 476,143 

     รวมงำน/งบประมำณ 231 5,735,250 1,905,750 7,641,000 
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กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-01/03-2565 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 43,740 - 43,740 ส านักวิชาการ 
01-01/04-2565 2 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 
13,514 - 13,514 ส านักวิชาการ 

01-15-2565 3 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีคาดว่าจะไม่จบการศึกษา 2,930 - 2,930 งานทะเบียน 
01-16-2565 4 โครงการจัดท าเอกสารการศึกษาตามหลักสูตร 73,800 - 73,800 งานทะเบียน 

01-19/01-2565 5 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 1,200 - 1,200 คณิตศาสตร์ 
01-19/02-2565 6 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ - - - คณิตศาสตร์ 
01-19/03-2565 7 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ - - - คณิตศาสตร์ 
01-19/04-2565 8 กิจกรรม ค่าย STEM “สนุกคิดคณิตนอกห้องเรียน” 11,340 - 11,340 คณิตศาสตร์ 
01-21/01-2565 9 กิจกกรมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์ใน              

ยุคศตวรรษท่ี 21 
2,200 - 2,200 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-21/03-2565 10 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 6,000 - 6,000 วิทยาศาสตร์ฯ 
01-21/05-2565 11 กิจกรรมค่ายค่ าดูดาว เช้า STEM 18,800 - 18,800 วิทยาศาสตร์ฯ 
01-23/02-2565 12 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ

ศึกษาO 
1,909 - 1,909 สังคมศึกษาฯ 

01-23/05-2565 13 กิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมฐานบิน - - - สังคมศึกษาฯ 
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กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-25/02-2565 14 กิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น               

เมืองเก่าก าแพงแสน 
18,000 - 18,000 สังคมศึกษาฯ 

01-25/04-2565 15 กิจกรรมฐานเรียนรู้ ภูมิปัญญา 16,400 - 16,400 สังคมศึกษาฯ 

01-25/05-2565 16 กิจกรรมพี่ชวนน้อง เข้าห้องสอบ - - - สังคมศึกษาฯ 

01-28/01-2565 17 กิจกรรมหุ่นน้อยช่วยชีวิต 9,500 - 9,500 สุขศึกษาฯ 
01-30/03-2565 18 กิจกรรมดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากล 50,500 - 50,500 ศิลปะ 
01-30/04-2565 19 กิจกรรมพัฒนาวงดนตรีสากลเพื่อความเป็นเลิศ - - - ศิลปะ 
01-30/05-2565 20 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสู่ชุมชน 8,334 - 8,334 ศิลปะ 
01-30/06-2565 21 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สาระดนตรี 2,400 - 2,400 ศิลปะ 

01-31-2565 22 โครงการสืบทอดพระราชปณิธานสืบสานโขนอัจฉริยนาฏกรรม
สยาม 

59,430 - 59,430 ศิลปะ 
01-36-2565 23 โครงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped  

Classroom 
- - - การงานอาชีพ 

01-33/01-2565 24 กิจกรรมตลาดนัดแหล่งการเรียนรู้จากประสบการตรง - - - การงานอาชีพ 
01-33/02-2565 25 กิจกรรมปฏิบัติท าปุ๋ยหมักชีวภาพ - - - การงานอาชีพ 
01-33/03-2565 26 กิจกรรมปฏิบัติการเล้ียงไส้เดือน - - - การงานอาชีพ 
01-33/04-2565 27 กิจกรรมปฏิบัติปลูกผักโฮโดรโปรนิกส์ - - - การงานอาชีพ 
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กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 
เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 

01-37/01-2565 28 กิจกรรม我们唱中国歌 (หว่อเมิน ช่าง จงกั๋ว เกอ)มา
ร้องเพลงจีนกันเถอะ 

1,200 - 1,200 ภาษาต่างประเทศ 

01-37/02-2565 29 每周学汉语 เรียนรู้ภาษาจีนทุกๆสัปดาห์ 3,170 - 3,170 ภาษาต่างประเทศ 

01-37/03-2565 30 กิจกรรมLanguages and Culture Enrichment (English-
Chinese) 

27,120 - 27,120 ภาษาต่างประเทศ 

01-37/04-2565 31 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ GAT 
English ระดับช้ัน ม.6 

1,290 - 1,290 ภาษาต่างประเทศ 

01-07/05-2565 32 กิจกรรม  English Training Camp for Matthayomsuksa 1 15,024 - 15,024 ภาษาต่างประเทศ 
01-37/06-2565 33 กิจกรรม Enhancing Learners’ English Competences 

through English Camp 
7,125 - 7,125 ภาษาต่างประเทศ 

01-37/09-2565 34 กิจกรรม English and Chinese Sharing 1,000 - 1,000 ภาษาต่างประเทศ 
01-37/10-2565 35 กิจกรรม  The Workshop on Promoting Students’ life 

skills 
2,000 - 2,000 ภาษาต่างประเทศ 

01-37/11-2565 36 กิจกรรม  Christmas festival 5,160 - 5,160 ภาษาต่างประเทศ 
01-37/12-2565 37 กิจกรรม Star Search 6,940 - 6,940 ภาษาต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 
เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 

01-41/02-2565 38 กิจกรรมติดตามศึกษาต่อของนักเรียน ม.3และ ม.6 3,750 - 3,750 แนะแนว 
01-41/06-2565 39 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะส าหรับผู้กู้ยืม 

กยศ. 
- - - แนะแนว 

01-41/07-2565 40 กิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับผู้กู้ยืม กยศ. - - - แนะแนว 
01-41/10-2565 41 กิจกรรมส ารวจและพัฒนา EQ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - - - แนะแนว 
01-42/01-2565 42 กิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.1 - 107,400 107,400 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/02-2565 43 กิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.2   - 191,100 191,100 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/03-2565 44 กิจกรรมค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.3 - 141,940 141,940 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/04-2565 45 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 - 106,170 106,170 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/05-2565 46 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ม.2 - 98,790 98,790 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/06-2565 47 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 - 241,600 241,600 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/08-2565 48 กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2,000 - 2,000 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/09-2565 49 กิจกรรมพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด   720 - 720 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/10-2565 50 กิจกรรมวันสวรรคต ของรัชกาลท่ี 6 พระบิดาของลูกเสือไทย 2,100 - 2,100 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/11-2565 51 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 2,100 - 2,100 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-42/12-2565 52 กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 14,920 - 14,920 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

04-03/02-2565 53 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 28,880 - 28,880 งานกิจการนักเรียน 
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กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หน้า 59 

 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 
เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 

04-03/03-2565 54 กิจกรรมทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - - - งานกิจการนักเรียน 
04-03/04-2565 55 กิจกรรมทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 - - - งานกิจการนักเรียน 
04-03/05-2565 56 กิจกรรมทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 - - - งานกิจการนักเรียน 
04-03/06-2565 57 

 
กิจกรรมทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 171,330 171,330 งานกิจการนักเรียน 

04-03/07-2565 58 กิจกรรมทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 - 136,990 136,990 งานกิจการนักเรียน 
04-03/08-2565 59 กิจกรรมทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 - 157,600 157,600 งานกิจการนักเรียน 
04-04/02-2565 60 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 3,170 - 3,170 งานกิจการนักเรียน 
04-04/03-2565 61 กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม - 10,430 10,430 งานกิจการนักเรียน 
04-04/04-2565 62 กิจกรรมท าบุญตักบาตรและวันส าคัญทางศาสนา 19,180 - 19,180 งานกิจการนักเรียน 
04-04/05-2565 63 กิจกรรมส่งเสริมลักษณะทางกายภาพโรงเรียนวิถีพุทธและ

โรงเรียน 
6,000 - 6,000 งานกิจการนักเรียน 

04-04/06-2565 64 กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับ ม. 1-6 12,430 505,250 517,680 งานกิจการนักเรียน 
04-03/09-2565 65 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 70,000 - 70,000 งานกิจการนักเรียน 
04-02/02-2565 66 กิจกรรมค่ายคนกล้วยไม้ใจอาสา - 30,000 30,000 งานกิจการนักเรียน 
04-02/03-2565 67 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 7,000 - 7,000 งานกิจการนักเรียน 
04-02/04-2565 68 กิจกรรมวันไหว้คร ู 3,500 - 3,500 งานกิจการนักเรียน 
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กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หน้า 60 

 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 
เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 

04-02/06-2565 69 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน 12,800 - 12,800 งานกิจการนักเรียน 
04-05/02-2565 70 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 1,260 - 1,260 งานกิจการนักเรียน 
04-02/07-2565 71 กิจกรรมพัฒนากิจกรรมหน้าเสาธง 14,780 - 14,780 งานกิจการนักเรียน 
04-06/01-2565 72 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับช้ัน 8,000 - 8,000 งานกิจการนักเรียน 
04-06/02-2565 73 กิจกรรมจัดซื้อยาสามัญประจ าบ้าน 20,000 - 20,000 งานกิจการนักเรียน 
04-06/04-2565 74 กิจกรรมตรวจหมู่เลือดระดับช้ัน ม.1และ ม.4 3,200 - 3,200 งานกิจการนักเรียน 
04-06/05-2565 75 กิจกรรม อย. น้อย 9,785 - 9,785 งานกิจการนักเรียน 
04-06/06-2565 76 กิจกรรมวันเอดส์โลก - - - งานกิจการนักเรียน 
04-05/03-2565 77 กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 10,500 - 10,500 งานกิจการนักเรียน 
04-03/10-2565 78 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 300 - 300 งานกิจการนักเรียน 
04-04/07-2565 79 กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม 8,160 - 8,160 งานกิจการนักเรียน 
04-06/07-2565 80 กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 4,000 - 4,000 งานกิจการนักเรียน 
04-02/14-2565 81 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
11,000 - 11,000 งานกิจการนักเรียน 

04-06/09-2565 82 กิจกรรม No Belly, Healthy Life สุขภาพดีเมื่อไร้พุง - - - งานกิจการนักเรียน 

 



แผนปฏิบัติรำชกำร   ประจ ำปีงบประมำณ   2565  

 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หน้า 61 

 

กลยุทธ์ ท่ี 2  ส่งเสริมระบบกำรเรียนรูเ้พ่ือพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพกำรเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-01/01-2565 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 624,750            

624,750 
624,750 

- 624,750 ส านักวิชาการ 
01-06-2565 2 โครงการส่งเสริมการอ่าน 21,850 - 21,850 ห้องสมุด 
01-07-2565 3 โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ - - - ห้องสมุด 
01-08-2565 4 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ - - - ห้องสมุด 

01-19/07-2565 5 กิจกรรม MTBK Mathematics Talent Competition 9,940 - 9,940 คณิตศาสตร์ 
01-19/08-2565 6 กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 2,000 - 2,000 คณิตศาสตร์ 
01-21/02-2565 7 กิจกรรม Science Talents ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 
2,000 - 2,000 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-21/04-2565 8 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (สอวน.) 

10,000 - 10,000 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-21/06-2565 9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและครูยุคใหม่ด้วยส่ือ ICT 42,000 - 42,000 วิทยาศาสตร์ฯ 
01-23/03-2565 10 กิจกรรมฐานบินรอบรู้สู่อาเซี่ยน 3,255 - 3,255 สังคมศึกษาฯ 
01-27/04-2565 11 กิจกรรมจัดแข่งขันวอลเลย์บอลและแฮนบอลระดับช้ันม.5 - - - สุขศึกษาฯ 
01-28/02-2565 12 กิจกรรมแชมป์กีฬาห้อง 6,000 - - สุขศึกษาฯ 
01-29/01-2565 13 กิจกรรมกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/02-2565 14 กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดนครปฐม - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/03-2565 15 กิจกรรมกีฬาเทศบาลนครปฐมต้านภัยยาเสพติด - - - สุขศึกษาฯ 
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กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หน้า 62 

 

กลยุทธ์ ท่ี 2  ส่งเสริมระบบกำรเรียนรูเ้พ่ือพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพกำรเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-29/04-2565 16 กิจกรรมกีฬาสามจังหวัด - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/05-2565 17 กิจกรรมกีฬาฟุตบอลกรมพลศึกษา - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/06-2565 18 กิจกรรมกีฬาซอลบอลชิงแชมป์ประเทศไทย - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/07-2565 19 กิจกรรมกีฬาฟุตบอลบ่อน้ าจืดคัพ - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/08-2565 20 กิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ (ชอฟต์อล) - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/09-2565 21 กิจกรรมบาสเกตบอล TOA - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/10-2565 22 กิจกรรมกีฬาแห่งชาติ ซอฟต์บอล - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/11-2565 23 กิจกรรมบาสเกตบอลสพฐ-โมโนแชมเป้ียนคัพ - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/12-2565 24 กิจกรรมกีฬาเปตองรายการสังกัดทหารอากาศ - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/13-2565 25 กิจกรรมกีฬาเปตองรายการก าแพงแสนคัพ - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/14-2565 26 กิจกรรมตะกร้อกรมพลศึกษา - - - สุขศึกษาฯ 
01-29/15-2565 27 กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร - - - สุขศึกษาฯ 
01-34/05-2565 28 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการด้านการงานอาชีพ - - - การงานอาชีพ 
01-37/08-2565 29 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้

ภาษาจีน 
7,380 - 7,380 ภาษาต่างประเทศ 

01-41/08-2565 30 กิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

2,000 - 2,000 แนะแนว 

01-43/05-2565 31 กิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าของไทย สืบสานต านาน..
สืบ 

1,800 - 1,800 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธ์ ท่ี 2  ส่งเสริมระบบกำรเรียนรูเ้พ่ือพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพกำรเป็นพลโลก 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-43/06-2565 32 กิจกรรมวันส่ิงแวดล้อมโลก    3,500 - 3,500 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

04-03/01-2565 33 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

2,876 - 2,876 งานกิจการนักเรียน 

04-05/01-2565 34 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 5,530 - 5,530 งานกิจการนักเรียน 
04-04/01-2565 35 กิจกรรมคนดีศรีฐานบิน 17,680 - 17,680 งานกิจการนักเรียน 
04-02/01-2565 36 กิจกรรมTO BE NUMBER ONE  สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 5,500 - 5,500 งานกิจการนักเรียน 
04-02/05-2565 37 กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพด้านการท าอาหาร 

 
- - - งานกิจการนักเรียน 

04-02/11-2565 38 กิจกรรมอ าลาสถาบันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 12,520 - 12,520 งานกิจการนักเรียน 
04-02/12-2565 39 กิจกรรมการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ 13,640 - 13,640 งานกิจการนักเรียน 
04-02/13-2565 40 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันฯ ห่างไกลยาเสพติด 23,775 - 23,775 งานกิจการนักเรียน 
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กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หน้า 64 

 

กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรูโ้ดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-02-2565 1 โครงการพัฒนาปรับปรุงส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 435,376 - 435,376 ส านักวิชาการ 
01-03-2565 2 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 106,006  106,006 ส านักวิชาการ 
01-15-2565 3 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีคาดว่าจะไม่จบการศึกษา 2,930 - 2,930 งานทะเบียน 
01-16-2565 4 โครงการจัดท าเอกสารการศึกษาตามหลักสูตร 73,800 - 73,800 งานทะเบียน 

01-17/01-2565 5 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา ร าลึกวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

12,500 - 12,500 ภาษาไทย 
01-17/02-2565 6 กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย - - - ภาษาไทย 
01-17/03-2565 7 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียน

คล่อง 
2,500 - 2,500 ภาษาไทย 

01-17/04-2565 8 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย นักเรียน
ระดับช้ัน ม.1-6 

21,300 - 21,300 ภาษาไทย 

01-17/05-2565 9 กิจกรรมรักการอ่าน เสริมสร้างคลังปัญญา 5,950 - 5,950 ภาษาไทย 
01-08/01-2565 10 กิจกรรมพัฒนาห้องเกียรติยศ (426) 2,690 - 2,690 ภาษาไทย 
01-08/03-2565 11 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย (418)  4,000 - 4,000 ภาษาไทย 
01-18/07-2565 12 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ Active learning กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
45,800 - 45,800 ภาษาไทย 

01-23/04-2565 13 กิจกรรมจัดท าชุดนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและวันส าคัญ
ในโอกาศต่างๆ 

1,920 - 1,920 สังคมศึกษาฯ 
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กลยุทธ์ท่ี 3  ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรูโ้ดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-24/01-2565 14 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
17,770 - 17,770 สังคมศึกษาฯ 

01-24/02-2565 15 กิจกรรมห้องสมุดกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

9,500 - 9,500 สังคมศึกษาฯ 

01-25/03-2565 16 กิจกรรมปูกระเบ้ืองลานธรรม - - - สังคมศึกษาฯ 
01-41/09-2565 17 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องแนะแนว 50,000 - 50,000 แนะแนว 
01-43/01-2565 18 กิจกรรมพัฒนาห้องกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 2,500 - 2,500 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

04-02/08-2565 19 กิจกรรมพัฒนาธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการออมเงินฯ 10,280 - 10,280 งานกิจกรรมนักเรียน 
04-02/09-2565 20 กิจกรรมส่งเสริมการออมเงินของนักเรียน "จากเงนิหนู สู่ออมสิน" 1,500 - 1,500 งานกิจกรรมนักเรียน 
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กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-04-2565 1 โครงการจัดซื้อแบบรายงานประจ าตัวนักเรียน (ปพ.6) 67,620 - 67,620 วัดผล 
01-05-2565 2 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสอบประเมินผลระดับโรงเรียน 78,878 - 78,878 วัดผล 
01-13-2565 3 โครงการพัฒนาระบบงานผลิตส่ือเพื่อการเรียนการสอน 

 
635,560 - 635,560 งานผลิตส่ือ 

01-18/02-2565 4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และห้องสุมดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- - - ภาษาไทย 
01-18/06-2565 5 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 
18,982 - 18,982 ภาษาไทย 

01-19/09-2565 6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22,253 - 22,253 คณิตศาสตร์ 
01-20/01-2565 7 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรูก้ลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 92,800 - 92,800 คณิตศาสตร์ 
01-20/02-2565 8 กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 3,000 - 3,000 คณิตศาสตร์ 
01-21/07-2565 9 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับวิชาออกแบบเทคโนโลยี วิชาหุ่นยนต์  

และการอบรมอัจฉริยะภาพทางเทคโนโลยี 
53,400 - 53,400 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-21/07-2565 10 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับวิชาออกแบบเทคโนโลยี วิชาหุ่นยนต์ 
และการอบรมอัจฉริยะภาพทางเทคโนโลยี 

53,400 - 53,400 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-21/08-2565 11 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 21,870 - 21,870 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-21/09-2565 12 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานในการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี 8,885 - 8,885 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/01-2565 13 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 8,000 - 8,000 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/02-2565 14 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา 77,500 - 77,500 วิทยาศาสตร์ฯ 
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กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-22/03-2565 15 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี 9,970 - 9,970 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/04-2565 16 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดล้อมในการเรียนห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 313 

4,000 - 4,000 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/05-2565 17 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 324   4,000 - 4,000 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/06-2565 18 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 325 4,000 - 4,000 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/07-2565 19 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 318 - - - วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/08-2565 20 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 - 312 14,500 - 14,500 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/09-2565 21 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 327 10,000 - 10,000 วิทยาศาสตร์ฯ 

01-22/10-2565 22 กิจกรรมพัฒนาห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 401 - - - วิทยาศาสตร์ฯ 

01-23/01-2565 23 กิจกรรมส่งเสริมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 33,075 - 33,075 สังคมศึกษาฯ 
01-26-2565 24 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา-กรีฑาภายใน 66,370 - 66,370 สุขศึกษาฯ 

01-27/01-2565 25 กิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 32,880 - 32,880 สุขศึกษาฯ 
01-27/02-2565 26 กิจกรรมอุปกรณ์กีฬาส าหรับการเรียนการสอน - - - สุขศึกษาฯ 
01-27/04-2565 27 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 5,000 - 5,000 สุขศึกษาฯ 
01-29/16-2565 28 กิจกรรมอุปกรณ์ฝึกซ้อมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 26,025 - 26,025 สุขศึกษาฯ 
01-30/02-2565 29 กิจกรรมพัฒนาห้องนาฏศิลป์ 35,500 - 35,500 ศิลปะ 

01-32-2565 30 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องดนตรีสากล ฝ401 80,000 - 80,000 ศิลปะ 
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กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-34/01-2565 31 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน 23,786 - 23,786 การงานอาชีพ 
01-34/02-2565 32 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานในการจัดการเรียนการสอน 36,767 - 36,767 การงานอาชีพ 
01-35/01-2565 33 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร 31,200 - 31,200 การงานอาชีพ 
01-35/02-2565 34 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติงานช่าง งานเกษตร 59,400 - 59,400 การงานอาชีพ 
01-35/03-2565 25 กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
5,500 - 5,500 การงานอาชีพ 

01-39-2565 26 
 

โครงการส่งเสริมการบริหารงานพัสดุกลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ 63,935 - 63,935 ภาษาต่างประเทศ 
01-40-2565 27 

28 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สากล 1,500 - 1,500 ภาษาต่างประเทศ 

01-37/07-2565 28 กิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องเรียน 326 4,000 - 4,000 ภาษาต่างประเทศ 
01-41/01-2565 29 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุหน่วยงานแนะแนว 3,750 - 3,750 แนะแนว 
01-41/03-2565 30 กิจกรรมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ 1,500 - 1,500 แนะแนว 
01-41/04-2565 31 กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4,000 - 4,000 แนะแนว 
01-42/13-2565 32 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม รด.พันธุ์แกรง่ - - - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-43/02-2565 33 กิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือ – เนตรนารี 15,650 - 15,650 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

04-01-2565 34 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 86,877 - 86,877 งานกิจการนักเรียน 
04-06/03-2565 35 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน (ห้องพยาบาล) 35,340 - 34,340 งานกิจการนักเรียน 
04-02/10-2565 36 กิจกรรมพัฒนาส านักงานกิจกรรมนักเรียน 6,140 - 6,140 งานกิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
04-03/12-2565 37 กิจกรรมเวรประจ าพื้นท่ี 720 - 720 งานกิจการนักเรียน 
04-03/13-2565 38 กิจกรรมทัศนศึกษา (ค่าอาหารครู) - - - งานกิจการนักเรียน 
04-06/08-2565 39 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่ นร. - - - งานกิจการนักเรียน 
04-03/11-2565 40 กิจกรรมประชุมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน - - - งานกิจการนักเรียน 
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กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนำผู้บริหำร  ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนสำกล 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-17/06-2565 1 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   - - - ภาษาไทย 
01-17/07-2565 2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- - - ภาษาไทย 

01-18/04-2565 3 กิจกรรมนิเทศภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - - - ภาษาไทย 
01-18/05-2565 4 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน 5,400 - 5,400 ภาษาไทย 
01-19/05-2565 5 กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - - - คณิตศาสตร์ 
01-19/06-2565 6 กิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบ - - - คณิตศาสตร์ 
01-25/01-2565 7 กิจกรรมปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน - - - สังคมศึกษาฯ 
01-30/01-2565 8 กิจกรรมพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู้

ศิลปะของผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 
60,823 - 60,823 ศิลปะ 

01-34/03-2565 9 กิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระการงานอาชีพ - - - การงานอาชีพ 
01-34/04-2565 10 กิจกรรมวิจัยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ - - - การงานอาชีพ 

01-38-2565 11 โครงการพัฒนาครูสู่ Active Learning 1,030 - 1,030 ภาษาต่างประเทศ 
01-42/07-2565 12 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้น าและสมาชิกยุวกาชาด 11,010   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-44-2565 13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชากิจกรรมยุวกาชาด 
ลูกเสือ รักษาดินแดน (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 

- - - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับที่ ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-01/02-2565 1 กิจกรรม Open House เปิดบ้านฐานบิน 50,000 - 50,000 ส านักวิชาการ 
01-01/02-2565 2 โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน

มัธยมฐานบินก าแพงแสน 
16,880 - 16,880 งานวิจัย 

01-14/1-2565 3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,700 - 2,700 งานพัฒนาหลักสูตร
และนิเทศการศึกษา 

01-14/02-2565 4 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 2,205 - 2,205 งานพัฒนาหลักสูตร
และนิเทศการศึกษา 
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กลยุทธ์ท่ี 7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
01-09-2565 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 27,200 - 27,200 งานประกันคุณภาพ 

01-10-2565 2 โครงการพัฒนางาน OBECQA ให้มีความยั่งยืน 7,187  7,187 งานประกันคุณภาพ 

01-11-2565 3 โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,202 - 3,202 งานประกันคุณภาพ 

01-24/03-2565 4 กิจกรรมพัฒนาศุนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ของสพม.นครปฐม 

66,099 - 66,099 สังคมศึกษาฯ 

01-41/05-2565 5 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 4,000 - 4,000 แนะแนว 
01-43/03-2565 6 กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงาน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  

ในสถานศึกษา 
7,500 - 7,500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-43/04-2565 7 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม    2,215 - 2,215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

01-43/07-2565 8 กิจกรรมต้นไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ 3,400 - 3,400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

02-01-2565 9 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานการเงิน 100,449 - 100,449 งานการเงิน 
02-02-2565 10 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 4,000 - 4,000 งานการเงิน 
02-03-2565 11 โครงการปรับปรุงห้องการเงนิ 7,000 - 7,000 งานการเงิน 

02-07/01-2565 12 กิจกรรมจ่ายช าระค่าไฟฟ้า 3,120,000 - 3,120,000 งานการเงิน 
02-07/04-2565 13 กิจกรรมจ่ายช าระค่าอินเตอร์เน็ต - 600,000 600,000 งานการเงิน 

02-04-2565 14 โครงการกิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 162,044 - 162,044 งานแผนงาน 
02-05-2565 15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 181,460 - 181,460 งานพัสดุ 
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กลยุทธ์ท่ี 7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
02-06-2565 16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการประเมินผลการควบคุมภายใน

สถานศึกษา 
22,985 - 22,985 งานควบคุมภายใน 

03-01/01-2565 17 กิจกรรมส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
ตนเอง 

116,100 - 116,100 งานบุคคล 

03-01/02-2565 18 กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ 51,500 - 51,500 งานบุคคล 
03-01/03-2565 19 กิจกรรมส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา

ตนเอง 
100,000 - 100,000 งานบุคคล 

03-01/04-2565 20 กิจกรรมการพัฒนาส านักงานการบริหารงานกลุ่มงานบุคคล   82,484 - 82,484 งานบุคคล 
03-01/05-2565 21 กิจกรรมปรับปรุงท าเนียบบุคลากร   67,854 - 67,854 งานบุคคล 
03-01/07-2565 22 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาให้กับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
60,000 - 60,000 งานบุคคล 

05-01-2565 23 โครงการการจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   5,000 - 5,000 ท่ัวไป 
05-02/01-2565 24 กิจกรรมงานสารบรรณ   29,543 - 29,543 ท่ัวไป 
05-02/02-2565 25 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาช้ันพื้นฐาน 1,440 - 1,440 ท่ัวไป 
05-03/01-2565 26 กิจกรรมพัฒนาการให้บริการการตัดสต๊ิกเกอร์เพื่อจัดท าป้ายภายในโรงเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
4,000 - 4,000 ท่ัวไป 

05-03/02-2565 27 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 57,700 - 57,700 ท่ัวไป 
05-04/02-2565 28 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 
12,283 - 12,283 ท่ัวไป 
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กลยุทธ์ท่ี 7  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม 
 

รหัสโครงกำร/
กิจกรรม 

ล ำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงกำร  งบประมำณ  (บำท) รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน/กลุ่มสำระฯ 

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒฯ 
05-05/01-2565 29 กิจกรรมการใช้รถยนต์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูกับและนักเรียนประจ าปี

งบประมาณ 2565 
500,000 - 500,000 ท่ัวไป 

05-05/02-2565 30 กิจกรรมพัฒนาน้ าด่ืม ประจ าปีงบประมาณ 2565 154,240 - 154,240 ท่ัวไป 
05-05/03-2565 31 กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์โรงเรียน..ประจ าปีงบประมาณ 2565 132,994 - 132,994 ท่ัวไป 

05-06-2565 32 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม 

80,001 - 80,001 ท่ัวไป 

05-07-2565 33 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย   2,530 - 2,530 ท่ัวไป 
05-08-2565 34 โครงการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร   - - - ท่ัวไป 
05-09-2565 35 โครงการสัมพันธ์ชุมชน - - - ท่ัวไป 
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สรุปงบประมำณแยกกลุ่มบริหำรวิชำกำร ปีงบประมำณ 2565 

 
 
 
 
  

   

ล ำดับที่ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
             งบประมำณ รวม 

 กลุ่มงำน อุดหนุน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน งบประมำณ 

1 ส านักงานวิชาการ หน.ส านักงาน 2,213,398 - 2,213,398 
2 กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย หน.กลุ่มสาระ 119,122 

 
 

- 119,122 
3 กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ หน.กลุ่มสาระ 142,533 - 142,533 
4 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน.กลุ่มสาระ 298,565 - 298,565 
5 กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน.กลุ่มสาระ 167,928 - 167,928 
6 กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา หน.กลุ่มสาระ 145,775 - 145,775 
7 กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ หน.กลุ่มสาระ 296,987 - 296,987 
8 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ หน.กลุ่มสาระ 156,653 - 156,653 

9 กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ หน.กลุ่มสาระ 147,874 - 147,874 
10 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หน.กลุ่มงาน 69,415 894,150 963,565 

11 กลุ่มงานแนะแนว หน.กลุ่มงาน 65,250 - 65,250 
 

รวมงบประมำณ 3,823,500 894,150 4,717,650 
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สรุปงบประมำณแยกกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน ปีงบประมำณ 2565 
 

ล ำดับ
ท่ี 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ รวม 

กลุ่มงำน อุดหนุน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน งบประมำณ 

1 กลุ่มงานการเงินและระบบบัญช ี หน.กลุ่มงาน 111,449 - 111,449 

2 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หน.กลุ่มงาน 162,044 - 162,044 

3 กลุ่มงานพัสดุกลาง หน.กลุ่มงาน 181,460 - 181,460 

4 กลุ่มงานควบคุมภายใน หน.กลุ่มงาน 22,985 - 22,985 

รวมงบประมำณ 477,938 
 

- 477,938 
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สรุปงบประมำณแยกกลุ่มบริหำรบุคคล ปีงบประมำณ 2565 
  
ล ำดับ

ท่ี 
กลุ่มบริหำรบุคคล ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ รวม 

อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน งบประมำณ 

1 กลุ่มงานอ านวยการและสารสนเทศ หน.กลุ่มงาน 82,484 - 82,484 

2 กลุ่มงานวางแผนและอัตราก าลังฯ หน.กลุ่มงาน - - - 

3 กลุ่มงานวินัยและจรรยาบรรณ หน.กลุ่มงาน 136,870 - 136,870 

4 กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ หน.กลุ่มงาน 258,584 - 258,584 

รวม 
รวมงบประมำณ 

477,938 - 477,938  
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สรุปงบประมำณแยกกลุ่มบริหำรทั่วไป ปีงบประมำณ 2565 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล ำดับ 

ท่ี 

กลุ่มบริหำรท่ัวไป  
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมำณ รวม 
งบประมำณ 

กลุ่มงำน อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

1 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หน. กลุ่มงาน 12,283 - 12,283 

2 กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน. กลุ่มงาน 61,700 - 61,700 

3 กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน หน. กลุ่มงาน - 
 
 

- - 
 
 

4 กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป หน. กลุ่มงาน 33,513 - 33,513 

5 กลุ่มงานอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม น้ าด่ืม ยานพาหนะ หน. กลุ่มงาน 372,235 - 372,235 

รวมงบประมำณ 479,731 - 479,731 
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สรุปงบประมำณแยกกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ปีงบประมำณ 2565 
 
 ล ำดับ 

ท่ี 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ รวม 

งบประมำณ กลุ่มงำน อุดหนุน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

1 กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน หน. กลุ่มงาน 122,435 30,000 152,435 

2 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน หน. กลุ่มงาน 102,776 465,920 568,696 

3 กลุ่มงานคุณธรรม จริยธรรม หน. กลุ่มงาน 66,620 515,680 582,300 

4 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน หน. กลุ่มงาน 80,325 - 80,325 

5 กลุ่มงานอ านวยการและสารสนเทศ หน. กลุ่มงาน 86,877 - 86,877 

6 กลุ่มงานส่งเสริมความประพฤติและวินัยนักเรียน หน. กลุ่มงาน 17,110 - 17,110 

รวมงบประมำณ 476,143 1,011,600 1,487,743 
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ส่วนที่  4 
 

งบประมำณกำรด ำเนินงำน 
 ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร    
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร  ปีงบประมำณ 2565 

กลุ่มงำน มำตรฐำน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

1.งำนพัฒนำ
หลักสูตร
และกำร
นิเทศ
กำรศึกษำ 

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ข้อ
ท่ี 6 

1. เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา
นิเทศ ก ากับ 
ติดตามโดยใช้
ห้องเรียน         
เป็นฐาน 

1.มีหลักสูตร
สถานศึกษา 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
โรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 100% 
2. ครู 100 %
ได้รับการ
ส่งเสริมการจัด
กระบวนเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
นิเทศการศึกษา 
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา    

 
 

2,700 

 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

2,700 

 
 

น.ส. สุรัณญา 

2. กิจกรรมงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

2,205 - - 2,205 นางสตรีรัตน์ 

รวมงบประมำณ 4,905 - - 4,905  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ ์

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

2.งำน 
แนะแนว
กำรศึกษำ 

มฐ. ท่ี 1,2,3 
กลยุทธ์  
ท่ี 1,3,4,7 

 1. เพื่อให้ได้รับความรู้ 
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมได้ 
และสามารถด ารงชีพ
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. สามารถช่วยตนเอง 
พึ่งตนเอง รับผิดชอบ
ตนเอง รู้จักตนเอง 
สามารถตัดสินใจเลือก
ส่ิงต่างๆ    ได้ดี 

1.ครูนักเรียนได้
ประโยชน์จาก
การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 
2. นักเรียน
สามารถ
วางแผน
การศึกษาต่อ 
3.นักเรียน
สามารถศึกษา
ข่าวสารงาน
แนะแนวได้ 

1.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานส าหรับใช้งาน
แนะแนว 

3,750 - - 3,750 นายคงพร 

2.กิจกรรมติดตามศึกษาต่อนักเรียน ม.3 และ 
ม. 6 

- - - - นายคงพร 

3.กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
และพริ้นเตอร์ 

1,500 - - 1,500 นายคงพร 

4.กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 4,000 - - 4,000 นายคงพร 

5.กิจกรรมแนะแนวสัญจร 4,000 - - 4,000 นายคงพร 
6.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ส าหรับผู้กู้กยศ. - - - - นายเจริญพร 

7.กิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับผู้กู้กยศ. - - - - นายเจริญพร 

8.กิจกรรมพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2,000 - - - 2,000 นายเจริญพร 

9.กิจกรรมพัฒนาห้องแนะแนว 50,000 - - 50,000 นางธนวรรณ 

10.กิจกรรมส ารวจและพัฒนา EQ  
นักเรียน ม.1 

- - - - นางธนววณ 

รวมงบประมำณ 65,250 0 0 0 37,010 
 

- - 65,250 0 0 
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กลุ่มงำน งำน
มำตรฐำน/ 

กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

3. งำน
ทะเบียน
นักเรียน 

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

1. เพื่อแก้ปัญหา
นักเรียนท่ีมีผลการ
เรียน 0 , ร , มส 
และ มผ  ให้มีโอกาส
จบการศึกษา 
2.  เพื่อเป็นการ
ประสานความ
ร่วมมือระหว่างครู 
ผู้ปกครอง 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีโอกาสจบ
หลักสูตรทุกคน 
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1. โครงการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีคาดว่าจะไม่จบ
การศึกษา    
- จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนท่ี
คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร 
- ติดตาม/ช่วยเหลือและดูแล
นักเรียนท่ีคาดว่าจะไม่จบ
หลักสูตร 

2,930 - - 2,930 
 

นางกาญจนา 

2. โครงการจัดท าเอกสาร
การศึกษาตามหลักสูตร 
- จัดซื้อแบบแบบพิมพ์ จาก สพม.
9 
- จัดซื้อ/ลงทะเบียน ปพ.1 
- จัดท า/จัดจ้าง เอกสารทางการ
ศึกษา 

73,800 - - 73,800 นางกาญจนา 

รวมงบประมำณ 76,730 - - 76,730  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ ์

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

4.งำน
ประกัน
คุณภำพ
ภำยใน
สถำน
ถำน
ศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.เพื่อผดุงระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเตรียมพร้อม
รับการประเมิน
ภายนอก 
3.เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัล 
OBECQA 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรโรงเรียน
มัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน ท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและ
ด าเนินการตาม
ระบบประกัน
คุณภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
และสากล    

1. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
-ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
- จัดท ารายงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปี 

27,200 - - 27,200 นางนภัสวรรณ 

2. โครงการพัฒนางาน 
OBECQA ให้มีความยั่งยืน 
 

7,187 - - 7,187 นางนภัสวรรณ 

3. โครงการส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

3,202 - - 3,202 นางนภัสวรรณ 

รวมงบประมำณ 37,589 - - 37,589  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวมงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

5. งำน
พัฒนำ
ระบบงำ
นผลิตสื่อ
เพื่อกำร
เรียนกำร
สอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ส าหรับงาน 
ผลิตส่ือ 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดท าส่ือเอกสาร
ต่างๆ ของโรงเรียน 
3. เพื่อเก็บรักษา
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ผลิตส่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ส าหรับงาน
ผลิตส่ือท่ีเพียงพอ                
ในการจัดท า
เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้       
2.บุคลากรจัดท า
เอกสารต่างๆ ของ
โรงเรียนท่ีมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบงานผลิต
ส่ือเพื่อการเรียนการสอน 
1.ส ารวจปริมาณการใช้งานส่ือ
เอกสารจากผู้ใช้โดยตรงและ
บันทึกข้อความอนุญาตผลิต
เอกสารปีงบประมาณเดิม 
2.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ส าหรับ
งานผลิตส่ือท่ีเพียงพอในการ
จัดท าเอกสารประกอบการ
เรียนรู้และเอกสารประกอบ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ และ
เอกสารประกอบต่างๆ 

635,560 - - 635,560 น.ส. ณิปุณมา 

รวมงบประมำณ 635,560 - - 635,560  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

6. งำน
วัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ท่ี 1,3 
กลยุทธ์ ท่ี 
1,2 

1. เพื่อบันทึกข้อมูล
รายบุคคลของ
นักเรียนเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน   2. เพื่อให้
การสอบวัดผลกลาง
ภาคเรียนมีความ
เรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ 

1.นักเรียนมีแบบ
รายงานประจ าตัว
นักเรียน  
2.การทดสอบ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
โปรงใส บริสุทธิ์  
ยุติธรรม  และ
ตรวจสอบได้ 

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

     
         

67,620  
 

 
 
- 

 
 
- 

        
             

67,620  
 

น.ส. ศิริพร   

2.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การสอบประเมินผลระดับ
โรงเรียน 

78,878 - - 78,878 

รวมงบประมำณ 146,498   146,498  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

7. วิจัย
และพัฒนำ 
แหล่ง
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ท่ี 1,2,3 
กลยุทธ์ ท่ี 6 

1.เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้ปกครองและ
นักเรียนเกี่ยวกับ
การพัฒนาต่อยอด
ทางการจัด
การศึกษา      2. 
เพื่อให้ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่าน 
การเขียนและการ
ส่ือสาร 
 

1. เพื่อน า
ผลการวิจัยมา
ปรับปรุง พัฒนา 
และต่อยอดการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน        

2. เพื่อให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน 
การเขียน และการ
ส่ือสาร มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อย
ละ 85 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาของ
โรงเรียน  
-ท าแบบสอบถามเพื่อให้ทราบ
ความต้องการของผู้ปกครอง
และผู้เรียนอย่างชัดเจน 

16,880 - - 16,880 น.ส.วาทินี 
 

2. โครงการส่งเสริมการอ่าน
และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 -กิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- กิจกรรม Thanbin Master 
Reader, กิจกรรม สัปดาห์
ห้องสมุด, กิจกรรม เทศกาล
อาหารสมอง,กิจกรรม ท่องโลก
นิทาน 

21,850 - 248,460 270,310 
 

น.ส.ขวัญแก้ว
และนางสาว 

วรรณภา 

                          รวมงบประมำณ  38,730 - 248,460 287,190  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

8.งำน
พัฒนำ
วิชำกำร 

มาตรฐานท่ี 2  
กลยุทธ์ข้อ 
1,2,3,6,7 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ และ
ศักยภาพของครู 
และ นักเรียน 
2. เพื่อให้ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา   ได้มีโอกาส
ศึกษา  ดูงาน  
แลกเปล่ียน
แนวความคิด
ระหว่างกัน 

1. นักเรียนได้
แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของ
ผู้เรียนในเวทีการ
แข่งขันระดับต่างๆ
ร้อยละ  75 
2. ส่งเสริม
แรงจูงใจให้ครู  
บุคลากรทางการ
ศึกษา  และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น
ร้อยละ  95 
 
 

โครงการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ศักยภาพและ
คุณภาพของนักเรียนทาง
วิชาการ 
1. กิจกรรมพัฒนากลุ่ม
บริหารวิชาการ 
-กิจกรรม  แข่งขันทักษะ  
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
 
 
 

624,750 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

 

 
 
 
 

624,750 

 
 
 
 

น.ส.  
ภัทรสุดา 

 
 
 

2. กิจกรรม Open House 
เปิดบ้านฐานบิน 

50,000 - - 50,000 นายรณชัย 
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

8.งำน
พัฒนำ
วิชำกำร 
(ต่อ) 

มาตรฐานท่ี 1  
กลยุทธ์ที่ 
1,2,3,6,7 

1.เพื่อพัฒนา
คะแนนสอบ           
O-NET  ให้
อยู่ในเกณฑ์ดี 
2.เพื่อการมี
วัสดุและ
อุปกรณ์ใน
การใช้สอย
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพของ
ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอต่อ
การ
ด าเนินงาน 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา      
ปีท่ี 3 และ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์       
O-NET อยู่ใน
เกณฑ์ดี ร้อยละ 
50 
2. มีวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
ใช้สอยเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้เรียน 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 3 และปีท่ี 6 
-จัดค่ายติวนักเรียนช้ัน ม 3  
และ  ม 6 
-จัดสอบนักเรียนช้ัน ม 3  
และ  ม 6 

43,740 - - 43,740 น.ส.อัจจิมา 
 
 
 
 
 
 

4. กิจกรรมรับสมัครนักเรียน
ใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

13,514 - - 13,514 น.ส. 
เบญจรัตน์ 

 
5. โครงการพัฒนากลุ่ม
บริหารวิชาการ 
-ก าหนดวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะ
จัดซื้อ และ ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ ตามรายการ
เสนอ 

106,006 - - 106,006 น.ส.จงรัก 
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

8.งาน
พัฒนา
วิชาการ 
(ต่อ) 

มาตรฐานท่ี 1  
กลยุทธ์ที่  
1,2,3,6,7 

1.เพื่อพัฒนา
คะแนนสอบ           
O-NET  ให้
อยู่ในเกณฑ์ดี 
2.เพื่อการมี
วัสดุและ
อุปกรณ์ใน
การใช้สอย
เพื่อส่งเสริม
คุณภาพของ
ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอต่อ
การ
ด าเนินงาน 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา      
ปีท่ี 3 และ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์       
O-NET อยู่ใน
เกณฑ์ดี ร้อยละ 
50 
2. มีวัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
ใช้สอยเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพ
ของผู้เรียน 

6.โครงการพัฒนาปรับปรุง
ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

435,376 - - 435,376 นายคณาวุฒิ 

รวมงบประมำณ 1,273,386 - - 1,273,386  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

9. งำน
กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 
 
9.1 การ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ท่ี 1,3 
กลยุทธ์  
ท่ี 1,2 

1.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะ
กระบวนการตาม
มาตรฐานรายวิชา 
2.เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ  
3.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะส าคัญตาม
แนวทางไทยแลนด์ 
4.0 

1.นักเรียนมีความรู้
และทักษะ
กระบวนการตาม
มาตรฐานรายวิชา  
ร้อยละ 90 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติท่ีดีต่อ
รายวิชา 
3.ผู้เรียนร้อยละ 90 
มีทักษะส าคัญตาม
แนวทาง 
ไทยแลนด์ 4.0 
 
 

1.โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

42,250 - - 42,250 กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

2.โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

12,540 - - 12,540 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนกลุ่ม   
สาระฯ สังคมศึกษาฯ 

39,564 - - 39,564 กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ 

4.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

81,000 - - 81,000 กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ฯ 

5.โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 

15,500 - - 15,500 กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
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กลุ่มงำน มำตรฐำ
น/กล
ยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม รวมงบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

9. งำนกลุ่ม
สำระกำร
เรียนรู้ 
9.1 การ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ผู้เรียน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ท่ี 
1,3 
กลยุทธ์  
ท่ี 1,2 

1.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะ
กระบวนการตาม
มาตรฐานรายวิชา 
2.เพื่อให้มีเจตคติท่ี
ดีต่อรายวิชา 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะส าคัญตาม
แนวทาง 4.0 

1.นักเรียนมีความรู้
และทักษะ
กระบวนการตาม
มาตรฐานรายวิชา  
ร้อยละ 90 
2. นักเรียนร้อยละ 
90 มีเจตคติท่ีดีต่อ
รายวิชา 
3.ผู้เรยีน 
ร้อยละ 90 มีทักษะ
ส าคัญตามแนวทาง 
ไทยแลนด์ 4.0 

6. โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

120,664 - - 120,664 กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

7. โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

48,500 - - 48,500 กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 

8. โครงการพัฒนาทักษะ
อาชีพและชีวิต 

- - - - กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 

9. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศ 

70,029 - - 70,029 กลุ่มสาระฯ 
ภาษา

ต่างประเทศฯ 
10. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

2,000 - - 2,000 แนะแนว 

11. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 

21,140 894,150  915,290 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รวม 453,187 894,150 - 1,347,337  
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กลุ่มงำน/งำน มำตรฐำ
น/กล
ยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม รวมงบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่น ๆ 

9. งำนกลุ่ม
สำระกำร
เรียนรู้ 
9.2 กำร
พัฒนำศูนย์
กำรเรียนรู้
กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ 
ท่ี 
3,4,5,7 

1.เพื่อปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระฯให้เอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน   การสืบค้น 
สร้างองค์ความรู้ 
2.เพื่อให้ครูมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ือ
เทคโนโลยี ใช้
สนับสนุนการสอน 

1.นักเรียน 
ร้อยละ 92 ได้รับ
ประโยชน์จากศูนย์
การเรียนรู ้
2.นักเรียน 
ร้อยละ 92 มาใช้
บริการห้องศูนย์การ
เรียนท่ีทันสมัย 
3. นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

76,872 - - 76,872 กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

2.โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

118,053 
 

- - 118,053 
 

กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 

3.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ห้องศูนย์ส่ือการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

217,565 
 

- - 217,565 
 

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
4.โครงการพัฒนาห้องศูนย์การ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

128,364 - - 128,364 
 

กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 
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กลุ่มงำน/งำน มำตรฐำ
น/กล
ยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่น
ๆ 

9. งำนกลุ่ม
สำระกำร
เรียนรู้ 
9.2  กำร
พัฒนำศูนย์
กำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 
(ต่อ) 

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ 
ท่ี 
3,4,5,7 

1.เพื่อปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระฯให้เอื้อ
ต่อการเรียนการ
สอน   การสืบค้น 
สร้างองค์ความรู้ 
2.เพื่อให้ครูมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ส่ือ
เทคโนโลยี ใช้
สนับสนุนการสอน 

1.นักเรียน 
ร้อยละ 92 ได้รับ
ประโยชน์จากศูนย์
การเรียนรู ้
2.นักเรียน 
ร้อยละ 92 มาใช้
บริการห้องศูนย์การ
เรียนท่ีทันสมัย 
3. นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

5. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

156,653 - - 156,653 กลุ่มสาระฯ 
การงาน
อาชีพฯ 

6. โครงการพัฒนาห้องศูนย์ 
ห้องเรียนประจ าและส านักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

70,465 - - 70,465 

 
กลุ่มสาระฯ 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

7. โครงการพัฒนาห้องกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

42,275 - - 42,275 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รวมงบประมำณ 810,247 - - 810,247  
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กลุ่มงำน/งำน มำตรฐำน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

9. งำนกลุ่ม
สำระกำร
เรียนรู้ 
9.3 กำร
ส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียน
กำรสอนกลุ่ม
สำระฯ 

มฐ. ท่ี 1,3 
กลยุทธ์ ท่ี 
1,2,3,6 

  1.โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

130,275 - - 130,275 กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

2. โครงการพัฒนา ส่ือ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ คุณภาพ
ผู้เรียนในยุคการศึกษาไทย
แลนด์ 4.0 

116,893   116,893 กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

3.โครงการสืบทอดพระราช
ปณิธานสืบสานโขนอัจฉริย
นาฏกรรมสยาม 

59,430   95,430 กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

รวมงบประมำณ 306,589 - - 306,589  
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2. กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน  ปีงบประมำณ 2565 

กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

1.กล่มงำน
นโยบำย
และ
แผนงำน 

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 5,7 

1. เพื่อวาง
แผนการจัดสรร
งบประมาณของ
โรงเรียนให้
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 
2. เพื่อให้การ
ด าเนินการ
โครงการถูกต้อง
เป็นไปตาม
งบประมาณ 
 

1. ทุกกลุ่มบริหาร/
กลุ่มสาระ/งาน ใน
โรงเรียนมี
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพื่อพัฒนา
ไปในทิศทาง
เดียวกัน 
2. ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก 

โครงกำรพัฒนำงำน
แผนงำนสู่
มำตรฐำนสำกล 
1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน 
2. จัดท าแผนกลยุทธ์
โรงเรียน 
3. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
4. ศึกษาดูงานและสัมมนา 
การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

162,044 - - 162,044 น.ส. 
มยุรัตน์ 

รวมงบประมำณ 162,044 - - 162,044  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ   

2.กลุ่มงำน
บริหำร
กำรเงิน 

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ที ่4,7 
 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
การเงินมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้อย่าง
เพียงพอและเกิด
ความคล่องตัว
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

1.มีการบริหารงาน
การเงินในโรงเรียน
เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานครู
และบุคลากรมีความ
พึงพอใจ 
2)  มีเครื่องปริ้น
เตอร์และวัสดุ
ส านักงานเพียงพอ
ความต้องการในการ
ใช้งาน 
 

1.โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์งานการเงิน 
- จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานตามรายการท่ีมี 
- ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ช ารุดให้มีสภาพใช้งานได้ 

100,449 - - 100,449 น.ส. 
กนกภร 

2.โครงการซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 
- ซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

4,000 - - 4,000 

3. โครงการปรับปรุงห้อง
การเงิน 
-ปรับปรุงห้องการเงินตาม
รายการท่ีมี 

7,000 - - 7,000 

รวมงบประมำณ 111,449 - - 111,449  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

3.กลุ่มงำน
บริหำรพัสดุ
และ
สินทรัพย ์

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 4,7 

1.เพื่ออ านวย
ความสะดวก
ในการจัดหา
พัสดุตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
2.เพื่อ
ควบคุมการ
เบิก-จ่าย
พัสดุและ
จ าหน่าย
ครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน 

1.โรงเรียน
สามารถ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. การ
บริหารงาน
การเงินและ
พัสดุของ
โรงเรียน
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้ 
กลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
1. ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุ 

ครุภัณฑ์และสินทรัพย์แก่
บุคลากรและนักเรียน  
2. พัฒนาระบบงานพัสดุ
และการเบิกจ่าย   

181,460 - - 181,460 น.ส.สุกัญญา 

รวมงบประมำณ 181,460 - - 181,460  
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3. กลุ่มบริหำรทั่วไป  ปีงบประมำณ 2565 
กลุ่มงำน มำตรฐำน/

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

1.กลุ่มงำน
ส่งเสริม 
สนับสนนุด้ำน
วิชำกำร 
งบประมำณ 
บุคลำกรและ
บริหำรท่ัวไป 

มฐ. ท่ี 
1,2,3 
กลยุทธ์ที่ 1 

1. เพื่อพัฒนา
งานสารบรรณให้
มีประสิทธิภาพ  
2.เพื่อให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตาม
บทบาท อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.งานสารบรรณ 
ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ และ
งานบริการด้าน
เอกสารต่าง ๆ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เต็ม
ศักยภาพ มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2.ตัวแทนผู้ปกครอง 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและ
ส่งเสริมกิจการด้าน
ต่างๆของสถานศึกษา 

โครงกำรส่งเสริม
สนับสนนุงำนบริหำร
ทั่วไป 
1.กิจกรรมการจัดซื้อ
วัสดุเพื่อให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศแก่ครู
และบุคคลากรทางการ
ศึกษา 

29,543 - - 29,543 น.ส.สุทธินี 

2.กิจการการจัดประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียน  
 
 

1,440 - - 1,440 

รวมงบประมำณ 30,888 - - 30,888  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

2.กลุ่มงำน
อำคำร
สถำนที่และ
สภำพ 
แวดล้อม  
 
 
 
 

มฐ. ท่ี 2,4 
กลยุทธ์ที่ 
4,5,7 

1. เพื่อให้สถานท่ี
และอุปกรณ์ต่างๆ 
ของโรงเรียนพร้อม
ใช้งานในปัจจุบัน 
2. เพื่อให้การบริการ
ด้านยานพาหนะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้สภาพ
ห้องเรียนและอาคาร
สถานท่ีถังน้ าด่ืม  รถ
โรงเรียนได้รับการ
ดูแลพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
 

1. อาคารเรียนและ
สภาพแวดล้อมสาธารณูปโภค 

ในโรงเรียน ได้รับการ
ปรับปรุง ดูแลให้ใช้งาน ได้
ถูกสุขอนามัย ช่วยส่งเสริม
ให้การเรียนการสอนมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 
2. มีรถยนต์ใช้สมบูรณ์  
3.เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับครูและนักเรียนในการ
เดินระหว่างอาคาร 
4. มีระบบผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
อาคาร (Solar Roof Top)   

1.โครงกำรพัฒนำงำน
อำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

80,001 - - 80,001 นางวรรณี  
 

- สถานศึกษาปลอดภัย 2,530 - - 2,530 นางวรรณี 
- บ ารุงรักษาไฟฟ้าแบบ
ครบวงจร   

- - - - นางวรรณี 

- พัฒนาน้ าด่ืม 154,240 - - 154,240 นายมนัส 

-ซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์โรงเรียน 

132,994 - - 132,994 นายมนัส 

-การใช้รถยนต์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
กับและนักเรียน 
 

500,000 - - 500,000 นายมนัส 
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

2.กลุ่มงำน
อำคำร
สถำนที่และ
สภำพ 
แวดล้อม  
(ต่อ) 
 
 
 
 

  5. มีศูนย์ฝึกทักษะ
อาชีพให้นักเรียน 1 
ห้อง 
6. มีระบบการจัดการ
ขยะและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

2.กิจกรรมฝึกทักษะ
อาชีพด้านการ
ท าอาหาร 

- - - - นางปารีญา 

3. โครงการการจัดการ
ขยะและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

5,000 - - 5,000 น.ส. 
มยุรัตน์ 

รวมงบประมำณ 874,765 - - 874,765  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

3.กลุ่มงำน
ประชำสัมพันธ ์

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 7 

1.เพื่อเผยแพร่ 
กิจกรรมต่างๆ  
ของโรงเรียน 
2. เพื่อเป็นส่ือ
สัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง                  
และชุมชน 
ตลอดจนศิษย์
เก่า 
3. เพื่อเสริมสร้าง
ความศรัทธาและ
ความเข้าใจอันดี
ให้กับผู้ปกครอง 
ครู นักเรียน 
บุคคลท่ัวไป 

1.ผู้เรียนร้อยละ 100 
ได้รับความรู้และ
ข่าวสารจากงาน
ประชาสัมพันธ์  
2. โรงเรียนมีการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่ชุมชนและ
ได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนในระดับดี
เย่ียม 

โครงกำรงำน
ประชำสัมพันธ์
โรงเรียนมัธยม 
ฐำนบินก ำแพงแสน 
1. กิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน   

 
 
 
 

12,283 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

12,283 
 

 
 
 
 

น.ส.ศิริญา 

รวมงบประมำณ 12,283 - - 12,283  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/ 
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

4. กลุ่มงำน
พัฒนำระบบ
และ
เครือข่ำย
ข้อมูล
สำรสนเทศ 
 

มฐ. ท่ี 1,3 
กลยุทธ์ที่ 
1,2,4,7 

1.เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาและ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการ
บริการด้าน ICT 
2.เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาใน
การให้บริการ
ระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์
ภายในโรงเรียน 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรมีระบบ
คอมพิวเตอร์,กล้อง
วงจรปิด,ระบบการ
ส่ือสารภายใน
สามารถใช้งานได้ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอนและการ
บริหารงานโรงเรียน 
 

 

โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
1. พัฒนาการให้บริการการ
ตัดสต๊ิกเกอร์เพื่อจัดท าป้าย
ภายในโรงเรียน 

4,000 - - 4,000 นายเรวัต   

2. ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 

57,700 - - 57,700 นายระพีภัทร 

3.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการสอน 

- - - - นายระพีภัทร 

รวมงบประมำณ 61,700 - - 61,700  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาฯ 

อื่นๆ 

5.กลุ่มงำน
ส่งเสริม
สนับสนนุ 
ประสำนงำน
และและ
พัฒนำ
เครือข่ำย
กำรศึกษำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 7 

1.เพื่อให้โรงเรียน
สร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้ปกครอง 
หน่วยงานราชการ 
เอกชนและชุมชน  
2.เพื่อให้นักเรียน  
บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
หน่วยงานราชการ 
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ 

1.โรงเรียน
สร้าง
ความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชน
และภาคี
เครือข่าย  
ร้อยละ 100 
2.นักเรียน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
หน่วยงาน
ราชการ 
เอกชนและ
ชุมชน มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมร้อย
ละ 100 

โครงการการสร้าง
ความสัมพันธ์กับภาคีเครีอ
ข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
1. โรงเรียนให้บริการด้าน
ต่างๆ กับผู้ปกครอง 
หน่วยงานราชการ เอกชน 
และชุมชน 
2. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับประเพณีของไทย
วันส าคัญต่างๆ กับ
หน่วยงานราชการ เอกชน 
และชุมชนตามปฏิทิน               
การปฏิบัติงาน 

- - - - นางวรรณี 

รวมงบประมำณ - - - -  
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4 . กลุ่มบริหำรบุคคล  ปีงบประมำณ 2565 
กลุ่มงำน มำตรฐำน/

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม

งบประมำ
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน กิจกรรม

พัฒนำฯ 
อื่นๆ 

1.งำน
วำงแผน
อัตรำก ำลัง 
สรรหำ บรรจุ
แต่งต้ังและ
ออกจำก
รำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ท่ี 1,2 
กลยุทธ์ที่ 
5,7 

เพื่อให้โรงเรียน
มัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน มี
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตาม
กรอบ
อัตราก าลังและ
ตามความ
ต้องการอย่าง
เหมาะสม 

โรงเรียนมีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่าง
เพียงพอ เกิดความ
คล่องตัวในการบริหาร 
จัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมงานวางแผน
อัตราก าลัง   
-สรรหาอัตราครูก าลังพิเศษ 
เจ้าหน้าท่ี ครูต่างชาติ 
(อังกฤษ) และครูต่างชาติ 
(จีน) 

- - - - น.ส.ณัฐฐินันท์  

รวมงบประมำณ - - - - 
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ ์

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

2.งำน
เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 
4,5,7 

1. เพื่อให้
บุคลากร ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่อง การพัฒนา
ส่ือการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   
พัฒนาครูสู่ยุค 
Education 4.0   
การพัฒนาภาษา
และการส่ือสาร  
2. เพื่อเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการ
ท างาน  

ผู้บริหารและครูร้อยละ 
100 ได้เข้าร่วมรับการ
อบรม และฝึกปฏิบัติตาม
กระบวนการ  การพัฒนา
ส่ือการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  พัฒนาครู
สู่ยุค Education 4.0  
การพัฒนาภาษาและการ
ส่ือสาร 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ   
- จัดอบบรมเชิงปฏิบัติการท้ัง
ระบบ 
-เรื่อง การพัฒนาส่ือการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
-เรื่อง พัฒนาครูสู่ยุค 
Education 4.0 
-เรื่อง การพัฒนาภาษาและ
การส่ือสาร 

176,100 - - 176,100 น.ส.ณัฐฐินันท์ 

2.การศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบคุณภาพ   

51,500 - - 51,500 น.ส.นันทิยา 

รวมงบประมำณ 227,600 - - 227,600  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

3.งำน
อ ำนวยกำร
และ    
สำรสนเทศ 
 
 

มฐ. ท่ี 2,3 
กลยุทธ์ที่ 
4,5,7 

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศงาน
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นปัจจุบัน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพของ
ระบบงานบุคลากร 

1. กิจกรรมปรับปรุง
ท าเนียบบุคลากรครู  
 

67,854 - - 67,854 น.ส.อัจจิมา 

2. กิจกรรมพัฒนา
ส านักงานการบริหาร
กลุ่มงานบุคคล 

82,484 - - 82,484 น.ส.ภาษิตา 

รวมงบประมำณ 150,338 - - 150,338  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

4. งำนวินัย
และ
จรรยำบรรณ 

มฐ. ท่ี 2 
กลยุทธ์ที่ 
4,5,7 

เพื่อ
เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ 
ความผูกพัน
ในองค์กร
ของครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ในการ
ปฏิบัติงาน  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ 100 มี
ขวัญก าลังใจ   
มีความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและ
กัน มีเจตคติท่ีดี
ต่อโรงเรียน 

1. กิจกรรมการแสดงมุทิตา
จิตและยกย่องเกียรติ
คุณครูเกษียณอายุราชการ 
-จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน
และก ากับนิเทศติดตาม 
-ด าเนินกิจกรรมการแสดง
มุทิตาจิต 

- - - - นาย 
ชัยจุมพล 

2. สร้างขวัญและก าลังใจ
ในการเดินทางไปราชการ 

100,000 - - 100,000 น.ส. 
หนึ่งฤทัย 

รวมงบประมำณ  100,000 - - 100,000  
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5. กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  ปีงบประมำณ 2565 

กลุ่มงำน มำตรฐำน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

1.กลุ่มงำน
อ ำนวยกำร
และ
สำรสนเทศ 
 
 
 
 

 

มฐ. ท่ี 1,2 
กลยุทธ์ที่ 
4, 7 

1. เพื่อให้ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล  
2. เพื่อให้มี
สภาพแวดล้อม
และการบริการ
ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ  

1.ครูปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 
 2.สถานศึกษา
ได้รับการ
พัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 จาก
งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 

โครงการงานอ านวยการและ
สารสนเทศ กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
1.กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
-จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงาน วัสดุส้ินเปลืองและ
วัสดุถาวร 
-ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานประเภทถาวรหรือ
วัสดุครุภัณฑ์ 

86,877 - - 86,877 น.ส.กิติยา 

รวมงบประมำณ 86,877 - - 86,877  
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กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน หน้า 110 

 

กลุ่มงำน มำตรฐำน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

2.กลุ่มงำน
ส่งเสริม
กิจกำร
นักเรียน 
 

 

มฐ. ท่ี 1 
กลยุทธ์
ท่ี1,2,4,5,
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อท าให้
นักเรียนท่ีมี
ปัญหาด้าน
ต่างๆ ได้รับ
ความช่วยเหลือ
และแก้
พฤติกรรมให้
สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี 
2.เพื่อให้
นักเรียนรู้จัก
ควบคุมตนเอง
ให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 

1. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2.นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
แกนกลางขั้น
พื้นฐานและ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 
1.กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจ าปีงบประมาณ 
2565 

70,000  - - 70,000 นายสรายุธ 

2.กิจกรรมมอบเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

300 - - 300 นายสรายุธ 

3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง  

2,876 - - 2,876 น.ส.ภาษิตา 

4.ประชุมตยนขับรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

- - - 17,680 นายอภิชาติ 

5.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 28,880 - - 28,880 นางสาวอรีนา 

6.กิจกรรมทัศนศึกษา            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

- - - - นางเติมสิน 

7.กิจกรรมทัศนศึกษา 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

- - - - นางปารีญา 
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กลุ่มงำน มำตรฐำน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

2.กลุ่มงำน
ส่งเสริม
กิจกำร
นักเรียน 
(ต่อ) 

มฐ. ท่ี 1 
กลยุทธ์
ท่ี1,2,4,5,
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อท าให้
นักเรียนท่ีมี
ปัญหาด้าน
ต่างๆ ได้รับ
ความช่วยเหลือ
และแก้
พฤติกรรมให้
สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี 
2.เพื่อให้
นักเรียนรู้จัก
ควบคุมตนเอง
ให้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข 

1. นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
2.นักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 มีลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
แกนกลางขั้น
พื้นฐานและ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

8.กิจกรรมทัศนศึกษา           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- - - - นายวิภาค 

9.กิจกรรมทัศนศึกษา           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

- 171,330 - 171,330 นายปิยวิทย์ 

10.กิจกรรมทัศนศึกษา        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

- 136,990 - 136,990 ว่าท่ีร้อยตรี    
ธีรชัยวัฒน ์

11.กิจกรรมทัศนศึกษา         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- 157,600 - 157,600 นางจิตภินันท์ 

12. กิจกรรมเวรประจ าพื้นท่ี 720 - - 720 นายอภิชาติ 

รวมงบประมำณ 102,776 465,920 - 568,696  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

3.กลุ่มงำน
คุณธรรม
จริยธรรม  

 

มฐ. ท่ี 1,3 
กลยุทธ์ที่ 
1,2 

 
 
 

1.เพื่อให้
นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
แกนกลางขั้น
พื้นฐาน 
2.เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 
3.เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้
มีความพร้อม
ตามหลักเกณฑ์ 
 

1.นักเรียน 
80%เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. มีการพัฒนา
โรงเรียน
คุณธรรม
ต่อเนื่อง 
3.นักเรียน 
80% น า
คุณธรรมไปใช้
ในชีวิต 
ประจ าวันได้ 
3.สถานศึกษามี
ลักษณะทาง
กายภาพ
สอดคล้องกับ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

โครงการพัฒนางานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมลักษณะ
ทางกายภาพโรงเรียนวิถีพุทธ
และโรงเรียนคุณธรรม 

 
 

6,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,000 

 
 

นายธีรพงษ ์
 
 

2.กิจกรรมท าบุญตักบาตร
และวันส าคัญทางศาสนา  

19,180 - - 19,180 น.ส.วริศรา 

3.กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับ 
ม.1-ม.6 

12,430 505,250 - 517,680 น.ส.วริศรา 

4.กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 3,170 - - 3,170 นายนิรัติศัย 

5.กิจกรรมค่ายยุวชนคน 
คุณธรรม 

- 10,430 - 10,430 น.ส.อารีนา 

6.กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม 8,160 - - 8,160 น.ส.อารีนา 
7.กิจกรรมคนดีศรีฐานบิน 17,680 - - 17,680 นางเติมสิน 

รวมงบประมำณ 66,620 515,680 - 582,300  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม 
 
  

งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

4.กลุ่มงำน
กิจกรรม
นักเรียน  
 

มฐ. ท่ี 1 
กลยุทธ์ที่ 
1,2 

1.เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ความสามารถ
และทักษะท่ี
สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย 
ค้นพบความ
ถนัด และ
คุณค่าในตนเอง 

1. นักเรียนร้อย
ละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.นักเรียนมี
ความรู้ มี
คุณลักษณะ 
ความสามารถ
และทักษะท่ี
สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
3.นักเรียนร้อย
ละ 80 มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 
1.กิจกรรมการแสดง
กตเวทิตาจิตแด่ครู
เกษียณอายุราชการ    

 
 

13,640 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

13,640 

 
 

นางปารีญา 

2. กิจกรรมวันไหว้ครู  3,500 - - 3,500 นางปารีญา 

3. กิจกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE   

5,500 - - 5,500 น.ส.กมลชนก 

4. กิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียนและสภานักเรียน 

12,800 - - 12,800 นายนิรัติศัย 

5.กิจกรรมค่ายกล้วยไม้           
ใจอาสา 

- 30,000 - 30,000 นางปารีญา 

6.กิจกรรมพัฒนากิจกรรม
เหน้าเสาธง 

14,780 - - 14,780 นายบัณฑิต 

7.ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 
 

7,000 - - 7,000 นางปารีญา 
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กลุ่มงำน มำตรฐำน
/กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

4.กลุ่มงำน
กิจกรรม
นักเรียน 
(ต่อ)  
 

มฐ. ท่ี 1 
กลยุทธ์ที่ 
1,2 

1.เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ 
ความสามารถ
และทักษะท่ี
สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย 
ค้นพบความ
ถนัด และ
คุณค่าในตนเอง 

1. นักเรียนร้อย
ละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.นักเรียนมี
ความรู้ มี
คุณลักษณะ 
ความสามารถ
และทักษะท่ี
สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
3.นักเรียนร้อย
ละ 80 มี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

8.กิจกรรมพัฒนางาน
ส านักงานกิจกรรมนักเรียน 

6,140 - - 6,140 นางปารีญา 

9.กิจกรรมอ าลาสถาบันของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

12,520 - - 12,520 น.ส.กิติยา 

10.กิจกรรมส่งเสริมการออม
เงินของนักเรียน “จากเงินหนู 
สู่ออมเงิน” 

1,500 - - 1,500 น.ส.สุนิสา 

11.กิจกรรมพัฒนาธนาคาร
โรงเรียนเพื่อส่งเสริม                
การออมเงิน 

10,280 - - 10,280 น.ส.สุนิสา 

รวมงบประมำณ  108,185 30,000 - 138,185  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

5.กลุ่มงำน
ส่งเสริมควำม
ประพฤติและ
วินัยนักเรียน  
 

มฐ. ท่ี 1 
กลยุทธ์ที่ 1 

1.เพื่อป้องกัน เฝ้า
ระวังไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
และอบายมุขใน
โรงเรียน 
2.เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุข
ในโรงเรียน 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

1. ผู้เรียน 
ร้อยละ 80 มีสุข
นิสัยในการดูแล
สุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
2.ผู้เรียน 
ร้อยละ 80 เห็น
คุณค่าในตนเองมี
ความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1. โครงการห้องเรียนสีขาว 
-ประกวดห้องเรียนสีขาว 
-กิจกรรมอบรมและศึกษา ดูงาน 
-กีฬาด้านยาเสพติด 
-จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

5,350 - - 5,350 นายศุภกิจ 

2.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 
-อบรมนักเรียนแกนน า 
-วิทยุส่ือสารงานสารวัตร
นักเรียนและตู้เสมารักษ์ 

10,500 - - 10,500 นายนิรัติศัย   

 

3.กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 

1,260 - - 1,260 นายภัทรพงษ์   

รวมงบประมำณ 17,110 - - 17,110  
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กลุ่มงำน มำตรฐำน/
กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม งบประมำณ รวม
งบประม

ำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนำฯ 

อื่นๆ 

6.กลุ่ม
งำน
สุขภำพ
และ
อนำมัย
โรงเรียน  

มฐ. ท่ี 1 
กลยุทธ์ที่ 
1,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านสุขภาพ
นักเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
ต่างๆ และสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อให้บริการ
ด้านสุขภาพเบ้ืองต้น
แก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

1. นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการท า
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
จากนักเรียน
เป้าหมายของแต่
ละกิจกรรม 2. 
นักเรียน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของนักเรียน
ท้ังหมด 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
อนำมัยนักเรียน 
1.กิจกรรม อย. น้อย 

 
 

9,785 

 
 
- 

 

 
 
- 

 
 

9,785 

 
 

น.ส.ละเอียด 

2.กิจกรรมจัดซื้อยาสามัญประจ า
บ้าน 

20,000 - - 20,000 

3.กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน
ห้องพยาบาล 

35,340 - - 35,340 

4.กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 

3,200 - - 3,200 

5.กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
ทุกระดับช้ัน  

8,000 - - 8,000 

6.กิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือก
แข็งแรง” 

4,000 - - 4,000 

7.กิจกรรมวันเอดส์โลก - - - - 
8.ประกันอุบัติเหตุหมู่ นร. - - - - 
9. กิจกรรม No Belly,Healthy 
Life สุขภาพดีเมื่อไร้พุง 

- - - - 

รวมงบประมำณ  80,325 - - 80,325  
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ส่วนที่  5 
 

กำรก ำกับ  ติดตำม 
ประเมิน และรำยงำน 
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ส่วนท่ี 5 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 

 
           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้ก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี ้
 

กำรบริหำรแผน 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ใช้หลักธรรมภิบาล (Good Governmance)  ในการบริหาร

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ประการดังนี้ 
1. หลักนิติธรรม  คือการด าเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน 
2. หลักคุณธรรม คือการด าเนินการจะต้องค านึงถึงความถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงามไม่ท าให้ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
3. หลักความโปร่งใส คือการด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
5. หลักความรับผิดชอบ คือการด าเนินการจะต้องมีผู้ท่ีได้รับมอบหมาย จะต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมท่ี

จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
6. หลักความคุ้มค่า  คือการด าเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร

จัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กำรก ำกับติดตำม 
วัตถุประสงค์ 
              การก ากับติดตามประเมินผล และรายงาน  แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกิ จกรรมท่ีใช้ใน                  
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ดังนั้น  ฝ่ายแผนงานโรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสนจึงก าหนดแนวทาง การติดตามประเมินผลและรายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 2. เพื่อให้งาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อให้ทราบผล ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งจะน าไปสู่              
การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการใน
ปีงบประมาณถัดไป 
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                โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม การด าเนินงานในการ
บริหารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ  (PDCA) ดังนี้ 
 1.  P : PLAN การวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้อง
กับแผนของพันธกิจ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไว้ งบประมาณท่ีก าหนด
เหมาะสม มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 
 2. D : DO  การก ากับติดตามการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินการ  มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามท่ีก าหนด มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด สามารถ
ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ สามารภด าเนินการได้ตามงบประมาณหรือไม่ 
 3.  C : CHECK  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน ได้มีมีการก าหนดวิธีการ/รูปแบบการ
ประเมินหรือไม่ มีรูปแบบการประเมินเหมาะสมหรือไม่ มีการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหา/
จุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินการหรือไม่ มีข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการหรือไม่ 
 4. A : ACTION น าข้อมูลท่ีได้จากการก ากับติดตาม การด าเนินการไปปรับปรุงต่อไป มีการระดมสมอง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ มีการระดมสมองเพื่อหาแนวทางเสริมข้อดี /จุดแข็งเพิ่มขึ้น            
มีการน าผลท่ีได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้วางแผนจัดท าโครงการ ในครั้งต่อไป          
มีการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในครั้งต่อไป 
 
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

1. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 

3. จัดท าปฏิทินก าหนดภารกิจติดตาม ประเมินและรายงานผล 
4.  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล  โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการก ากับติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 
ระยะท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 

6. น าข้อมูลท่ีได้จากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อน าผลจากการศึกษาวิเคราะห์
ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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กำรรำยงำนผล 
a. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดให้  โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม 
b. เมื่อส้ินปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องและ

หน่วยงานต้นสังกัด น าผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 
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ภำคผนวก 
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