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บทที่ 1 
 

กรอบแนวคดิและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

 โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์   ไดจ้ดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 - 
2563   เพือ่เป็นแนวทางส าหรับการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง (ใจดีอุปถมัภ)์  และ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา ดงัน้ี   
 

1. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
นโยบายการศึกษา 
 รัฐบาล น าโดย (พลเอก ประยทุธ ์ จนัทร์โอชา)  นายกรัฐมนตรี ใหค้วามส าคญักบัการศึกษามาก 

มีการหยบิยกประเด็นการศึกษาเช่ือมโยงกบัการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ นโยบายในการพฒันาการศึกษา

ไทย จึงด าเนินการรวบรวมและวเิคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลเพือ่สะทอ้นมุมมองนายกรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบาย

ปฏิรูปการศึกษาเพือ่อนาคตประเทศไทย มัน่คง  มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ส าหรับน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนและ

ก าหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบนัและอนาคต โดยมีประเด็นหลกัๆ ทางการศึกษาดงัน้ี  

1.1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 

    ระบบการศึกษาและการจดักระบวนการเรียนรู้ตอ้งมีเป้าหมายชดัเจน โดยจดัการศึกษา

หลากหลายรูปแบบ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวติ หลกัสูตรการศึกษาควรปรับปรุง

พฒันา เนน้การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งกายใจ จิตส านึกความรับผดิชอบต่อสงัคม ใหมี้กระบวนการคิดอยา่ง

เป็นระบบ มีเหตุผล โดยผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลกั  ความภูมิใจในความเป็นชาติ รักสถาบนั  

1.2 ลดความเล่ือมล ้าทางการศึกษา และยกระดบัมาตรฐานการศึกษา 

    สนบัสนุนการศึกษาในดา้นต่างๆที่เป็นความตอ้งการสร้างคน ยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหเ้กิดความทดัเทียมกนั รวมถึงโอกาสและคุณภาพการศึกษาไทยโดย
น าเทคโนโลยสีารสนเทศรูปแบบต่างๆ เขา้ไปบูรณาการกบัการศึกษาทางไกล  เพือ่ใชเ้ป็นช่องทางของการเพิม่
การเรียนรู้ทุกระดบั  และตอ้งพิจารราเน้ือหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบันกัเรียน  ประยกุตแ์ละปรับปรุงให้
เหมาะตามบริบทโดยครูตอ้งกบักบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด เช่น การจดัท า Smart  Classroom  การพฒันาระบบ e-
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learning  เป็นตน้ รวมถึงการจดับริการการศึกษาควรพิจารณาครอบคลุมกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทุกกลุ่ม 
 
1.3 ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ   
                       โดยก าหนดนโยบายและเป้าหมายการพฒันาดา้นการศึกษาทั้งการยกระดบัคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้เพือ่สร้างสังคมไทยใหเ้ขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพ  และแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพฒันา
การศึกษา  เพือ่ท  าหนา้ที่ขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ  โดยเฉพาะการปรับปรุงหลกัสูตร  
การพฒันาคุณภาพครูและผูเ้รียน  การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา  เพือ่ใหก้ารปฏิรูปทางการศึกษาทั้ง
ระบบเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีความเสมอภาค 
 
1.4 พัฒนาครู  ก าหนดยทุธศาสตร์ดา้นครูให้ชดัเจน  และขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติัใหค้รอบคลุมทกุดา้นทั้งการ
ผลิตและการพฒันาครู  โดยผลิตครูมืออาชีพ  รับประกนัการมีงานท า  วางแผนการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ  เปล่ียนการอบรมใหเ้ป็นในเชิงรุก  คือ  สร้างทีมลงไปท าการฝึกอบรมครูใน
พื้นที่โดยตรง  เพือ่ไม่ตอ้งใหค้รูออกจากหอ้งเรียนและทอดทิ้งนกัเรียน  รวมถึงแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครูทั้งใน
ระยะสั้น  ระยะปานกลาง  และระยะยาว  ส่ิงที่ส าคญัที่สุดที่ครูตอ้งพฒันา  คือ ปรับและพฒันาวธีิการสอน
ของตนใหมี้คุณภาพ  ยดึการพฒันาเด็กเป็นหลกั  และใชเ้วลาใหม้ากขึ้นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
มีคุณค่าและเกิดคุณภาพต่อตวัเด็ก 
 
1.5 ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
                          มุ่งการผลิตก าลงัคนสายอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานโดยบูรณา
การการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ  ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  เพือ่ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพฒันาก าลงัคน  เนน้การสร้างคนใหมี้ความสามารถ  มีทกัษะในการท างาน  
รวมถึงมีการน าเทคโนโลยใีนวชิาชีพต่างๆ  เขา้มาใชใ้นการจดัการศึกษา  ตลอดจนส่งเสริม  สนบัสนุน  และ
พฒันาต่อยอดใหเ้กิดการวจิยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในทุกระดบัการศึกษา  เพือ่เพิม่ศกัยภาพการ
แข่งขนัของประเทศและสร้างแรงจูงใจใหเ้ด็กอยากเป็นนกัวทิยาศาสตร์ 
 
1.6 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
                          คนไทยและประเทศไทยตอ้งปรับตวั  เตรียมพฒันาก าลงัคน และสร้างความเขม้แขง็ใหท้นั
ต่อการกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  รวมถึงพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางของอาเซียน  โดยการ
เพิม่พนูความรู้ใหก้บัผูท้ี่ยงัไม่มีงานท า  การพฒันาความช านาญในการประกอบอาชีพ  การใชเ้ทคโนโลยแีละ
ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ  เพือ่ยนืยนัวา่แรงงานไทยมีฝีมือจริง  มีความรู้ความสามารถท างานไดท้ั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  สามารถเขา้สู่การเป็นแรงงานชั้นสูงจนถึงระดบัผูบ้ริหารได ้ ตลอดจนส่งเสริม
สนบัสนุนใหป้ระชาชนเรียนรู้ถึงภาษา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศเพือ่นบา้น  
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1.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

    ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมเกิดการรวมตวัเป็นเครือข่าย  และมีส่วนรับผดิชอบในการ
จดัการศึกษา  หนัมาใหค้วามสนใจการพฒันาเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ  ภาครัฐและเอกชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่  ใหเ้รียนรู้ผา่นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เช่นพพิิธภณัฑ ์ ปรับปรุงให้เป็น
พพิธิภณัฑท์ี่มีชีวติ ใหท้นัสมยั  เพิม่บทบาทของวดัใหเ้ป็นพพิิธภณัฑ ์ สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้ขา้ชม  ไดเ้รียนรู้
อยา่งสนุกและเพิม่จินตนาการใหก้บัเด็ก  รวมถึงการน าปราชญชุ์มชนที่ไดรั้บความเช่ือถือและการยอมรับ
จากชุมชน  ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะต่างๆ  ท  าใหเ้กิดสงัคมแห่งการเรียนรู้
นอกจากนั้นทุกฝ่ายที่ร่วมมือกนัจดัการศึกษาตอ้งใหแ้นวคิดและความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัประชาธิปไตย
สิทธิของตนเองและผูอ่ื้น  เสรีภาพที่มีขอบเขตภายใตก้ารเคารพกฎหมายตลอดจนรู้จกัหนา้ที่พลเมืองที่ดี  
รู้จกัให้เกียรติบุคคลอ่ืน  และทุกคนตอ้งปรับตวัเพือ่ใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติ  ประเทศชาติจึงจะเดินหนา้
พฒันาไปได ้ 
 
1.8 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา การศึกษาในปัจจุบนัตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัญหาทุจริต
คอร์รัปชัน่ในสงัคมไทย  โดยการจดัการศึกษาควรมีการปลูกฝังเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัน่ตั้งแต่ยงัเด็กๆ  มีการบรรจุเขา้ไวใ้นหลกัสูตร  อาจสอดแทรกไปในวชิาต่างๆหรือรูปแบบของ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  เช่นโครงการโรงเรียนสีขาว  การจดัท าหลกัสูตร “โตไปไม่โกง” จะช่วยสร้างคน  
สร้างสงัคมและสร้างชาติใหต่้อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทยได ้
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2. สาระส าคญัของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

          เป้าหมายหลกัของแผนฯ (Extreme Goals) 

  1. พฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 

และการพฒันาประเทศในอนาคต 

                           2. ผลิตและพฒันาก าลงัคนรองรับการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของ

ประเทศ 

                          3. สร้างโอกาสใหค้นไทยไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

                          4. สร้างองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีนวตักรรม สนบัสนุนการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

             5. พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวชิาไม่ต ่ากวา่ ๕๐๐**  

  2. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก

การทดสอบระดบัชาติเพิม่ขึ้น   

  3. ร้อยละของผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง 

และพลโลก(1)   

                         4.อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ดีขึ้น(2) 

  5. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดบั/ประเภท ที่เขา้รับการประเมินในแต่ละปี 

และไดรั้บการรับรองคุณภาพ   

  6. สดัส่วนผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามญั(3) 

7. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษามีสมรรถนะ 

เป็นที่พงึพอใจของสถานประกอบการ และมีงานท าภายใน๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิม่ขึ้น (4) 

  8. จ  านวนผลงานวจิยัและนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์หรือต่อยอด 

ในเชิงพาณิชย ์(5) 
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  9. จ  านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอาย ุ๑๕ – ๕๙ปีเพิม่ขึ้น (6) 

  10. ร้อยละของก าลงัแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ขึ้นไป (7) 

  11. สดัส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาทุกระดบัของรัฐต่อเอกชน(8) 

  12. จ  านวนภาคีเครือข่ายที่เขา้มามีส่วนรวมในการจดัการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวติที่ดี  มีความสุขในสงัคม” 

- “ผูเ้รียน” หมายถึงเดก็ เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชน ที่ไดรั้บบริการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

- “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึงรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต ขยนัอดทน 

สติปัญญา แบ่งปัน  ซ่ึงเป็น๒เง่ือนไขตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

- “มีคุณภาพชีวติที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนืในการด ารงชีวิต 

- “มีความสุข” หมายถึง ความอยูดี่มีสุข สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งเอ้ืออาทร  

มีความสามคัคีปรองดอง 

- “สงัคม” หมายถึงสงัคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสงัคมโลก 

             พันธกิจ 

1.ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั/ประเภทสู่สากล 

 2. เสริมสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยา่งทัว่ถึง เท่าเทียม 

 3. พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
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           ยุทธศาสตร์ 

1.ยทุธศาสตร์พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

 2. ยทุธศาสตร์ผลิต พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

 3. ยทุธศาสตร์ผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทั้งงานวจิยัที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 

การพฒันาประเทศ 

 4. ยทุธศาสตร์ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

ตลอดชีวติ 

 5. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การศึกษา 

 6. ยทุธศาสตร์พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจดัการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

  1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผูเ้รียนผา่นตามเกณฑคุ์ณลกัษณะที่พงึประสงค ์

ในการคิดวเิคราะห์ คิดสงัเคราะห์  คิดแกปั้ญหา และคิดสร้างสรรค ์ 

                         2. ร้อยละของผูเ้รียนที่ไดรั้บการพฒันากิจกรรมเสริมทกัษะและมีผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูงขึ้น  

                         3. ร้อยละของผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง 

และพลโลก(1) 

                         4. อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศดา้นการศึกษาของ IMD ดีขึ้น(2) 

5. จ  านวนสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศที่ติดอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าของโลก 

เพิม่ขึ้น    

                         6. ร้อยละของผูเ้รียนที่ไดรั้บการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยขอ้สอบแบบอตันยั 
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   กลยุทธ์ 

1.พฒันากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจดักิจกรรมเสริมทกัษะพฒันาผูเ้รียฯใน

รูปแบบที่หลากหลายสอดคลอ้งกบัทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

                         2. พฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร การวดัและประเมินผลการศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษา

ใหท้นัสมยั สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาการและการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 

                            3. ส่งเสริมการพฒันาเน้ือหาสาระที่ทนัสมยัในทุกระดบั/ประเภทการศึกษาเพือ่การผลิต 

ส่ือการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่ือและต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  

                         4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและกระบวนการ

จดัการเรียนการสอน 

                  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพยีงในระบบการศึกษาอยา่งเขม้ขน้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

  1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิตไดรั้บการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการจดั 

การศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑท์ีก่  าหนด 

                         2. ร้อยละของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแผนการพฒันาไดรั้บการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการในการจดัการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

                         3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรั้บการพฒันาและผา่นการ 

ประเมินมาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพ  

                         4. ร้อยละของคณาจารยท์ี่ไดรั้บการพฒันา สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ 

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

                         5. จ  านวนครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการส่งเสริมสวสัดิการ สวสัดิภาพ

สิทธิประโยชน์เก้ือกูล ความมัน่คง และผดุงเกียรติ  

                         6. ระดบัความพงึพอใจในระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย ์ 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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          กลยุทธ์ 

           1. วางแผนการผลิต และพฒันาครู คณาจารย ์อยา่งเป็นระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใน

การจดัการศึกษาทุกระดบั /ประเภทการศึกษา  

                         2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

                        3.เร่งรัดพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวฒิุ  

ครูที่สอนคละชั้น และครูในสาขาวชิาที่ขาดแคลน  

                         4. สร้างขวญัก าลงัใจ สร้างแรงจูงใจใหก้บัครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

                         5. พฒันาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทั้งงานวจิยัที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 

การพฒันาประเทศ 

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

  1. สดัส่วนผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามญั (3) 

                         2. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่ 

  พงึพอใจของสถานประกอบการ และมีงานท าภายใน ๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ

เพิม่ขึ้น(4) 

                         3. จ  านวนผลงานวจิยัและนวตักรรมส่ิงประดิษฐท์ี่น าไปใชป้ระโยชน์หรือต่อยอดในเชิง

พาณิชย(์5) 

                         4. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพฒันาก าลงัคนกบัองคก์ร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  

                         5. จ  านวนผูเ้รียนในระบบทวภิาคีเพิม่ขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๓๐ ต่อปี**   

            6. ร้อยละของผูเ้รียนสายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีในสถาบนัอุดมศึกษาระดบัอนุปริญญาถึง

ปริญญาตรีเพิม่ขึ้น 

                         7. ร้อยละของผูมี้ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและดา้นอ่ืนๆ ทีไ่ดรั้บ 

การพฒันาเพิม่ขึ้น 
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                            กลยุทธ์ 

   1. เร่งผลิตและพฒันาก าลงัคนสาขาที่จ  าเป็นต่อการพฒันาประเทศ อาทิ ดา้นวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีแพทย ์และพยาบาล  

                          2. เร่งผลิตและพฒันาสมรรถนะก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษาใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงของ 

เทคโนโลย ีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพเิศษ 

                          3. ส่งเสริมภาพลกัษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทกัษะอาชีพใหแ้ก่

ผูเ้รียนตั้งแต่วยัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                          4. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาผูมี้ความสามารถพเิศษอยา่งต่อเน่ืองทุกระดบั 

                          5. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกระบวนการผลิตและพฒันาก าลงัคน โดยสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวา่งองคก์รภายในและต่างประเทศ 

                          6. ส่งเสริมงานวิจยัและนวตักรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

ตลอดชีวติ   

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

  1. จ  านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอาย ุ๑๕ – ๕๙ปีเพิม่ขึ้น (6) 

                           2. ร้อยละของก าลงัแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ขึ้นไป (7) 

                           3. ร้อยละของประชากรวยั ๑๓ – ๑๕ ปี และวยั ๑๖ – ๑๘ ปี ไดรั้บการศึกษาในระดบั 

มธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามล าดบัเพิม่ขึ้น 

  4. ร้อยละของผูเ้รียนพกิารที่ขึ้นทะเบียนคนพกิารไดรั้บการพฒันาสมรรถภาพหรือบริการ

ทางการศึกษาเพิม่ขึ้น 

                           5. ร้อยละของผูผ้า่นการฝึกอบรม/พฒันาทกัษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใชใ้น

การประกอบอาชีพหรือพฒันางานได ้

  6. จ  านวนแรงงานอาย ุ๑๕ –๕๙ ปี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพือ่ขอรับวฒิุ 

การศึกษาเพิม่ขึ้น  

                           7. จ  านวนแหล่งเรียนรู้ที่ไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถจดัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่

มีคุณภาพ  มีความหลากหลาย และใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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  กลยุทธ์ 

  1. ประกนัโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ผูเ้รียนใน

ทุกพื้นที ่ครอบคลุมถึงคนพกิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูมี้ความตอ้งการพเิศษ      

                           2. ส่งเสริมการจดัการศึกษานอกระบบ และการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัความสนใจ 

และวถีิชีวติของผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

                           3. เร่งสร้างความเขม้แขง็ของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ใหเ้กิดผลเป็น

รูปธรรม  อยา่งกวา้งขวาง 

                           4. จดัหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 

                           5. เร่งพฒันาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย และสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง      

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การศึกษา  

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

  1. ร้อยละของผูเ้รียนในสถานศึกษาที่มีการจดัการเรียนการสอนทางไกลดว้ยระบบ 

DLIT,DLTV ,ETVมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 

  2. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การศึกษามีความทนัสมยั 

ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

                           3. ระบบฐานขอ้มูลกลางดา้นการศึกษาของประเทศที่ทนัสมยั /เป็นปัจจุบนั 

                           4. สดัส่วนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ต่อนกัเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ที่มีความตอ้งการจ าเป็น 

 

              กลยุทธ์ 

                           1. พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การศึกษาและ 

การบริหารจดัการที่ทนัสมยัและไม่ซ ้ าซอ้น ใหผู้รั้บบริการสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

                           2. พฒันากระบวนการจดัท าระบบฐานขอ้มูลกลางทางการศึกษาของประเทศ  

ระบบการรายงานผลของฐานขอ้มูลโดยเช่ือมโยงขอ้มูลการศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษาใหเ้ป็นเอกภาพ 

เป็นปัจจุบนั และมีมาตรฐานเดียวกนั  
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              3. ผลิตและพฒันาโปรแกรมประยกุตห์รือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน(CAI) ใหผู้เ้รียน 

สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดบั/ประเภทการศึกษา น ามาใชเ้พิม่คุณภาพการเรียนรู้อยา่ง

เป็นระบบ 

                            4. จดัหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเพยีงพอ  

ทัว่ถึง และเหมาะสมกบัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั 
การศึกษา  
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 

  1. สดัส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาทุกระดบัของรัฐต่อเอกชน(8) 
  2. ร้อยละของผูเ้รียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ไดรั้บ 
การพฒันาศกัยภาพหรือทกัษะดา้นอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินได ้
                           3. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากการทดสอบระดบัชาติเพิม่ขึ้น 
                           4. ระดบัความส าเร็จในการมีส่วนร่วมขององคก์ร /ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
ในการจดัและพฒันาการศึกษา 
                           5. ร้อยละของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
                           6. ระดบัความส าเร็จของการพฒันาสถานศึกษาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากบั 
 
  กลยุทธ์ 
              1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นไป 
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยเนน้ดา้นคุณธรรมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม 

  2.ยกระดบัคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิม่คุณภาพชีวติ ลดความ
เหล่ือมล ้าสร้างความสมานฉนัท ์และเสริมสร้างความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
                           3. เร่งส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผดิรับชอบในการจดัการศึกษารวมทั้งสนบัสนุน 
ทรัพยากรเพือ่การศึกษา  
  4. เสริมสร้างภาพลกัษณ์หน่วยงานใหเ้กิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย /ความเป็นภาคี
หุน้ส่วนกบัองคก์รทั้งภายในและต่างประเทศ 

  5. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม  

พฒันาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากบั 
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3. สาระส าคญัของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ 

 ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึน้  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และลดความเหลื่อมล า้อย่างทั่วถงึ  ผลิต

และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

 

พันธกิจ 

 1.ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพือ่รองรับการพฒันาประเทศ 

               2.เสริมสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยา่งเสมอภาค 

               3.พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์ 

               1. ผลิตและพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้ง  กบัความตอ้งการและรองรับการพฒันาประเทศ 

     2. หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

     3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพือ่การศึกษา 

     4. ระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

     5. ระบบส่ือสารและเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

     6. พฒันาระบบการผลิต  การสรรหา  และการพฒันาครูบุคคลากรทางการศึกษา 

     7. ระบบการบริหารจดัการ 

               8. สร้างโอกาสทางการศึกษา. 

               9. พฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

              10.การวจิยัเพือ่พฒันาและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

เป้าประสงค์หลัก 

               1.ก าลงัคนมีคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์พฒันาประเทศ 

               2.ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน 

               3.การจดัสรรงบประมาณเพือ่การศึกษามีความทัว่ถึงเป็นธรรม  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  จ  าเป็น
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และนโยบายการผลิตและพฒันาก าลงัคนรองรับการพฒันาประเทศ 

               4.การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

               5.ระบบ ICT มีบูรณาการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  เพือ่จดัการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว 

และทัว่ถึง 

               6.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานศึกษา และ

ทอ้งถ่ิน 

               7.หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ  ตามหลกัธรรมมาภิบาล 

               8.ประชาชนทุกกลุ่มทุกวยัไดรั้บโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งทัว่ถึง  เสมอ

ภาคและเป็นธรรม 

               9.ประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัคุณภาพชีวติ 

              10. ผลงานวจิยั  นวตักรรม  องคค์วามรู้ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย ์  

4. สาระส าคญัของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ของส านักงานคณะกรรมการ   

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

จากการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานซ่ึงมีภารกิจหลกัในการจดัและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดองคป์ระกอบนโยบายเพือ่

พฒันาไปในทิศทางที่สอดคลอ้งกบั การเปล่ียนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ยวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ 

กลยทุธ ์ผลผลิต จุดเนน้ และตวัช้ีวดั ดงัน้ี  

 

วิสัยทัศน์ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย  
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พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 

             2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรและค่านิยมหลกั

ของคนไทย 12 ประการ 

             3. พฒันาระบบบริหารจดัการที่เนน้การมีส่วนร่วม  เพือ่เสริมสร้างความรับผดิชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจดัการศึกษา 

เป้าประสงค์ 

เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บน

พื้นฐานของความเป็นไทย ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค ์ดงัน้ี 

1.นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒันาการเหมาะสม 

ตามวยั และมีคุณภาพ 

              2.ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ 

 และ เสมอภาค 

              3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวฒันธรรมการท างานที่มุ่งเนน้

ผลสมัฤทธ์ิ 

              4.ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา ส านกับริหารงานการศึกษาพเิศษ และสถานศึกษา มี ประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพืน้ฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

              5.ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนน้การท างานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการ

บริหารจดัการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและกระจายอ านาจและความ

รับผดิชอบสู่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

               6.พื้นที่พเิศษไดรั้บการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาที่เหมาะสมตาม

บริบทของพื้นที่ 
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จากวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนด 

ยทุธศาสตร์-กลยทุธ ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กลยุทธ์ข้อ 1 เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ข้อ 2 สร้างแนวร่วมการก ากบัดูแล พฒันาคุณภาพนกัเรียน 

ยุทธศาสตร์ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพืน้ฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ข้อ 3 เพิม่โอกาสการเขา้ถึงการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ข้อ 4 เสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบที่เก่ียวขอ้งเพือ่ลดความเส่ียงในการออกกลางคนั 

และดูแลช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส และเด็กที่ไม่อยูใ่นทะเบียนราษฎร์อยา่งเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ข้อ 5 ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ของครู 

กลยุทธ์ข้อ 6 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาองคค์วามรู้ โดยเฉพาะดา้นการวดัและประเมินผล และ

ทกัษะในการส่ือสารของครู  ใหมี้สมรรถนะในการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ข้อ 7 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ใหมี้ความสามารถทุกดา้นอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

กลยุทธ์ข้อ 8 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพือ่ใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวญัก าลงัใจในการ

ท างาน 

กลยุทธ์ข้อ 9 สนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวญิญาณของความ

เป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

กลยุทธ์ข้อ 10 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์ร คณะบุคคลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้ง 

วางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและจ าเป็นของโรงเรียน และ

สงัคม  

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ข้อ 11 กระจายอ านาจและความรับผดิชอบ 

กลยุทธ์ข้อ 12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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กลยุทธ์ข้อ 13 ส่งเสริมการใชก้ารวิจยัเป็นฐานในการพฒันาการจดัการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

และสถานศึกษา 

กลยุทธ์ข้อ 14 ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และองคค์ณะบุคคลมีความ

รับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน  

 

จุดเน้น 

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนด 6 จุดเนน้การด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ที่สอดคลอ้งกบั 6 ยทุธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการดงัน้ี 

                     1. จุดเนน้ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

                     2. จุดเนน้ดา้นครูและบุคลากรการศึกษา 

                     3. จุดเนน้ดา้นการพฒันาก าลงัคนและงานวจิยัที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

                     4. จุดเนน้ดา้นการทดสอบ  การประเมิน  การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

                     5. จุดเนน้ดา้น ICT เพือ่การศึกษา 

                     6. จุดเนน้ดา้นการบริหารจดัการ 

 

ผลผลิต 

ผลผลิตของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

2. ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 

3. ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. เด็กพกิารไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาสมรรถภาพ 

5. เด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6. ผูท้ี่มีความสามารถพเิศษไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
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โดยมีหน่วยงานก ากบั ประสาน ส่งเสริมการจดัการศึกษา คือ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านกั

บริหารงานการศึกษาพเิศษ ซ่ึงมีสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นหน่วยปฏิบติัการในการจดัการศึกษา เพือ่ให้

ภารกิจดงักล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

5. นโยบายส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560  ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นองคก์รส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้      

มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยดึหลกัธรรมาภิบาล และการบริการที่ดี   

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และยกระดบัคุณภาพสูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติ   

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึงครอบคลุม  ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาอยา่งมี

คุณภาพ  

3. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการสู่การพฒันาผูเ้รียน  

4. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหส้ามารถใชน้วตักรรม

และเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

5. ส่งเสริมการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอ านาจ 

ทางการศึกษา หลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

เป้าประสงค์  (Goals) 

1. ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่

ค่าเฉล่ียระดบัชาติ  

2. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการปลูกฝังค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการ 
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3. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาจนจบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา ใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีความมุ่งมัน่ ศรัทธาในวชิาชีพ 

5. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สถานศึกษา และเครือข่าย  

มีความเขม้แขง็เป็นกลไกขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไ้ดต้ามมาตรฐาน   

กลยุทธ์ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยทุธท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                   กลยทุธท์ี่ 2  การเพิม่โอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน            

   ใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 

กลยทุธท์ี่ 3  การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  จุดเน้นส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 

           ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

1. เร่งรัด ยกระดบัความสามารถดา้นภาษา (Literacy) ดา้นค านวณ Numeracy) และดา้นการใชเ้หตุผล 

(Reasoning Ability) สู่การยกระดบัผลการประเมินระดบัประเทศ  

2. เร่งรัดการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั (กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 

3. เร่งรัด ส่งเสริม สนบัสนุน การน าค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการสู่การพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบต่าง ๆ 

                 4.เร่งรัดพฒันาและสง่เสริมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สามารถพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพเป็นรายบุคคล 
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ด้านการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และสมรรถนะสอดคลอ้งกบัการ

ปฏิบตัิงาน 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพฒันาตนเองตามแผนพฒันาตนเอง (ID Plan) 

3. พฒันาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ และความภูมิใจในการมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคผ์ลงานแบบมืออาชีพ 

4. พฒันาองคก์รและคณะบุคคลให้เกิดความตระหนกั จิตส านึก ความรับผดิชอบ และผลประโยชน์ส่วนรวม 

            ด้านการบริหารจัดการ 

1. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมและมีความ
รับผดิชอบในทุกระดบัและเนน้การมีส่วนร่วมขององคค์ณะบุคคลที่เก่ียวขอ้งอยา่งเขม้แขง็และเป็น
กลัยาณมิตร 

2. ส่งเสริม เร่งรัดการก ากบั ติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น/อตัราการออกกลางคนัลดลง/มี

พฤติกรรมเส่ียงลดลง 
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6.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจ านวน 4 มาตรฐาน  
(ประกาศใช้ 11 ตุลาคม 2560) ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มี 2 ข้อ 

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดค  านวณตามเกณฑข์องแต่ละ

ระดบัชั้น 
2) ความสามารถในการวเิคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

แกปั้ญหา 
3) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
4) ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร 
5) ความกา้วหนา้ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ O-NET 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือท างาน 

1.2 คุณลกัษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขดักบักฎหมายและ

วฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
2) ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย  และลกัษณะจิตสงัคม 

มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มี  4 ข้อ 
1) การเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
2) การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

- การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้นทุก
กลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

- การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
- การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้

อยา่งมคุณภาพ 
3) การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและการร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหมี้

คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
4) การก ากบั  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  มี  3 ข้อ 
1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2) การจดัการเรียนการสอนที่ยดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
3) การตรวจสอบประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4. ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล  มี  1 ข้อ 
1) การใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในเพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหดี้ยิง่ขึ้น 
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                                                     บทที่ 2 
 

ข้อมูลพืน้ฐานการศึกษาและการวิเคราะห์องค์กร 

ขอ้มูลพืน้ฐาน(ปีการศึกษา 2560) 

- ขอ้มูลครู 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ อาย ุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

หมาย

เหตุ ชาย หญิง 
ต ่ากว่า 

50  ปี 

สูงกว่า 

50  ปี 

ต ่ากว่า  

ป.ตรี 
ป.ตรี 

สูงกว่า  

ป.ตรี 

ผูอ้  านวยการ 1 - - 1 - - 1  

รองผูอ้  านวยการ - - - - - - -  

ขา้ราชการครู 4 17 13 8 1 15 5  

ครูอตัราจา้ง - 1 1 - - 1 -  

พนกังานราชการ - - - - - - -  

พี้เล้ียงเด็กพกิารฯ - 1 1 - 1 - -  

นกัการ/ภารโรง 1 -  1 1 - -  

รวม 6 19 15 10 3 16 6  
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- ขอ้มูลนกัเรียน ขอ้มูล ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 
 

ระดับช้ัน 
ปี 2560 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่  1 34 29 63 2 

อนุบาลปีที่  2  38 31 69 2 

รวม 72 60 132 4 

ประถมศึกษาปีที่  1 37 30 67 2 

ประถมศึกษาปีที่  2 27 32 59 2 

ประถมศึกษาปีที่  3 38 40 78 2 

ประถมศึกษาปีที่  4 36 39 75 2 

ประถมศึกษาปีที่  5 29 25 54 2 

ประถมศึกษาปีที่  6 30 30 60 2 

รวม 197 196 393 12 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 269 250 525 16 
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แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ (O-Net)  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2559 

ป.6 

 
 
- ผลสัมฤทธ์ิ ทางการศึกษา  2559 

- คะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ (O-Net) 
- ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559 

-  

-  
-  
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คะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถข้ันพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

- ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
-  
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 -  การวเิคราะห์องคก์ร 

 โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งในการใหข้อ้มูล  

เพือ่ด าเนินการวเิคราะห์องคก์ร  ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัภายในของโรงเรียน  ไดพ้จิารณาจากตน้แบบ   

7  ปัจจยัของ R.Waterman  ไดแ้ก่  ระบบ (System)   โครงสร้าง (Structure)  กลยทุธ ์(Strategy)  บุคลากร 

(Staff)    ทกัษะ (Skill)   สไตล ์(Style)  และค่านิยมร่วม (Shared Value)   

 ส าหรับการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกองคก์ร  ใชห้ลกัที่เรียกกนัวา่ “PEST Analysis” ซ่ึงมี

องคป์ระกอบดงัน้ี  การเมือง (Political)  เศรษฐกิจ (Economic)  สงัคมและวฒันธรรม (Social)  และ

เทคโนโลย ี(Technology) 

 ซ่ึงการวเิคราะห์องคก์รทั้งภายในและภายนอกองคก์รไดใ้ชเ้ทคนิค SWOT  ในการวเิคราะห์  โดยมี

ผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

                                ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 

 

ปัจจัยภายใน 

 

จุดแข็ง Strength 

 

จุดอ่อน Weakness  

1.ระบบ (System) 1.การด าเนินงานทุกฝ่ายเป็นไปตามระบบโดยมี

การด าเนินงานตามคุณภาพ PDCA และมีระบบ

บริหารงานแบบโรงเรียนเป็นฐาน SBM ยดึผูเ้รียน

เป็นส าคญัแบบมีส่วนร่วม 

3.มีระบบการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมสามารถ

ปฏิบตัิได ้

1.บางระบบยงัขาดผูมี้ประสบการณ์และ

ความช านาญเฉพาะดา้นท าใหก้าร

ด าเนินงานบางขั้นตอนล่าชา้ 

2.บางงานขาดการติดตามงานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

2.โครงสร้าง 

(Structure)   

 

1.สถานศึกษามีการจดัท าโครงสร้างการ

บริหารงานที่ชดัเจน 

2.จดับุคลากรไดต้รงตามความรู้ความสามารถและ

มีความเหมาะสม 

-ภาระงานมีหลายหนา้ที่ท  าใหส่้งผล

กระทบต่อการปฏิบติังาน 
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ปัจจัยภายใน(ต่อ) 

 

จุดแข็ง Strength (ต่อ) 

 

จุดอ่อน Weakness (ต่อ) 

3.กลยทุธ ์(Strategy) 

 

 

1..มีกลยทุธท์ี่ชดัเจน  และเป็นรูปธรรม 

2.เกิดจากการมีส่วนร่วมกบัทุกฝ่าย 

3.กลยทุธส์ามารถลงสู่การปฏิบติัได ้

4.สถานศึกษามีการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ  

เป้าหมายที่ชดัเจน  และสอดคลอ้งกบัแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

- ขาดการประสานงานที่ชดัเจน 

 

 

 

 

4.บุคลากร (Staff)  

 

 

 

1.ครูมีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

2.ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ฝึกฝนและพฒันา

ตนเองอยูเ่สมอ 

3.การท างานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม 

1.ภาระงานดา้นเอกสารครูมีมาก ท าให้

ครูตอ้งใชเ้วลากบัการจดัท าเอกสาร 

2.บุคลากรบางส่วนขาดประสบการณ์

เน่ืองจากอายงุานนอ้ย 

3.ขาดทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 

4.ขาดทกัษะการออกแบบนวตักรรมใน

การจดัการเรียนการสอน 

5.รูปแบบการน า

องคก์ร(Style) 

1.มีรูปแบบการบริหารงานที่ชดัเจน เนน้การมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

2.ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

3.บริหารแบบมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิของงาน 

-การมีส่วนร่วมเร่ืองการจดัการศึกษาของ

ผูป้กครองยงัมีนอ้ย 
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ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก  

ปัจจยัภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1.เศรษฐกิจ 

(Economic) 

- โรงเรียนอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลพระ

สมุทรเจดีย ์มีสถานประกอบการมากและ

ใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณแก่

โรงเรียน 

- ผูป้กครองมีอาชีพรับจา้งท าใหมี้รายไดไ้ม่

แน่นอน 

2.สงัคม (Social)   1.คนในชุมชนยงัเช่ือมัน่ในระบบการศึกษา

ของโรงเรียน 

2.ผูป้กครอง  องคก์รและชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 

1.ครองครัวส่วนใหญ่มีปัญหา  ไม่มีเวลา

ดูแลบุตรหลาน 

2.ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ท  า

ใหมี้การยา้ยโรงเรียนบ่อย 

3.มีประชากรที่มาจากต่างดา้วไม่มีเอกสาร

หลกัฐานในการเขา้เรียน 

3.การเมือง 

(Political)   

1.รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนการศึกษา

อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม 

2.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้

งบประมาณสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

-นโยบายดา้นการศึกษาเกิดการ

เปล่ียนแปลงบ่อยและขาดความต่อเน่ือง 

 

4.เทคโนโลย ี

(Technology) 

1.มีการน าส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ประกอบการจดัการศึกษา 

1.งบประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษาไม่

เพยีงพอ 

2.เกมคอมพวิเตอร์  และ website ที่ไม่พงึ

ประสงคมี์มากท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 

 

 
 
 



 
 

 
บทที่ 3   

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

 “คุณธรรมน าวชิาการ  สืบสานวฒันธรรม  กา้วน าเทคโนโลย ี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

มาใชใ้นการด ารงชีวิต อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข” 

พันธกิจ 

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการศึกษาภาคบงัคบัใหมี้คุณภาพเนน้คุณธรรมคู่ความรู้ 

 2.จดัการศึกษาโดยนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนให้

ครอบคลุมตามหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3.พฒันาระบบ ICT ใหท้นัสมยัเป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลและสร้างนวตักรรมทางการศึกษา 

 4.เร่งรัดการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

กลยุทธ์การศึกษา 

 1.พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

 2.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

 4.ประสานความสมัพนัธโ์รงเรียนกบัชุมชนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  



   
   
           49 

 
 

  

เป้าประสงค์ 

1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒันาการอยา่งเหมาะสมตามวยั 

และมีคุณภาพ 

2. นกัเรียนวยัการศึกษาภาคบงัคบัทุกคนไดเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองมีโอกาสเรียนต่อจนจบหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ 

3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาตรงตามสายงาน มีขวญัก าลงัใจ สามมารถปฏิบติังานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. โรงเรียนสามารถบริหารและจดัการศึกษาโดยนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาบูรณาการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการวจิยั ใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม สร้างความเขม้แขง็ให้ชุมชน  ทอ้งถ่ินมีความพร้อมและมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิด
ชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

1.  โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิ 

- จดัท าโครงสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษา 

- จดัท าแผนจดัการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

- กิจกรรมวดัและ
ประเมินผล 

       - กิจกรรมพฒันา
ทกัษะการคิด 

-กิจกรรมเตรียมความ

1.  เพือ่พฒันาและยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทุก
ระดบัชั้นใหสู้งขึ้น 

 2.  เพือ่ส่งเสริมและพฒันาครู
ใหมี้ความรู้ความสามารถใน
การพฒันาตนเองดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

3. เพือ่พฒันาผูเ้รียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ใหมี้โอกาส
เรียนรู้ไดเ้ท่าเทียมกนั 

1. นกัเรียน ทุกระดบัชั้นไดรั้บการ
สอนเสริมเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

2. นกัเรียนทุกระดบัชั้นมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่ต ่ากวา่
เป้าหมายที่วางไว ้

3. มีการจดัการเรียนการสอนที่เนน้
ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ 

4. ครูไดรั้บการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

80 82 83 85 80,000 85,000 90,000 95,000 งาน
วชิาการ 
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พร้อมสอบ(o-net) 

 

6.นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนสูงขึ้น 
7.นกัเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3และปีที่ 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน NT (O-net) สูงขึ้น 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิด
ชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

2.  โครงการสนบัสนุน
ปัจจยัสู่กระบวนการเรียนรู้ 

 

1.  เพือ่สนบัสนุนปัจจยัสู่
กระบวนการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

2.  เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมี
คุณภาพ และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเรียนการสอนของ
ครู 

1.  ครูผูส้อนมีความรู้
ความสามารถ และทกัษะ
ตามหลกัสูตร 

2. ครูส่งแผนจดัการเรียนรู้ที่
มีการใชส่ื้อ นวฒักรรม 
เทคโนโลย ีและแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

 

90 95 95 100 300,000 300,000 300,000 300,000 งาน
วชิาการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

3. โครงการ
พฒันาการอ่านและ
การเขียนภาษาไทย 

 

1.  เพือ่แกปั้ญหาและพฒันาการ
อ่านออกเขียนไดข้องนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

2.เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ให้
สูงขึ้น 

 

1.นกัเรียนไดรั้บการสอนเสริมทุกคน 

2.นกัเรียนไดรั้บการทดสอบการอ่าน
การเขียนในแต่ละเดือนตามค าที่
ก  าหนด 
3.นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

 

 

80 82 83 85 10,000 10,000 10,000 10,000 งานวชิาการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่ม
งาน

ผู้รับผิด
ชอบ 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

4.  โครงการสนบัสนุน
พฒันาการใชส่ื้อ
เทคโนโลย ี

 

1. เพือ่ใหบ้ริการดา้นการสืบคน้
ขอ้มูลต่างๆแก่นกัเรียนและครูของ
โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง 
2.เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จดัแหล่งเรียนรู้ภายในหอ้งเรียน
และหอ้งพเิศษให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
3. เพือ่ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างส่ือ
ส าเร็จรูปได ้

1.ผูเ้รียนแสวงหาความรู้
อยา่งสม ่าเสมอดว้ยส่ือ  
เทคโนโลยแีละแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกในการพฒันา
ตนเอง 
2.ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระโยชน์
จากส่ือเทคโนโลยแีหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา  

80 82 85 90 100,000 100,000 100,000 100,000 งาน
วชิาการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

5.โครงการพฒันา
หอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้   

 

1.เพือ่ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของโรงเรียน 
2.เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียนมี
นิสยัรักการอ่าน 
3.เพือ่สนบัสนุนใหน้กัเรียน
เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ดา้นวชิาการ 
4.เพือ่ใหใ้ห้หอ้งสมุดมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   

1.ร้อยละ 75 ของนกัเรียน มี
นิสยัรักการอ่าน 
2.ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ 
3.ร้อยละ 75 ของนกัเรียน ครุ 
บุคลากรในโรงเรียนใช้
บริการหอ้งสมุดอยา่ง
สม ่าเสมอ 
4.ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนมี
ความพงึพอใจในบริการของ
หอ้งสมุด  

80 82 85 90 65,000 65,000 70,000 80,000 งานวชิาการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

6.  โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์ปฐมวยั 

 

1เพือ่ส่งเสริมให้เด็กสาม
มารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองในทุก
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆได ้ 

1.เด็กทุกคนมีพฒันาการครบ
ทั้ง 4 ดา้น ดา้นร่างกาย 
อารมณ์- จิตใจ  สงัคมและ
สติปัญญา 
 

 
 
 
 

 

80 82 85 90 30,000 30,000 30,000 40,000 งานวชิาการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่ม
งาน

ผู้รับผิด
ชอบ 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

7.โครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพผูเ้รียน 

 

1.เพือ่จดักิจกรรมใหเ้หมาะสม
กบัวยั วฒิุภาวะ ความสนใจ
ความถนดัของผูเ้รียนตาม
ศกัยภาพ 
2.เพือ่ฝึกใหผู้เ้รียนเรียนรู้และ
เขา้ใจตนเองพร้อมที่จะพฒันา
ตนเองตามศกัยภาพ 
3.เพือ่บูรณาการกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบักลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1. ร้อยละ100 ของนกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 2.ร้อยละ 80 ของนกัเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์และ
การปฏิบตัิจริงมีพฒันาดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม
และสติปัญญา 

 

80 85 90 95 120,000 120,000 120,000 120,000 งาน
วชิาการ 

 



                 49 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

8โครงการส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพยีง 

1.  เพือ่ใหผู้เ้รียนรู้คุณค่าและ
สามารถน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
2.เพือ่ส่งเสริมใหค้รูน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการกบั
กกลุ่มสาระตามหลกัสูตร 

 

1.  ร้อยละ 80 ของนกัเรียน
รู้คุณค่าสามารถน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
2. ครูทุกคนน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงไป
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรม
บูรณาการกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร 

80 82 85 90 10,000 10,000 10,000 10,000 งานวชิาการ 

 

 



                 49 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

9. โครงการลด
เวลาเรียนเพิม่
เวลารู้  

 

1.เพือ่ใหส้ถานศึกษาสามารถ
บริหารจดัการเวลาเรียนและจดั
กิจกรรม”ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ ” 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและลงสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตาม
หลกัการของหลกัสูตรแกนกลาง 
2.เพือ่ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
พฒันาตนเองตามความสนใจ 
ความถนดัอยา่งเตม็ศกัยภาพ และมี
ความสุขกบัการเรียนรู้ 

1. เด็กมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพที่ดี 
2.เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์
3.เด็กมีทกัษะแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 
4.เด็กมีความสามารถในการคิด
อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุผล 
5.เด็กมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็น
ตามหลกัสูตร 

80 82 85 90 50,000 50,000 50,000 50,000 งานวชิาการ 

 



                 49 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

10.โครงการ
พฒันา
ประชาธิปไตย 

1.เพือ่พฒันาแนวทางการด าเนินชีวติิของ
นกัเรียนไปสู่วถีิประชาธิปไตยและมีมนุษย์
สมัพนัธท์ี่ดี และใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
2.เพือ่ใหน้กัเรียนเกิดจิตส านึกในหนา้ที่ และ
ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง 
3.เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้
ระหวา่งกนั 
4.เพือ่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนในฐานะผูน้ า 
และผูต้ามที่ดี และวางแผนการท างานจน
ส าเร็จ5.เพือ่ใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยั และ
มารยาท ในชีวติประจ าวนั 

1.ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนปฏิบตัิงาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้
2.ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนรักษาระเบียบ
วนิยัของโรงเรียนและ
เขา้ใจวถีิทาง
ประชาธิปไตย 
3.ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียน มีความพงึ
พอใจ ของผูป้กครอง 

 

80 82 85 90 5,000 5,000 5,000 5,000 บริหาร
ทัว่ไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

11.โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

1.เพือ่ปลูกฝังและพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์าม
หลกัสูตร 
2.เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบตัิ
ตนอยูใ่นศีล 5 มีความกตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 
3.เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
แสดงออกถึงศิลปวฒันธรรม
ประเพณีที่ดีงาม มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

 

1.นกัเรียน มีคุณธรรม 
จริธรรมและคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงคต์าม
หลกัสูตร 
 2.นกัเรียน มีความภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปะ วฒันธรรมไทยและ
มีความกตญัญกูตเวที 
3..นกัเรียน ปฏิบตัิตนตาม
หลกัของศาสนา ศรัทธายดึ
มัน่เคารพเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

80 85 90 95 30,000 30,000 30,000 30,000 บริหาร
ทัว่ไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑต์ามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

12.โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

1.เพือ่ส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยัของ
นกัเรียน 
2.เพือ่จดับริการดา้นสุขภาพอนามยัให้
นกัเรียน 
3.เพือ่ใหน้กัเรียนความรู้ ความเขา้ใจ
ในการดูแลสุขภาพอนามยัของตนเอง 
4.เพือ่เป็นการสร้างสุขนิสยัของ
นกัเรียนในการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามยั 

1.นกัเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั
อยา่งสม ่าเสมอ  
2.นกัเรียนไดรั้บการ
บริการสุขภาพ 
3.นกัเรียนมีพฤติกรรม
ดา้นสุขภาพตามสุข
บญัญติัแห่งชาติ 10 
ประการ 
4.นกัเรียนมีสุขภาพ
แขง็แรง มีสมรรถภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

80 85 90 95 20,000 20,000 20,000 20,000 บริหารงาน
ทัว่ไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

13.โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ปฐมวยั 

1.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถ
ดูแลช่วยเหลือตนเองในทุกๆ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพือ่ส่งเสริมและพฒันาให้
เด็กเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆได ้

1.เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายเหมาะสม
กบัวยั 
2.เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์จิตใจ 
3.เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม 
4.เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 

80 85 90 95 30,000 30,000 30,000 30,000 บริหารงาน
ทัว่ไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 

กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

. โครงการพฒันา

บุคลากรเพือ่การ

ปฏิบตัิงาน 

1.เพือ่ใหค้รูและบุคลากรของโรงเรียน

ไดรั้บความรู้มากยิง่ขึ้น  

2.เพือ่ใหค้รูและบุคลากรมีขวญัและ

ก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

3.เพือ่สรรหาบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนสามารถพฒันาผูเ้รียน

ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

1.ครูและบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนไดรั้บการพฒันา

ตนเอง 

2.ครูและบุคลากรทุกคนไดรั้บ

การพฒันาใหส้ามารถจดัการ

เรียนการสอนและปฏิบตัิงาน

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 

90 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

63,000 63,000 

 

 

 

 

 

70,000 

 

 

 

 

 

70,000 

 

 

 

 

งานบุคคล 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถมัภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 3  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

1.โครงการจดัท า

แผนปฏิบตัิงาน 

 

 

1.เพือ่สรุปผลการ

ปฏิบตัิงานในรอบปี

การศึกษา 2559 ที่ผา่นมา 

2.เพือ่วางแผนการ

ปฏิบตัิงานในปีการศึกษา 

2560ให้สอดคลองกบั 

กลยทุธข์องโรงเรียน 

3.เพือ่จดัท ารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

และจดัท าแผนปฏิบตัิงาน

ประจ าปี 

1.ครูและบุคลากรรับทราบเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนใน

ปีการศึกษา 2559ที่ผา่นมา 

2.ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

วางแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของ

โรงเรียน 

3.โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่

สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์และมีเป้าหมายที่

ชดัเจน 

4.ครูและบุคลากรในโรงเรียน

ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

90 

 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

บริหารทัว่ไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 3  พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่ม
งาน

ผู้รับผิด
ชอบ 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

2.โครงการพฒันา
อาคารสถานที ่

1.เพือ่จดัสภาพแวดลอ้มและภูมิ
ทศัน์ของสถานศึกษา อาคาร
ประกอบใหส้วยงาม 
2.เพือ่พฒันาอาคารสถานที่ให้
เอ้ือประโยชน์ต่อการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 
3.เพือ่ใหเ้ป็นสถานที่น่าอยูแ่ละ
ปลอดภยัต่อผูเ้รียนทุกคน 
 

1.พื้นที่บริเวณภายในสถานศึกษา
ไดรั้บการพฒันาปรับปรุงให้
สะอาดสวยงาม 
.2.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและใชป้ระโยชน์ได้
จริง 
3.อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ไดรั้บการดูแลรักษาใหมี้สภาพ
พร้อมใชง้านและปลอดภยั 

90 95 100 100 286,000 300,000 300,000 300,000 บริหาร
ทัว่ไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 4  ประสานความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

1.โครงการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

1.เพือ่พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ
ในโรงเรียน 
2.เพือ่ส่งเสริมใหค้รูที่ปรึกษา
บุคลากร ผูป้กครอง ชุมชน 
หน่วยงานอ่ืนๆมีส่วนร่วมในการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3.เพือ่ใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือและพฒันาครบทุกดา้น
อยา่งทัว่ถึง 

1โรงเรียนมีการด าเนินการ
ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
2.นกัเรียนไดรั้บการ
ช่วยเหลือและพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

 

 

80 82 85 90 2,000 3,000 4,000 5,000 บริหาร
ทัว่ไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 4 ประสานความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

2.โครงการสร้าง
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียน
และชุมชน 

2. เพือ่ใหส้ถานศึกษาเป็น
ศูนยก์ลางของการบริการดา้น
ต่างๆ 
2. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
สถานศึกษาและชุมชน 

3. เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมือเรียน
ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน 

4. เพือ่ใหค้นในชุมชนไดใ้ช้
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

5. เพือ่ใหค้นในชุมชนมีเจตคติที่
ดีต่อสถานศึกษา 

1.ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 

ไดใ้ชป้ระโยชน์จากสถานศึกษา 

2.ประชาชนในชุมชนร้อยละ 80 

มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา 

3.ครู ผูป้กครอง นกัเรียน และ

ชุมชนท างานร่วมกนัไดเ้ป็น 

อยา่งดี 

4.ผูป้กครอง ชุมชน และ

หน่วยงานต่างๆใหค้วามร่วมมือ

กบัสถานศึกษาเป็นอยา่งดี 

80 85 90 95 4,000 5,000 5,000 5,000 บริหาร
ทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 

 การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  (พ.ศ.  2560 -  2563 )  

เป็นแผนระยะกลางที่จะพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายคุณภาพการศึกษา  ผลผลิตหลกัคือนกัเรียน  การ

น าแผนสู่การปฏิบติันั้น  มีปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินการของโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  ดงัน้ี 

 1.  เป็นแผนที่ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย  โดยเฉพาะจากคณะครู  ผูป้กครองและ

คณะกรรมการสถานศึกษา   ที่ช่วยระดมความคิด  ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันานกัเรียน  และโรงเรียน

เป็นส าคญั 

            2.  การท างานแบบมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครองนกัเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษา  จะส่งผลต่อการท าแผนสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

            3.  บุคลากรของโรงเรียนมีการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพและมีระบบท างาน  บุคลากรปรับตวัอยู่

เสมอเพือ่สร้างความเป็นผูบ้ริหารและครูมืออาชีพ 

            4.  การประสานความร่วมมือกบัองคก์รภายนอก  ไดแ้ก่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รเอกชน  และ

องคก์รอ่ืน ๆ เพือ่ช่วยสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

            5.  การวางแผนติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

                  -  ติดตามความกา้วหนา้ทุกส้ินปีการศึกษา  เพือ่ทราบความกา้วหนา้  ปัญหา  และอุปสรรค  เพือ่ใหมี้การ

เสนอแนะปรับปรุงใหดี้ขึ้น 

                  -  การประเมินระยะคร่ึงแผน  ส้ินปี  2561  เพือ่ทบทวนความกา้วหนา้ระยะคร่ึงแผน  เพือ่ปรับปรุงลงใน

แผนปฏิบติัการประจ าปีต่อไป 

                  -  การประเมินเม่ือส้ินสุดแผน  เม่ือส้ินสุดปี  2563  เป็นการประมวลผลของการด าเนินการตลอด  4  ปี  

เป็นการสรุปผลการปฏิบติัการ  และผลสมัฤทธ์ิที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะ  4  ปี 
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แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ  

 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์เล่มน้ี  เป็นแผนแม่บท  ในการจดัท า

แผนปฏิบติัการประจ าปี  ตอ้งมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยง  สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ในรูปของ

โครงการและกิจกรรม  มีผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการ  และพฒันานกัเรียนและโรงเรียนใหมี้คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมรับการประเมินจากตน้สงักดั  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 เพือ่ด าเนินการไประยะคร่ึงปี  มีการตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ  หรือกิจกรรมเพือ่

ปรับปรุงพฒันา  และสุดทา้ยเม่ือส้ินปีการศึกษา  ตอ้งมีการประเมินโครงการ  กิจกรรม  สรุปผล และรายงาน  เพือ่

น าไปพฒันา  ปรับปรุงในแผนปฏิบติัการปีต่อไป 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 
 

 

การให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์)  ปี  พ.ศ. 2560 - 2563 

  โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2560  ที่ประชุมได้

พจิารณาร่างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้นตามนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้น าแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์   

ปี  พ.ศ. 2560 - 2563 ใชเ้ป็นกรอบแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพการศึกษาในช่วง

ระยะเวลา 4 ปีของโรงเรียน ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายที่ก  าหนดไว ้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

 

 ( นางสาวนุจรี  พึ่งช่ืน ) 

         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       (โรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์ 
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คณะผู้จัดท า 

แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอปุถัมภ์) 

พ.ศ. (2560-2563) 

ที่ปรึกษา 

นายสมชยั      อภิรัตนาชยั         ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสองพีน่อ้ง(ใจดีอุปถมัภ)์  

คณะผู้จัดท า 

1.นางอารี        รักยงค ์           หวัหนา้งานแผน   

2.นางสาวพมิพช์นก    ธานีวฒัน์    หวัหนา้งานวชิาการ    

3.นางสาวอจัฉรา      ทววีรรณ  หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป          

4.นางพชัรี          โพธ์ิเมือง             หวัหนา้งานบริหารงบประมาณ         

5.นางอมร          บุญโญปกรณ์      หวัหนา้บริหารบุคคล 

6.นางสาวนพมาศ    อาจวชิยั           ผูช่้วยงานแผน 

  

  


