
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

 

ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยมุ่งม่ันที่จะให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา โดยให้บุคลากรในองค์กรหรือผู้ที่ มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
วางแผน เริ่มต้ังแต่การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน และก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สนอง
ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนนโยบายการจัดการศึกษาในทุกระดับ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีพ.ศ.2564 – 2567 ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การประเมินสภาพและทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียนในอนาคต ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม โดยโรงเรียนพร้อมที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้ โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือให้เกิดคุณภาพโดยตรงต่อผู้เรียน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป      
 

    ขอขอบคุณคณะท างานที่เป็นส่วนส าคัญท าให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีพ.ศ.2564 – 2567 
ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ฉบับนี้ส า เร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบคุณบุคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
ให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป  

 
 
 
 

                 (นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ)                
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพ่ีน้องใจดีอุปถัมภ์) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ข ก 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

 
 

สำรบัญ 
 เรื่อง          หน้า 
 
 ค าน า            ก 

สารบัญ            ข 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน         ค 

 บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพปัจจุบันของโรงเรียน      1 
บทท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก    23 

ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)     
บทท่ี 3 กรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   29 
บทท่ี 4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)           36 

    
ภาคผนวก 
  ภาคผนวก ก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 76 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) พ.ศ.2564-2567   
ภาคผนวก ข คณะผู้จัดท า                                                     78                    

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค 

นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ 

นางสาวอาภรณ์  ชาวสระไคร 

นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร
สุนทรสุนทร 

นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์ นางสาวอมรินทร์  ปุมโคกกรวด
กรวด 

นางสาวสมร  บุญโภค 

งานส านักงาน 
งานประชาสัมพันธ์ 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

1. ข้อมูลท่ัวไป  
1.1 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)ต้ังอยู่ เลขที่ 127 ถนนสุขสวัสด์ิ ต าบลปากคลองบาง

ปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290  
โทรศัพท์ 02-4611799   โทรสาร 02-4611560 

  e-mail kspn-school@hotmail.com  
 website www.Klongsongpeenong.ac.th 

1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
1.3 มีเขตพ้ืนที่บริการ หมู่บ้านได้แก่หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด และ หมู่ 1, 6, 12 

ต.ในคลองบางปลากด 
2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 2.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท   

    สาขาการบริหารการศึกษา  
    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2562  
    จนถึงปัจจุบัน 
2.2 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  
    สาขาบริหารการศึกษา  
    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  
    จนถึงปัจจุบัน  
2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
โรงเรียนคลองสองพ่ีน้องต้ังอยู่เลยที่ 127  หมู่ 1 ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอ  พระสมุทรเจดีย์  

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2484  ขุนสมบูรณ์ ธนะสาร (ก านันวิง  คล้ายสมบูรณ์ ) ร่วมกับราษฎรบริเวณ
หมู่บ้านสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เปิดท าการสอน มีนักเรียนในหมู่บ้านโดยมีนายเสริม  บูรณเศรษฐ์ เป็นครูใหญ่
และนายวาด ใจดี เป็นผู้บอกบุญราษฎรในหมู่บ้านก่อสร้าง อาคารแบบ ป.1 ขนาด 6 X 8 เมตร จ านวน 3  
ห้องเรียน บนที่ดินของนายเงิน เปี่ยมสวัสด์ิ และได้โอนเงินงบประมาณ ก.ศ.บ. จากโรงเรียนสมุทรปราการ มา
เพ่ิมเติมแล้วเสร็ จและเปิดท าการสอนเม่ือวันที่  5 กรกฎาคม 2494 ด าเนิน การสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ.ศ.2509 สภาพอาคารเรียน
ทรุดโทรมมาก ทางราชการอนุมัติเงินงบประมาณ 50,000 บาท เพ่ือมาปรับปรุงอาคารเรียน แต่นายเสริม ใจดี  
เห็นว่าที่ ดินเดิมบริเวณมีน้อยจึงตกลงแลกเปลี่ยนและย้ายอาคารเรียนมาต้ังยังที่ ดินแปลงใหม่ของนายเสริม ใจ ดี  
ซ่ึงมีจ านวน 2 ไร่ 16 ตารางวา โดยปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จ านวน 4 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณ

mailto:kspn-school@hotmail.com
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ที่ทางราชการอนุมัติและเงินสมทบจากราษฎรอีกจ านวนหนึ่ง รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 361,376 บาท ก่อสร้าง
เสร็จเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2514 และให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง” 
 พ.ศ.2516 ประสานงานระหว่างทางราชการ และนายเสริม ใจดี ขอแบ่งแยกที่ดินแปลงใหม่เนื้อที่ 2  
ไร่ 16 ตารางวา ให้เป็นสมบัติของทางราชการ โดยสมบูรณ์ เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2516  
 พ.ศ.2518 ประสานงานกับนายเงิน เปี่ยมสวัสด์ิ และนางมุก เปี่ยมสวัสด์ิ แลกเปลี่ยนที่ ดินได้ที่ ดินเพ่ิม
อีก 1 งาน 76.5 ตารางวา เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2518 รวมมีที่ดินทั้งสิ้น 2 ไร่ 1 งาน 92.5 ตารางวา  
 พ.ศ.2520 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 จ านวน 3 ห้องเรียน ใช้งบอุดหนุนประถมต้นปี 2519   
ใช้เป็นสถานศึกษา 
 พ.ศ. 2528  ได้อาคารเรียนแบบ  สปช  405/2526 3ชั้น8ห้องเรียน / ห้องประชุม  ใช้เป็นที่เรียน
และห้องประชุม 
 พ.ศ.2528 สร้างฐานพระพุทธรูป บริจาคนายเสริม ใจดี 5,000 บาท และนายวัฒนา ลิ้มชื้น  
10,000 บาท เป็นพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
 พ.ศ.2529 ได้อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช 204/2526 จ านวน 1 หลัง งบ สปช ใช้งาน
อเนกประสงค์ 

พ.ศ.2534 อาคารเรียนแบบ 017 จ าหน่ายเพราะทรุดโทรมและต้องใช้พ้ืนที่สร้างอาคารเรียน สปช 
2/28 รื้อถอน เม่ือ 11 เม.ย. 34 

พ.ศ.2534 จ าหน่ายโรงอาหารแบบ 312 ของกรมสามัญ เพราะทรุดโทรมและต้องใช้พ้ืนที่สร้าง
อาคารเรียน สปช 2/2528 รื้อถอน เม่ือ 11 ม.ค. 34 

พ.ศ.2535 ได้อาคารเรียนแบบ สปช  2/2528 3ชั้น จ านวน 12 ห้ องเรียน  งบ สปชใช้เป็ น
ห้องเรียน 
 พ.ศ.2539 ได้อาคารเรียน สปช 2/2528 จ านวน 9 ห้องเรียน งบ สปช ใช้เป็นห้องเรียน 

พ.ศ.2544 สร้างรั้วคอนกรีต สูง 2 เมตร ยาว 150 เมตรเสร็จ 11 ก.ย. 44 งบอุดหนุน  อบจ . 
สมุทรปราการใช้ประโยชน์เป็นแนวเขตก้ัน ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่สถานศึกษาตามโครงการต้านยาเสพติด 

พ.ศ.2550 ปรับปรุงโรงอาหาร ใช้งบประมาณ ทอดผ้าป่าการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ
900,000 บาท โดยยกพ้ืนสูงเป็น 2 ชั้น และย้ายสถานที่ขายอาหารจากอาคารเรียนไม้มาอยู่โรงอาหารใหม่
ทั้งหมด 

พ.ศ.2551 ได้งบประมาณจากการไฟฟ้าพระนครใต้ สร้างห้องน้ าชาย –หญิงจ านวน 1 หลัง 20 ที่นั่ง
เป็นเงิน 670,000 บาท และปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมดเป็นเงิน 330,000 บาท 

พ.ศ.2553 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการเข็มแข็ง ในการก่อสร้าง
สนามเอนกประสงค์ คสน. ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นจ านวนเงิน 1,195,000บาท  

พ.ศ.2554 โรงเรียนได้ท าเรื่องเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) เริ่มใช้
เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 
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พ.ศ.2556 โรงเรียนได้ปรับปรุง ซ่อมหลังคาอาคารเรียนที่รั่วและปรับปรุงโรงอาหาร  ใส่กระจกห้อง
อนุบาล ติดแผงเหล็กดัดหน้าอาคาร 2 โดยใช้งบอุดหนุนจากโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

พ.ศ.2558 โรงเรียนได้ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 3 หลังตามแบบ สปช.2/26, สปช.
406/26, สปช.2/28, โดยใช้งบโครงการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานงบลงทุนเป็นจ านวนเงิน 978,600 บาท 

พ.ศ.2558 โรงเรียนได้งบประมาณจากการไฟฟ้าพระนครใต้ ติดกระจกมุกบันไดหน้าอาคารเรียนเป็น
เงิน 297,000 บาทและก้ันฝาอลูมิเนียมติดกระจกบานเลื่อนปรับปรุงเป็นห้องประชุมโดยใช้งบประมาณ
ทอดผ้าป่าการศึกษาปี 2554 เป็นเงิน 419,940 บาท 

พ.ศ.2558 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
 พ.ศ.2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าสมุทรปราการ 3 ท าโดม เข้าแถวหลังคา  
เมทัลชีทเป็นเงิน 2,500,000 บาท 
 พ.ศ.2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็น
เงินจ านวน 2,059,800 บาท 
 พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ) เป็นเงินจ านวน 689,800 บาท เพ่ือจัดท าอ่างล้างหน้าแปรงฟัน 
 พ.ศ.2561 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าสมุทรปราการ เป็นเงินจ านวน 401 ,000 
บาท เพ่ือพัฒนาระบบห้องสมุด 
          พ.ศ.2562 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากบริษัทกันยง เป็นจ านวนเงิน 324,400 บาท เพ่ือปรับปรุง
ห้องน้ าอนุบาล 
 พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ)  เป็น
จ านวนเงิน 754,000 บาท เพ่ือก่อสร้างแบบบ้านพักครู 205/26 
 พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับงบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ)เป็นจ านวนเงิน 
494,000 บาท เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและฝ้าเพดานอาคารเรียนแบบสปช.2/405 
 พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ)เป็น
จ านวนเงิน 343,600 บาท เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด (12 รายการ) จ านวน 1 ชุด 
 พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เป็นจ านวนเงิน 
600,000 บาท เพ่ือจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชน  
          ปัจจุบันโรงเรียนคลองสองพ่ีน้องมีอาคารเรียน 3 หลัง มีนักเรียน 410 คน ข้าราชการครู 21 คน    
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 2 คน ครูธุรการ 1 คน ครูพ่ีเลี้ยง 1 คน นักการภารโรง 1 คน 

เปิดท าการสอนต้ังแต่ชั้น อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยมีนางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ  
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
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2.4  ค ำขวัญของโรงเรียน คุณภาพล้ า  คุณธรรมเด่น  เน้นสิ่งแวดล้อม   
    ดีพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                    ปรัชญำของโรงเรียน สุวิชา โน ภว โหติ หมายถึง ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 
  สีประจ ำโรงเรียน          เหลือง – น้ าเงิน 
     สีเหลือง หมายถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม 

                                          สีน้ าเงิน หมายถึงมีความหนักแน่น 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน วินัย   สุจริต  จิตอาสา 

 2.5  เอกลักษณ์      เด็กดี มีจิตอาสา 
 

เป้ำประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
สังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวินัยในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่
รู้ใฝ่เรียนรักการอ่านการเขียนการค้นคว้ารู้จักใช้เทคโนโลยีมีศักยภาพในด้านการคิดมีทักษะในการท างานและ
การด าเนินชีวิตรู้จัก ดูแลสุขภาพรักการออกก าลังกายมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีค่านิยมเป็นผู้ผลิ ต         
มากกว่าผู้บริโภคโดยบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภูมิใจ 
และรักความเป็นไทยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

3. ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที ่10 พฤศจิกายน 256๓) ดังนี้ 
3.๑ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวมนักเรียน ห้องเรียน 
ชาย หญิง 

อนุบาล ๒ ๑๕ ๑๑ ๒๖ ๑ 

อนุบาล ๓ ๒๕ ๓๓ ๕๘ ๒ 

รวมอนุบำล 4๐ ๔๔ ๘๔ ๓ 
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ระดับชั้น 
เพศ 

รวมนักเรียน ห้องเรียน 
ชาย หญิง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๖ ๓๔ 6๐ ๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๒ ๒๗ ๕๙ ๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๘ ๓๓ ๗๑ ๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙ ๒๔ ๕๓ ๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๓ ๒๖ ๔๙ ๒ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๗ ๓๕ ๗๒ ๒ 

รวม ๑๘๕ ๑๗๙ ๓๖๔ ๑๒ 
รวมจ ำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 
๒๒๕ ๒๒๓ ๔๔๘ ๑๕ 

 
3.2 มีนักเรียนพิการเรียนร่วม 53 คน 
3.3 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน 
3.4 มีนักเรียนปัญญาเลิศ 82 คน 
3.5 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ - คน 
3.6 จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 30 คน 
3.7 สัดส่วนครู : นักเรียน = 1 : 28 
3.8 จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) - คน 
3.9 สถิติขาดเรียน/เดือน - วัน 
3.10 จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) 

- เด็กหญิงพนิตพิชา มีวงศ์สมได้รับรางวัลเกียรติบัตรสมาชิกยุวกาชาดดีเด่นประจ าปี 2563 
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

-การแข่งขันวาดภาพระบายสีได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศประเพณีโยนบัวประจ าปีวัดบางพลี 
-การแข่งขันฟุตซอลชายอายุไม่เกิน 12 ปีได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศจากอดีต สส.ประชา 

ประสบดี 
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          4. ข้อมูลบุคลำกร 
 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

อำยุเฉล่ีย 
ประสบกำรณ์

สอนเฉล่ีย ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่ำ ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ - 1 - - 1 58 34 
รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 43 8 
ครูประจ าการ 4 11 - 12 3 37 6 

ครูอัตราจ้าง 1   -  1 - 28 2 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการเรียนร่วม 

- 2 2 - - 45 15 

ครูธุรการ - 1 - 1 - 39 10 

ครูพ่ีเลี้ยงอนุบาล - 1 1 - - 45 15 
นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - 55 26 

รวม 6 17  4 14 5 44 15 

- มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก      15   คน (100 %) 
- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด   15   คน (100 %)  
- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครูคนละ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากรในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 4 เรื่อง/ปี 

รำงวัล และผลงำนดีเด่น 

 - ครูที่ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ครูผู้น าเสนอผลงานทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน 

- ครูที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ครูผู้น าเสนอผลงานที่ เป็นเลิศ Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ จ านวน 1 คน 

- ครูที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูผู้สอนยุวกาชาดดีเด่น จากส านักศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
- ครูที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2563 งานวันครู 16 มกราคม 2564 จ านวน  

6 คน 
- ครูที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จ านวน 15 คน 
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5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
 5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบจ านวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 1 
หลัง 
  5.2 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ห้องสมุด 
ห้องสืบค้น ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องเด็กพิเศษเรียนรวม ห้องดนตรี/นาฏศิลป์ 
ห้องสวัสดิการร้านค้า ศูนย์การศึกษาปฐมวัย และโรงอาหาร  

  5.3 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สวนวิทยาศาสตร์ สวนไม้เลื้อยสวนครัว สวนสมุนไพร   
  5.4 มีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 62 เครื่อง มีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้า
ของผู้เรียนจ านวน 30 เครื่อง 

  5.5 แหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน 
   

 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

- ห้องสมุดโรงเรียน 
- ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
- ห้องเรียนดนตรี - นาฏศิลป์ 
- ห้องเรียนศิลปะ 
- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ห้องพลศึกษา  
- สวนสมุนไพร  
- ห้องเด็กพิเศษเรียนรวม 

- องค์พระสมุทรเจดีย์ 
- ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
- หมู่บ้านสาขลา 
- ป่าชายเลน 
- แหล่งเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ 
- แหล่งเรียนรู้จังหวัดใกล้เคียง และ

กรุงเทพมหานคร 
- ป้อมผีเสื้อสมุทร 
- เรือรบหลวงแม่กลอง 
- อู่ทหารเรือ 
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แผนท่ีโรงเรียน 
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6. สภำพชุมชนโดยรวม 

6.๑ สภาพชุมชนรอบโรงเรียน  ลักษณะชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู่  มีประชากรประมาณ ๔,๐๐๐ คน 
ประชาชนร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรมมีการจ้างงานของต่างด้าว
ท าให้มีนักเรียนต่างด้าวเพ่ิมขึ้น สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนรายได้ประชากรต่อหัวเท่ากับ ๓๕,๐๐๐ บาท
ต่อปี ชุมชนมีความสัมพันธ์กับ สถานศึกษาดีมาก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างดี สภาพชุมชน
มีปัญหาคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ าท าให้มีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง 

6.๒ โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็น
ความส าคัญของสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี
มาพัฒนากระบวนการการเรียนของนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
โดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ ด้านอุปสรรค ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต่ า และส่วนใหญ่ย้ายภูมิล าเนา
มาจากต่างจังหวัด โดยบางส่วนมาจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงมีอาชีพไม่ม่ันคง สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว
ยากจน ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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7. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษำปีท่ี 1-๖  ปีกำรศึกษำ  256๓ 
 

วิชำ 
จ ำนวนนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด ๖๐ ๕๙ ๗๑ ๕๓ ๔๙ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

ภาษาไทย 37 37 66 49 40 61 79.67 
คณิตศาสตร์ 39 34 68 45 33 56 75.55 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58 57 54 46 42 47 83.52 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39 42 68 40 47 68 83.52 
ประวัติศาสตร์ 47 40 68 43 47 69 86.26 
สุขศึกษาและพลศึกษา 58 58 68 52 48 69 96.98 
ศิลปะ 58 58 68 50 48 69 96.43 
การงานอาชีพ 58 54 64 52 46 66 93.41 
ภาษาอังกฤษ 36 57 68 43 45 69 87.36 
เพ่ิมเติม 41 38 63 44 45 70 82.69 

รวมเฉล่ียร้อยละ 86.54 
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8. ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน 
 

ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน (O – NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 256๓   

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 4๗.๕๔ ๒๒.๓๘ ๓๐.๔๖ ๓๐.๗๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ๕๔.๙๖ ๒๘.๕๙ ๓๗.๖๔ ๓๘.๘๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๖.๒๐ ๒๙.๙๙ ๓๘.๗๘ ๔๓.๕๕ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

๔๗.๕๔

๒๒.๓๘

๓๐.๔๖ ๓๐.๗๕

๕๔.๙๖

๒๘.๕๙

๓๗.๖๔ ๓๘.๘๗

๕๖.๒๐

๒๙.๙๙

๓๘.๗๘
๔๓.๕๕

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำน (O – NET)
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 256๓

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 256๒ - 256๓  
 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีกำรศึกษำ 256๒ 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีกำรศึกษำ 256๓ 
ผลต่ำง 

ภาษาไทย 45.67 47.54 สูงขึ้น 1.87 
คณิตศาสตร์ 25.55 22.38 ลดลง 3.17 
วิทยาศาสตร์ 30.92 30.46 ลดลง 0.46 
ภาษาอังกฤษ 28.3๐ 30.75 สูงขึ้น 2.45 
รวมเฉล่ีย ๓๒.๖๑ ๓๒.๗๘ สูงขึ้น ๐.๑๗ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
 สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะวิกฤตทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า  
ส่งผลกระทบจึงได้มีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเรื่องภาวะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยการหามาตรการ
ต่างๆ มาแก้ไขปัญหาเพ่ือลดปัญหาเรื่องนี้ การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว เทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาเก่ียวข้องในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้โดยขาดวิจารณญาณและ
ไม่สนใจความเป็นไทย ส่งผลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตและความคิดที่แตกต่างกันไป เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก การสร้างประชากรที่มีคุณภาพจะช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า
และมีความม่ันคงทุกๆ ด้าน จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นคนดี คนเก่งและอยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยให้โรงเรียนมีฐานะเป็นโรงเรียนนิติบุคคล สามารถบริหาร
อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญก าลังใจสูงขึ้น โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลายงานหรือหลายโครงการ ท าให้ต้องมีการพัฒนางานทุก
งานให้มีคุณภาพ ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้แก่ จุดแข็ง ( Strengths) 
จุดอ่อน (Weakness) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ได้แก่ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค 
(Threat) เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และกลยุทธ์ในการบริหาร

จัดการ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนี้ 
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กำรวิเครำะห์ SWOT (SWOT Matrix Analysis) 
โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กร (STEP) 

 
1) ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor : S) 

โอกำส (+) (OPPORTUNITES) อุปสรรค (-) (THREATS) 
- สังคมมีความหลากหลาย เป็นชุมชนก่ึงเมืองและก่ึงชนบท 
- ใกล้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ทหารเรือ บริษัท
ใหญ่ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็นต้น 
- ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น เทศบาล, 
อบจ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
- ได้รับการสนับสนุนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจากเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
- มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ องค์พระสมุทรเจดีย์, วัด
พระสมุทรเจดีย์, ป้อมพระจุลจอมเกล้า, หมู่บ้านสาขลา, ป่า
ชายเลน, ป้อมผีเสื้อสมุทร เป็นต้น 

- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และ
ค้าขาย มีรายได้น้อย 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปานกลาง  
- ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน 
- ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ สั่งเลื่อน
เปิดเทอมสถานศึกษาจังหวัดที่ เป็นพ้ืนที่สีแดง ทั้งรัฐ -
เอกชน  ป้อ งกันการแพร่ระบาด เปิ ดเรี ยน  17 
มิถุนายน 2564 โดยปรับการเรียนการสอนเป็นทาง
ออนไลน์ 
 

2) ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Factor : T) 
โอกำส (+) (OPPORTUNITES) อุปสรรค (-) (THREATS) 

- สื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ช่วย
ให้ท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สะดวกต่อการปฏิบัติงานและ
ติดต่อสื่อสาร 
- เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อสะดวกรวดเร็วทันสมัย 
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
- เป็นพ้ืนที่ท่ีเข้าถึงเทคโนโลยีได้ 
- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ได้หลายช่องทาง เช่น 
Line Website  E-mail  
 

- สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป (ผู้ เรียนจะติดอยู่ กับ
การใช้โทรศัพท์ไม่สนใจคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน) 
- สื่อที่ได้รับไม่เพียงกับความต้องการของจ าน วน
ผู้เรียน 

3) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factor : E) 
โอกำส (+) (OPPORTUNITES) อุปสรรค (-) (THREATS) 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)จาก สพฐ. 
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจากบริษัท ห้าง
ร้านรอบๆบริเวณโรงเรียน 
 

- ค่าครองชีพสูงท าให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงและมี
รายได้ไม่แน่นอน เกิดปัญหาเรื่องการเงิน 
- ขาดการประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือ
หาหน่วยงานการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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4) ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and legal Factor : P) 
โอกำส (+) (OPPORTUNITES) อุปสรรค (-) (THREATS) 

- มีระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
- สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของระเบียบ 
เง่ือนไข แนวทางที่ถูกก าหนดไว้ 
- นโยบายต้นสังกัด มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 

- มีการปรับเปลี่ ยนผู้ บริห ารระดับสูงบ่ อยท าให้
นโยบายเปลี่ยนบ่อย 
- คน ในชุมชนสนใจ  ความรู้ เรื่อ งกฎหมา ยและ
การเมืองน้อย 
- มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษา
ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อน
การเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019 หรือ  โควิด -19 
(COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย 
- โรงเรียนต้องรอค าสั่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
การเปิดเรียน และรูปแบบการเรียนการสอนตาม
สถานการณ์ 
 

 

2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในขององค์กร (2S4M) 
 

1) ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (Structure : S1) 
จุดแข็ง (+) (STRENGTHS) จุดอ่อน (-) (WEAKNESSES) 

- โรงเรียนมีการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของภาคี 4 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองหรือ
ชุมชน มีการจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน 
- โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างงานอย่างชัดเจน แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ยึดหลักการท างานแบบ PDCA ซ่ึงมี
การตรวจสอบได้ 
- มีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ 
- นโยบายโรงเรียนให้ความส าคัญกับผู้เรียน งบประมาณ
จัดสรรเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน  
- โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทั้งด้านความรู้และด้าน
ทักษะชีวิต 
- โรงเรียนมีนโยบายเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 
ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
 

- ผู้รับผิดชอบแต่ละงานยังไม่เข้าใจบทบาทและภารกิจ
ที่ต้องปฏิบัติ เนื่องจากเข้ามารับงานใหม่ 
- ผู้รับผิดชอบมีงานค่อนข้างเยอะเนื่องจากบุคคลากรมี
น้อยลง 
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2) ด้ำนผลผลิตและบริกำร (Products and Service : S2) 
จุดแข็ง (+) (STRENGTHS) จุดอ่อน (-) (WEAKNESSES) 

- ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
- ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านความรู้และ
ทักษะชีวิต รวมทั้งด้านการประกอบอาชีพ 
- โรงเรียนมีระบบประกันความปลอดภัยให้กับผู้ เรียน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในระดับปานกลาง 
- ผู้เรียนส่วนใหญ่ติดเกม โทรศัพท์ 
- ผู้เรียนไม่ให้ความส าคัญกับการเรียน 
- ผู้เรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 

3) ด้ำนบุคลำกร (Man : M1) 
จุดแข็ง (+) (STRENGTHS) จุดอ่อน (-) (WEAKNESSES) 

- บุคลากรส่วนใหญ่ตรงตามสาขาวิชาเอก 
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถดี 
- บุคลากรส่วนใหญ่ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง 
- บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี  
- ปฏิบัติตามค าสั่งหรือนโยบายเป็นอย่างดี 

- บุคคลากรบางส่วนย้ายกลับต่างจังหวัด 
- บุคลากรบางส่วนขาดความรับผิดชอบ  
- ขาดการนิเทศติดตามประเมินความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

4) ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money : M2) 
จุดแข็ง (+) (STRENGTHS) จุดอ่อน (-) (WEAKNESSES) 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้เงินที่ให้
ความส าคัญกับผู้เรียน 
- มีการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือมาวิเคราะห์หา
แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกับการ
วางแผน 
- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
- การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ 
- ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด และอ่ืนๆ 

- ขาดการสนับสนุนด้านการเงินจากบุคลากรภายนอก 
- งบประมาณจัดสรรมากระชั้นชิด ต้องรีบเร่งในการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเกินไป 
- อาจต้องมีการส ารองจ่ายบางงานที่จ าเป็นเร่งด่วน 
 

5) ด้ำนวัสดุทรัพยำกร (Material : M3) 
จุดแข็ง (+) (STRENGTHS) จุดอ่อน (-) (WEAKNESSES) 

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น 
บรรยากาศดี เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- มีห้องเรียนเพียงพอกับชั้นเรียน และจ านวนผู้เรียน 
- มีทรัพยากร วัสดุและ อุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
- มีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เช่น Smart TV 65 นิ้ว 
 
 

- ขาดการดูแลเอาใจใส่ท าให้ ช ารุด ทรุดโทรม เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและเครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น 
- ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลวางแผนปรับโครงสร้าง  เช่น 
ห้องสุขา การระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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6) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management : M4) 
จุดแข็ง (+) (STRENGTHS) จุดอ่อน (-) (WEAKNESSES) 

- โรงเรียนมีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ชัดเจน 
- โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ในการพัฒนา
โรงเรียน 
- มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไป
ตามโครงสร้าง 
- ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในระดับดี  
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานในการด าเนินงานในทุกๆ
ด้าน 
- ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม 
- มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้ผู้ช่วยงานอย่างสม่ าเสมอใน
ทุกด้าน 
- มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ด้านวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอน 
- มีการดูแลเรื่องขวัญก าลังใจ มีสวัสดิการบุคลากร   
- มีระบบติดต่อประสานงานที่ดี ใช้ Social Network Line 
Website Zoom 
- มีการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน กรณี
โรงเรียนเปิดท าการไม่ได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
(COVID-19) 
 

- ผู้ได้รับมอบหมายงานขาดประสบการณ์ ความม่ันใจ
ในการท างาน 
- การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 
- บุคลากรไม่เพียงพอ 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 76 และมาตรา 
14 รวมทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 ข้อ 5 
ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติรา ชการในแต่ละปีของการ
บริหารราชการแผ่นดิน และให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2563–2566) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
คลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ดังนี้  

 
1. พระบรมรำโชวำทด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลท่ี 10  
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 1.1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
  (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  

(2) ยึดม่ันในศาสนา  
(3) ม่ันคงในสถาบันกษัตริย์  
(4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

1.2 มีพ้ืนฐำนชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
(1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  
(2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
(3) ปฏิเสธส่ิงที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
(4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

1.3 มีงำนท ำ – มีอำชีพ 
(1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และ

เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
(2) การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ เรียนท างานเป็น

และมีงานท าในที่สุด  
(3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว 

1.4 เป็นพลเมืองท่ีดี 
(1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
(2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่

เป็นพลเมืองดี  
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 (3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่นงานอาสาสมัคร    
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 
2.ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา  
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 
ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ 
สร้างความสุขของ คนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ  

2.1 ด้ำนควำมมั่นคง  
(1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึ กก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อย ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น  

2.2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า   
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
2.3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
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(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

2.4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุ มชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 27  

2.5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25  ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

2.6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
3. หลักกำรตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 นำยณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 เป็นต้นไป ประกำศ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 “5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่ เป็นเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดยปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้  เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยัง
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ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพเปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็ น เลิ ศ  (Human Capital Excellence Center : HCEC) จ ากแพลตฟอร์ มดิจิ ทั ล (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่ โรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง
สองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความ
เป็ น เลิ ศ  (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่ มี เนื้ อห า มา ตรฐา นจ ากผู้ ผ ลิ ตที่ เป็ น
ภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจาก
ผู้ผลิตที่ เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่ มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่ เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม) พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น 
เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ 
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร
ทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual 
Development Plan : EIDP) จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่
จ าเป็น” 
 
 หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

๑. หลักกำรท ำงำน “สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภำยใต้หลักกำร 
ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึ ง ความโปร่งใส ทั้งใน เชิ งกระบวนการท างานและกระบวนกา ร 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตาม
ภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ เรียน 
และประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้ เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้ เรียน มีวิธี
คิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจ ในความเป็น
ไทย 
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T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง ( Infrastructure) ได้แก่ 
สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้าของโอกาสในการศึกษา และในเชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อม
ซ่ึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
 
๒. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำท้ัง ๑๒ ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

ข้อ ๒  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ ๔  การพัฒนา ประสิทธิภ าพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนั บสนุ น 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้ มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 

ข้อ ๕  การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ 
และทั กษะที่จ า เป็ นในการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทัน สมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ ๗  การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
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 ข้อ ๘  การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เก่ียวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

ข้อ ๙  การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จ บ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ ดี     
มีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ ๑๑ การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษาและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบันได้
ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อการ เตรียมผู้ เรี ยน ไทย ให้มีทั กษะที่ จ า เป็ นในศตวร รษที่ ๒๑ ซ่ึ งมุ่ งเน้ นควา มเป็ นผู้ ปร ะกอบกา ร 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้า กับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 
 
๓. นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

๑) ความปลอดภัยของผู้ เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

๓) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง 

๔) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา และ
ตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 



๒๔ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๖) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน  เหมาะสม และเต็ม
ตามศักยภาพต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 

๗) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่ มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักด์ิศรี เท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงท าให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ 
New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ เรียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลัง
สอง  (Thailand Education Eco – System : TE2S) เป็ น กา รศึกษา ที่ เข้ า ใจ  Supply และตอบโจท ย์ 
Demand” ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 
หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
 “5.ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

 ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up 
Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้  เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และคนที่มีคุณภาพ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

 เปิดกว้ำง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

 ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง
สองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความ
เป็ น เลิ ศ  (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่ มี เนื้ อห า มา ตรฐา นจ ากผู้ ผ ลิ ตที่ เป็ น
ภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจาก
ผู้ผลิตที่ เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่ มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือค วามเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่ เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  
 
จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

 พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ า เป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่าน ศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุ คคลเพ่ือความเป็ นเลิศ ( Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

 จัดการเรียน รู้ตลอดชีวิตผ่าน เว็บ ไซต์  http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) 

 ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

 จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
  
 นโยบำย กำรจัดกำรศึกษำ นำงสำวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. คนท่ี 55 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นาย อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐา น 
(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับ
ต า แหน่ ง รั ฐมนตรีว่ ากา รกร ะทร วง ศึกษา ธิกา ร (ร มว.ศธ.) ณ บริ เวณ ห้ องโถ งอา คา รร า ชวั ลลภ 
กร ะทร วงศึกษาธิ กา รโดย ในช่ว งเวลา  8.00 น . น า งสาวตรี นุ ช เที ยนทอง  (รมว.ศธ.) เดินทา งถึ ง
กระทรวง ศึกษาธิการ  โดย มี ผู้ บ ริห าร ระดับสูง  ข้าร าชกา ร พนั กงา นราชการ และลูกจ้ าง สั งกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เดินทางเข้าสักการะพระพุทธรูปประจ ากระทรวง (พระ
พุทธบารมีศักด์ิสิทธ์ิ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์) ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 6 ต่อมา รมว.ศธ. เดินทางถึงห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือมอบ
นโยบายและแนวทางด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไปเพ่ือเป็นการตระหนักถึงความส าคัญ

http://www.deep.go.th/
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ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ปร ะเด็นกา รพัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่ วงชีวิต  การสร้า ง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงต้ังครรภ์จนถึง
ปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริม
ศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่๒๑ และพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้องดิฉันจึงขออนุญาตน าเสนอนโยบายการจัด
การศึกษาทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน  
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

ข้อ ๒  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง  
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ  
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี  
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน 
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
4. สำระส ำคัญของแผนพัฒนำจังหวัดสมุทรปรำกำร 4 ปี (ปีงบประมำณ 2561 – 2564)  

4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ (Area Vision)  

“เมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ เกษตรปลอดภั ย  แหล่งท่อ งเที่ย วเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีสังคมม่ันคง
ปลอดภัย”  

4.2 พันธกิจ (Mission) 
(1) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน  
(2) เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
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(3) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic
เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  

(4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ   
(5) ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมดุลกับการพัฒนาเมือง  
(6) ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)  
(7) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบ 

ธรรมาภิบาล 
4.3 เป้ำประสงค์รวม (Ultimate Goals) 

(1) พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและ
ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม โดยการเพ่ิมผลผลิตที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์  

(2) คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการทาง
การแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่เพียงพอ  

(3) ระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางร าง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

(4) มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรม สันทนาการที่เพ่ิมขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว เพ่ิม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเที่ยวซ้ า 

4.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) (จัดล ำดับควำมส ำคัญ) 
(1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดย

พัฒนา  กระบวนการผลิตที่ เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

(2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และทั่วถึง  

(3) ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง
โครงข่าย การคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  

(4) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการ
พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าการบริการและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว  

(5) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความม่ันคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
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5 . สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน ส ำ นักง ำนเขตพ้ืน ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1  

5.1 วิสัยทัศน์  
ส านักงานเขตก้าวหน้า พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ ทุกภาค

ส่วนสนับสนุน 
5.2 พันธกิจ  

(1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของช าติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษาชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

(3) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
     (4) สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับการบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

(5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

5.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic)  
(1) การจัดการเรียนการสอน (โรงเรียน)  
(2) บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  

- ในโรงเรียน ได้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร  
- ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ บุคลาการทางการศึกษา  

(3) การบริหารจัดการ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน)  
(4) ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 

5.4 เป้ำประสงค์  
(1) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ 
(2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยน าเทคโนโลยี

มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
(3) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
(4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ

ผู้เรียน 
(5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม

ศักยภาพ 
(6) สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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5.5 กลยุทธ์  
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถทาง เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ท่ี 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเต็ม

ตามศักยภาพ  
กลยุทธ์ท่ี  4  พัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ส ามา รถปฏิบั ติงา นได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของชุมชนและแหล่งเรียนรู้  ให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดการ
เรียนการ สอน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น 
 
6. มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

6.1 มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พุทธศักรำช 2561 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของเด็ก 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ส าหรับครู 
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนท่ี 3 กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนา 
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6.2 มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2561 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  (1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  (2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
(3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  (4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  (6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน 
  (1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  (2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  (3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  (4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

บทท่ี ๓ 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
วิสัยทัศน์ 
 “คุณธรรมน าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวน าด้วยเทคโนโลยี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” 
 
พันธกิจ 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพเน้นคุณธรรมคู่ความรู้ 
2. จัดการศึกษาโดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียน   

การสอนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาระบบ ICT ให้ทันสมัยเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 

4. เร่งรัดการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
กลยุทธ์กำรศึกษำ 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 4. ประสานความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
เป้ำประสงค์ 
 1.เด็กปฐมวัย  อา ยุ 5 -6 ปี  ได้รั บการ พัฒนาและเตรียมควา มพร้ อมให้ เป็ น ไปตา มวั ยและ 
เต็มศักยภาพ 

2. ผู้ เรียนวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการศึกษาจนจบการศึกษา
ภาคบังคับมีโอกาสเรียนต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มีขวัญก าลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. โรงเรียนสามารถบริหารและจัดการศึกษาโดยน้ อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง 
มาบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
ท้องถิ่นมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

เป้ำหมำย (Goal) 
 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะชีวิตและอยู่กับสังคมโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ความสุขและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2. ผู้เรียนมีความซ่ือสัตย์ สุจริต ประหยัด และอดออม 

 3. ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมได้ 

 4. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และอดทนต่อความยากล าบาก 

 5. ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน 

 7. ผู้เรียนรักความเป็นไทย ภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ บิดา -
มารดา และผู้มีพระคุณ 

 8. ผู้เรียนรู้จักดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องตาม 
พันธกิจ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคลองสองพ่ีน้องใจดีอุปถัมภ์) จึงได้ก าหนดกล
ยุทธ์ และมาตรการในแต่ละกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (Measures) เป้าหมาย (targets) ในปี 
2564 – 2567  โครงการ (Project) และกิจกรรม (Activity) ดังนี้ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
          มาตรการที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         มาตรการที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
          มาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย 
มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการที่ 6 กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอ งอย่าง

ต่อเนื่อง 
มาตรการที่ 7 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภูมิใจในภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
มาตรการที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

 
 
 
 



๓๓ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีสมรรถนะ ตรงตำมสำยงำน  
 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ และก้าวสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรศึกษำ 

มาตรการที่ 1 จัดสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
มาตรการที่ 2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 

บรรลุเป้าหมายการศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

มาตรการที่ 1 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  

มาตรการที่ 2 ชุมชน ผู้ปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัด และพัฒนาการจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

วิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำสู่กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
1. มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พุทธศักรำช 2561 
 

มำตรฐำนท่ี 1 
คุณภำพของเด็ก 

มำตรฐำนท่ี 2 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำนท่ี 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของชุมชน สังคม และปฏิบัติตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
5. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภูมิใจ
ในภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทย 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ และก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. จัดหาครูและบุคลากรให้มีจ านวนเหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณงาน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. จัดสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงแวดล้อมให้เช่ือมโยงการเรียนรู้ ส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและ
การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
3. ชุมชน ผู้ปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุน
การจัด และพัฒนาการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๔ ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับ
ชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบาย   
ก้าวทันการเปล่ียนแปลง เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน 
2. จัดท า จัดหาส่ือการสอนและเทคโนโลยีให้
เหมาะสม ทันสมัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำม
เกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร  
3. จัดกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริม
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำร
กำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการ
ของผู้เรียน และท้องถ่ิน 
2. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

วิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำสู่กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 
2. มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2561 
 
มำตรฐำนท่ี 1 
คุณภำพผู้เรียน   

มำตรฐำนท่ี 2 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำนท่ี 3 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตำมเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของชุมชน สังคม และปฏิบัติตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
5. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า 
ภูมิใจในภูมิปัญญา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 

กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถ และก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. จัดหาครูและบุคลากรให้มีจ านวนเหมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณงาน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. จัดสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงแวดล้อมให้เช่ือมโยงการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
3. ชุมชน ผู้ปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการ
จัด และพัฒนาการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี ๔ ประสำนควำมสัมพันธ์โรงเรียนกับ
ชุมชนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบาย ก้าวทัน
การเปล่ียนแปลง เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
2. จัดท า จัดหาส่ือการสอนและเทคโนโลยีให้
เหมาะสม ทันสมัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมเกณฑ์
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  
3. จัดกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรศึกษำ
มาตรการ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ความต้องการของผู้เรียน และท้องถ่ิน 
๒. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปีพ.ศ.2564-2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กำรให้ควำมเห็นชอบ 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) 
 

โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 
1 ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม(Zoom) ครั้งที่ 1/2564  
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงได้จัดท าขึ้นตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสถานศึกษามีมติ
เห็นชอบให้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-
2567) ใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลา 
4 ปีของโรงเรียน ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 
 
          (นายสนธยา  ปาดสี) 
              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 

1. นางณัฐกานต์  แก้วประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางอาภรณ์  ชาวสระไคร รองผู้อ านวยการโรงเรียน     รองประธานกรรมการ 
3. นายเจริญ  ภูมิเรศสุนทร หัวหน้างานบริหารวิชาการ    กรรมการ 
4. นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กรรมการ 
6. นางสาวสมร  บุญโภค  หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
7. นางสาวเอมอร ช้างมณี  หัวหน้าฝ่ายแผนอนุบาล   กรรมการ 
8. นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว หัวหน้างานประกันคุณภาพ กรรมการ 
9. นางอารี  รักยงค์            หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)  
 
 

 


