๙

ส่วนที่ ๒
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดเสด็จจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สอื่ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
๔. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา เต็มตามเต็มศักยภาพของนักเรียนแต่ละ
คน
๒. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ
๔. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ
มีคุณธรรม นาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดเสด็จ
สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม นาสู่วิถีชีวิตพอเพียง

๑๐
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
กลยุ ท ธ์ ที่ ๒ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ความส านึ ก ในความเป็ น ชาติ ไ ทยและวิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
กลยุ ท ธ์ ที่ ๔ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ งระบบ ให้ ส ามารถจั ด การเรีย นการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Govermance)
จุดเน้นการดาเนินงาน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน กาหนดจุด เน้น การดาเนิน การในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนดังนี้
ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน
๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
๑.๑.๒ นั กเรีย นชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ ๖ ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ ๓ และชั้ นมั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๖
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓
๑.๑.๓ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ มี ค วามสามารถด้ า นภาษา ด้ า นค านวณ และด้ า น
การใช้เหตุผล

๑.๑.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๑.๑.๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๑.๑.๖ นั กเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสม
ตามช่วงวัย
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
๑.๒.๓ นั กเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี ค วามมุ่ งมั่ น ในการศึ กษาและการท างาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

๑๑
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with
Special Needs)
๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน
๑.๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ
องค์กร
เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
๑.๓.๕ เด็ก กลุ่ ม ที่ ต้ องการการคุ้ม ครองและช่ ว ยเหลื อ เป็ น กรณี พิ เศษ ได้ รับ การคุ้ มครอง
และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)
๒.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึ กษา สามารถพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
๒.๑.๒ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ ก าหนด
และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
๒.๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย ๑ ภาษา
๒.๑.๔ ครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา มีทั กษะด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ น เครื่อ งมื อ
ในการจัดการเรียนรู้
๒.๒ การพั ฒ นาระบบแรงจู ง ใจ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ข วั ญ
และกาลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณ ภาพ (Incentives and Rewarding
System)
๒.๒.๑ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา มีข วัญ ก าลั งใจในการพั ฒ นาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ
๒.๒.๒ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ข วั ญ ก าลั ง ใจ ได้ รั บ การจู ง ใจในการพั ฒ นาผู้ เรี ย น
เต็มศักยภาพ

๒.๒.๓ ครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา มีผ ลงานการสอนที่ แสดงศั กยภาพการสอนอย่ าง
มืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
๒.๓ การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)
๒.๓.๑ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒.๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒ นาการศึกษา
ของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

๑๒
๒.๓.๓ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา มี ทั กษะในการเข้ าถึ งและดู แลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย น
ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
๓.๑ สถานศึกษาบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
(Participation and Accountability)
๓.๑.๑ สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม
๓.๑.๒ องค์ ค ณะบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา ด าเนิ น การและติ ด ตามประเมิ น
การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
๓.๒ สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน (Management with Quality
and Standards)
๓.๒.๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้นาด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

๑๓
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ
ที่
๑

๒

๓

ตัวชี้วัด
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
ที่กาหนดไว้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการจัดการเรียนสอน หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่
ได้รับบริการการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
อย่างเท่าเทียมทั่วถึงตรงตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา
จานวนนักเรียนประถมศึกษา
จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม
จานวนนักเรียนยากจน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นวิชาละไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓
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๑๔
จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar)
จุดเน้น
๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ
และความสามารถทางวิชาการ
เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(Students’ Competencies)
๑.๑.๑ นักเรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสม
กับวัย และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
๑.๑.๒ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓
๑.๑.๓ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ มี
ความสามารถด้านภาษา
ด้านคานวณ และด้านการใช้
เหตุผล

๑.๑.๔ นักเรียนมีทักษะชีวิต
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่าง
น้อย ๒ ภาษา ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย
-ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้น ๕
กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ
- พัฒนาความสามารถด้านภาษา
ด้านการคานวณ และด้านการใช้
เหตุผล

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม

- สนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
ชั้น ป.๒ ,ป.๓ ที่ได้รับสนับสนุน
คอมพิวเตอร์พกพา ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ จากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓
- ร้อยละ ๖๐ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
มีความสามารถด้านภาษา
ด้านคานวณ และด้านการใช้
เหตุผล

๑๕
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Moral and Ethics)
จุดเน้น
มาตรการ
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
(Students’ Characteristics &
Social Skills)
๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถม - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
ศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ เรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ร่วมกับผู้อื่นได้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นได้ มีทักษะการแก้ปัญหา
และอยู่อย่างพอเพียง มีความ
มุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐาน วัฒนธรรม
ที่ดีงามของไทย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่มี
จิตสานึกและค่านิยม ซื่อสัตย์
สุจริต และถูกต้องชอบธรรม

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
จุดเน้น
มาตรการ
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เต็มศักยภาพ (Students with
Special Needs)
๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการ
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
พัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล สมรรถภาพเด็กพิการเป็น
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
รายบุคคล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- ร้อยละ ๙๐ ของเด็กพิการ ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

๑๖
จุดเน้น
๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาสได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรและ
อัตลักษณ์แห่งตน

มาตรการ
- เพิ่มและกระจายโอกาสให้
ประชาชนวัยเรียนที่ด้อยโอกาส
ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ

๑.๓.๓ นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา
ดนตรี และศิลปะ
๑.๓.๔ เด็กกลุ่มที่ต้องการ
การคุ้มครองและช่วยเหลือ
เป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ
คุ้มครอง และช่วยเหลือ
เยียวยาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย

- เสริมสร้างนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ ๑๐๐ เด็กด้อยโอกาสใน
วัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กด้อย
โอกาสจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนมี
ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กกลุ่มที่
ต้องการการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือตรวจสอบและ
ประเมินผลจากครูผู้ชานาญการ

๑๗
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)
จุดเน้น
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Professional
Development)
๒.๑.๑ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนและพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
๒.๑.๒ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๒.๑.๓ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การสื่อสาร อย่างน้อย ๑
ภาษา

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- เร่งรัดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- พัฒนาครูด้านกระบวนการคิด
ด้วยวิธีการหลากหลาย
- พัฒนาครูด้านทักษะการวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูทั้งหมดที่ผ่าน
การพัฒนากระบวนการคิด
- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูทั้งหมดที่ได้รับ
การพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เร่งรัด พัฒนา ครูและบุคลากร - ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้รับการ
ทางการศึกษาทั้งหมด ได้รับการเตรียม
เตรียมความพร้อมด้านภาษา
ความพร้อมด้านภาษา

๑๘
จุดเน้น

มาตรการ

๒.๑.๔ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้
๒.๒ การพัฒนาระบบแรงจูงใจ
เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและ
กาลังใจ และแสดงศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ (Incentives and
Rewarding System)
๒.๒.๑ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญ
กาลังใจในการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
๒.๒.๒ ครูและบุคลากร

- พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้

- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจ ทางการศึกษามี มีขวัญกาลังใจ
ได้รับการจูงใจในการพัฒนา และมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ผู้เรียน เต็มศักยภาพ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
๒.๒.๓ ครูและบุคลากร
- ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีผลงานการ ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
สอนที่แสดงศักยภาพการ
สอนอย่างมืออาชีพ เป็นเชิง
ประจักษ์และได้รับการเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีผลงานการ
สอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ

๑๙
จุดเน้น
๒.๓ การส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม (Professional Ethics)
๒.๓.๑ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
๒.๓.๒ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีจิต
วิญญาณและอุดมการณ์
ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของ
ชาติและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคม
๒.๓.๓ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะใน
การเข้าถึงและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

มาตรการ

- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

- ยกระดับจิตวิญญาณ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
และอุดมการณ์ ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
ทางการศึกษา เพื่อให้เป็น
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ - ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากร
ศึกษาให้มีทักษะในการเข้าถึง
ทางการศึกษา สามารถส่งเสริมการ
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๐
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Govermance)
จุดเน้น
๓.๑ สถานศึกษาบริหารจัดการโดย
เน้นการมีส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
(Participation and
Accountability)
๓.๑.๑ สถานศึกษาบริหาร
จัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม
ความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและ
สังคม
๓.๑.๒ องค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ดาเนินการและติดตาม
ประเมินการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุด
คือคุณภาพการจัด
การเรียนรู้เพื่อนักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๓.๒ สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน
(Management with Quality
and Standards)
๓.๒.๑ สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
เทียบเคียงกับประเทศผู้นา
ด้านคุณภาพการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน

มาตรการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- ส่งเสริมและพัฒนาการ
- สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ดาเนินงานตามระบบประกัน
ภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบ
คุณภาพภายในโรงเรียนให้มีความ ตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ
เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
- พัฒนาการบริหารจัดการของ
- ทุกองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป จัดการศึกษา ดาเนินการติดตาม
ตามมาตรฐาน
ประเมินผลการดาเนินงานหน่วยงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

- ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียง
วิธีดาเนินการกับประเทศผู้นาด้าน
คุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน

- ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย (Education Hub)
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้นาด้านคุณภาพการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน

๒๑

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
งบประมาณจาแนกตามงบประมาณรายจ่าย ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ )
ประเภท
จานวนเงิน ( บาท )
๑. งบบุคลากร
- เงินเดือนครู
๓,๓๘๐,๒๘๐
- เงินวิทยฐานะ
๓๙๓,๘๐๐
- เงินค่าตอบแทน
๒๖๘,๘๐๐
- เงินค่าจ้างพนักงานบริการ
รวม
๔,๐๔๒,๘๘๐
๒. งบลงทุน
๓. งบดาเนินงาน
๔. งบดาเนินการเรียนฟรี ๑๕ ปี (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗,๑/๒๕๕๘)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๗๓,๒๖๐
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
๗๕,๐๙๕
- ค่าหนังสือเรียน
๘๓,๘๐๘
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๐๐,๓๓๐
รวม
๓๓๒,๔๙๓
๕.งบเงินอุดหนุน ( รายหัว )
- ยอดยกมา
๔๑,๘๕๓.๒๑
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
๒๐๑,๑๐๐
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
๑๙๕,๙๔๗
รวม
๔๓๘,๙๐๐.๒๑

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ( รายหัว )
รายการ
ยอดยกมา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
รวม

ประเภทเงินอุดหนุน ( รายหัว )
ก่อนประถม ฯ
ประถม ฯ
๗,๙๔๔.๓๖
๓๓,๙๐๘.๘๕
๓๔,๘๕๐
๑๖๖,๒๕๐
๓๘,๒๕๐
๑๕๗,๗๐๐
๘๑,๐๔๔.๓๖
๓๕๗,๘๕๘.๘๕

รวม
๔๑,๘๕๓.๒๑
๒๐๑,๑๐๐
๑๙๕,๙๕๐
๔๓๘,๙๐๓.๒๑

หมายเหตุ

๒๒
สรุปการจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( ภาคเรียนที่ ๒ ) - ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( ภาคเรียนที่ ๑)
ประเภทเงินอุดหนุน
รวม
ก่อนประถม
ประถม
๑. งบด้านบริหารจัดการ ( ๓๐ % )
๒๔,๓๑๓.๓๑ ๑๐๗,๓๕๗.๖๖ ๑๓๑,๖๗๐.๙๗
๑.๑ ค่าสาธารณูปโภค
๑๒,๓๑๓.๓๑ ๓๗,๓๕๗.๖๖ ๔๙,๖๗๐.๙๗
๑.๒ ค่าวัสดุสานักงาน
๒,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑.๓ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๑๐,๐๐๐.๐๐ ๖๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐
๑.๔ ค่าครุภัณฑ์ประจาสานักงาน
๒. งบดาเนินงานสื่อ สอน สอบ(๓๕ %) ๒๘,๓๖๕.๕๓ ๑๒๕,๒๕๐.๖๐ ๑๕๓,๖๑๖.๑๒
๒.๑ วัสดุการเรียนการสอน (๔๕%)
๑๒,๗๖๔.๔๘ ๕๒,๓๖๒.๗๗ ๖๙,๑๒๗.๒๖
๒.๒ ค่าจ้างครูช่วยสอน (๕๕%)
๑๕,๖๐๑.๗๙ ๖๘,๘๘๗.๘๓ ๘๔,๔๘๘.๘๗
๓. งบดาเนินโครงการตามกลยุทธ์ (๒๕%) ๒๐,๒๖๑.๐๙ ๘๙,๔๖๔.๗๑ ๑๐๙,๗๒๕.๘๐
กลยุทธ์ที่ ๑
๑. โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ห้องสมุด
๒,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒. โครงการการส่งเสริมกีฬานักเรียน
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓. โครงการ ๕ ส. สู่ความพอเพียง
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๔. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕. โครงการส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
๑,๕๐๐
๓,๕๐๐
๕,๐๐๐
๖. โครงการกิจกรรมสภานักเรียน
๒๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๗. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๔,๐๐๐
๘. โครงการค่ายวิชาการ
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๔,๐๐๐
๙. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
๑,๐๐๐
๑,๗๒๕.๘๐
๒,๗๒๕.๘๐
กลยุทธ์ที่ ๒
๑๐. โครงการเด็กดีมเี งินออม
๒๐๐
๘๐๐
๕๐๐
๑๑. โครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ฯ
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๒. โครงการเรียนรู้อาชีพท้องถิ่นของตน
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๖,๐๐๐
๑๓. โครงการประเพณี / วันสาคัญ
๒๐๐
๘๐๐
๑,๐๐๐
๑๔.โครงการเสด็จสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนารักษาสิ่งแวดล้อม
๑,๕๐๐
๓,๕๐๐
๕,๐๐๐
๑๕. โครงการพลังคิดสะกิดโลก
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
รายการ / งาน / โครงการ

เงินนอก
งบประมาณ

๒๓

รายการ / งาน / โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๓
๑๖. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๔
๑๗. โครงการนิเทศภายใน
๑๘. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑๙. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๕
๒๐. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
บ้าน วัด โรงเรียน
๔. งบประมาณสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( ๑๐ % )
๒๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการของโรงเรียน

ประเภทเงินอุดหนุน
ก่อนประถม
ประถม

รวม

๓,๐๐๐

๗,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐๐

๘๐๐

๑,๐๐๐

๓,๐๐๐
๑,๕๐๐

๗,๐๐๐
๓,๕๐๐

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑,๕๐๐

๓,๕๐๐

๕,๐๐๐

๘,๑๐๔.๔๔

๓๕,๗๘๕.๘๙ ๔๓,๘๙๐.๓๒

๘,๑๐๔.๔๔

๓๕,๗๘๕.๘๙ ๔๓,๘๙๐.๓๒

เงินนอก
งบประมาณ

