สวนที่ ๓
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
วิสัยทัศน
โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ จั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาผู เรีย นให มี ความรูคูคุ ณ ธรรม ตามมาตรฐานการศึ กษา
สงเสริมการเรียนรูดวยสื่อเทคโนโลยี ดวยระบบบริหารแบบมีสวนรวมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยูในสังคมอยางมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
๔. สนับสนุนใหครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูนําชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย
เปาประสงค
๑. นั ก เรี ย นทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ ก ษา เต็ ม ตามเต็ ม ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย น
แตละคน
๒. นั ก เรี ย นทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรู ด า นวิ ช าการ สามารถดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมได
อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. มีการใชสื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายอยางเปนระบบในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ
๔. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความรวมมือ
ของผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
อัตลักษณของนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ
มีคุณธรรม นําชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณของโรงเรียนวัดเสด็จ
สิ่งแวดลอมดี มีคุณธรรม นําสูวิถีชีวิตพอเพียง

ยุทธศาสตรในการดําเนินงานมีดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๑ นอ มนํา แนวพระราชดํา ริ สืบ สานพระราชปณิธ านและพระบรมราโชบายดา น
การศึกษา หรือ“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
๑.๒ ปลู ก ฝ งและเสริม สร างวิถีป ระชาธิป ไตย ความสามั ค คี สมานฉั น ท สัน ติว ิธ ี ตอต าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข
๑.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเป็นพลเมือง
๒. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริมสรา งความรู ความเขาใจ เกี่ย วกับ ภัย คุกคามในรูป แบบใหม เชน อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯ
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสม
๑.๑ ปรับ ปรุง หลัก สูต รในระดับ ปฐมวัย และหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
และนํา หลั ก สู ต รไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด การเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ตามความจําเปนและความ ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
๑.๒ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๑.๓ พั ฒ นาระบบการวั ด และประเมิ น ผลทุ ก ระดั บ ให มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานนํ า ไปสู
การพัฒนา คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
๒.๔ ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู ที่ ใ ห ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง
(Active Learning) เน นทักษะกระบวนการ ใหเกิดทั กษะการคิ ดวิเคราะห คิดแกปญ หา และคิด สรางสรรค
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
๒.๕ สงเสรมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปล ูก ฝ ังท ัก ษะกระบวนการว ิท ยาศาสตร แ ละจิ ต ว ิท ยาศาสตร ให ก ับ นกเรี ย นระด ับ
กอนประถมศึกษาตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู
ไดทั้งใน หองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๓. สรางขดี ความสามารถในการแขงขนั
๓.๑ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเป็นเลิศในดานตางๆ
๓.๒ สงเสรมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และ การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกบประเทศไทย ๔.๐
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ สงเสรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
โดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เชน
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based
on Mission and Functional Areas as Majors)
๑.๒ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
๑.๓ การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
๒.๑ การกาํ หนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สงเสรมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรบโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสรมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๒.๑ สงเสรมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหค รอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง
เช น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพศึ ก ษาทางไกลผ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT) , การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกลผ านดาวเท ีย ม
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๑.๒ ส งเสริม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ กษาพั ฒ นาหลั กสู ต ร กระบวนการเรีย นรู แหล งเรีย นรู
และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑.๓ สร า งเครื อ ข า ยความรว มมื อ กั บ ภาคส ว นต างๆ ในการอนุ รัก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๑.๑ พั ฒ นาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู การปฏิ บั ติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๑.๕ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๒.๑ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย
สงเสริม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสหวิทยาเขต กลุมโรงเรียนฯลฯ
๒.๒ สงเสรมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ
สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

เปาหมายการใหบริการสาธารณะ
ที่
๑

๒

๓

ตัวชี้วัด
นักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
ที่กําหนดไว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนไดรับการสนับสนุน
การศึกษาโดยไมเสียคาใชจายสําหรับรายการจัดการเรียนสอน
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่
ไดรับบริการการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
อยางเทาเทียมทั่วถึงตรงตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนนักเรียนกอนประถมศึกษา
จํานวนนักเรียนประถมศึกษา
จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม
จํานวนนักเรียนยากจน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รอยละของจํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นวิชาละไมต่ํากวารอยละ ๓

หนวยนับ
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