๑๔

สวนที่ ๓
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
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

๑๕
กลยุทธ

กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ ๒ สรางการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน
กลยุทธที่ ๓ เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มคี ุณภาพ
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมการพัฒนาองคความรูครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะดานการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๕ เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ
กลยุทธที่ ๖ สงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณของความเปนครู การ
เปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กลยุทธที่ ๗ สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
จุดเนนการดานเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดเสด็จไดกําหนดจุดเนนการดาเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบงเปน ๖ สวน
ดังนี้
สวนที่ ๑ จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
๑. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
๑.๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
๑.๑.๒ โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
๑.๑.๓ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น
๑.๑.๔ การใช STEM Education BBL DLTV
๒. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญสูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้
๒.๑ ผู เรี ย นระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการด านร า งกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม
และสติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข
๒.๒ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ อานออก เขียนได
๒.๓ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ขึ้นไป อานคลอง เขียนคลอง
๒.๔ ผู เรีย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๓ มีค วามสามารถด านภาษา ด านคํานวณ และดาน
เหตุผลผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น
๒.๕ ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น
๒.๖ ผู เรี ย นมี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะการแก ป ญ หา ทั ก ษะชี วิ ต
และทักษะการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามชวงวัย
๒.๗ ผู เรี ย นได รั บ การวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายเหมาะสมตามศั ก ยภาพเป น
รายบุคคล
๓. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด ดังตอไปนี้
๓.๑ ผูเรียนระดับประถมศึกษาใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได

๑๖
๔. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เปนรายบุคคล ไดแก
๔.๑ ผูพิการ
๔.๒ ผูดอยโอกาส
๔.๓ ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๔.๔ ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
สวนที่ ๒ จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาไดรับ การพั ฒ นาวิธีจั ดการความรูต รงตามความตอ งการ
ของบุคคลและสถานศึกษา
๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการ
คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู
๑.๒ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต ใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และ การสื่อสารที่ทันสมัย
๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตาม ความพรอม
ของโรงเรียน
๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมี สวนรวมจากผู มีส วน
เกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
๑.๕ ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
๑.๖ ครูและบุ คลากรทางการศึกษา มีจิตวิญ ญาณของความเป น ครู การเปน ครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๓. ครูและบุ คลากรทางการศึกษา มีขวัญ กําลังใจในการทํ างาน และมีผ ลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ
สวนที่ ๓ จุดเนนดานการทดสอบ ประเมินผล การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๑. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
๒. ระบบทดสอบเพื่ อประเมิ นผาน หรือซ้ําชั้น มีการพั ฒ นาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

๑๗
สวนที่ ๔ จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
๑. โรงเรียนพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
๒. โรงเรียนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูล รวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. โรงเรียนพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
๔. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู
สวนที่ ๕ จุดเนนดานการบริหารจัดการ
๑. โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย และรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน
๑.๑ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ ปลอดภัย
ใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
๑.๒ โรงเรี ย นพั ฒ นาระบบ กํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ที่มีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
๑.๓ โรงเรียนปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงิน อุดหนุน
คาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ
๑.๔ โรงเรียน ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มี ผลงานเชิง
ประจักษ
๑.๕ โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. โรงเรียน สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.๑ โรงเรี ย น ส งเสริ ม ให ทุ ก ภาคส ว นและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เข ามามี ส ว นร ว ม ในการ
จัดการศึกษา
๒.๒ โรงเรียน สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
๒.๓ โรงเรียน รับ ฟ งความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนได สวนเสี ย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

๑๘
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานมีดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๑ นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา
หรือ “ศาสตรพระราชา”มาใชในกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน
๑.๒ ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๓ เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย
ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติและความเปนพลเมือง
๒. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯ
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
๑.๑ ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนํา
หลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเปนและ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
๑.๒ สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๒.๑ พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
๒.๓ สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน
๒.๔
สงเสริมการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active
Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ในทุกกลุม
สาระการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
๒.๕ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับนักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

๑๙
๒.๗ สนับสนุนการผลิต จัดกา และใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูมีความสมารถพิเศษ) ใหเต็มศักยภาพดวยรูปแบบที่เหมาะสม
๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๓.๑ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ
๓.๒ สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Sciene
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิด และ การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สอดคลองกับประเทศไทย ๔.๐
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
๔.๒ สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดย
เนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เชน
๑.๑ TEPE Online (Teacher 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
โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดังนี้
๒.๑ การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหคลอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง
เชน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Leaning Information
Technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(Distance Leaning Television : DLTV) ฯลฯ

๒๐
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ
สื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได
๑.๔ สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๒.๑ สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
๒.๒ สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
๓. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ
สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

๒๑
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
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