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ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดเสด็จ จัดการศึก ษาเพื่ อพัฒ นาผู้เรียนให้มี ความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึก ษา
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. ส่งเสริม การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
๔. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย
เป้าประสงค์
๑. นั ก เรียนทุ ก คนได้รับ การพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ ก ษา เต็ม ตามเต็ม ศัก ยภาพของนั ก เรีย น
แต่ละคน
๒. นั ก เรี ย นทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค วามรู้ด้ านวิช าการ สามารถด ารงชี วิต ในสั ง คมไ ด้
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ
๔. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ
มีคุณธรรม นาชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดเสด็จ
สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม นาสู่วิถีชีวิตพอเพียง
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ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานมีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑ น้ อ มน าแนวพระราชด าริ สืบ สานพระราชปณิธ านและพระบรมราโชบายด้า น
การศึกษา หรือ“ศาสตรพ์ ระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อยา่ งยั่งยนื
๑.๒ ปลูก ฝังและเสริม สร้างวิถีป ระชาธิป ไตย ความสามั คคี สมานฉันท์ สันติวธิ ี ต่อต้าน
การทุจริตคอรปั ชั่น และยดึ มั่นในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอนั มพี ระมหากษตั รยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ
๑.๓ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลกั สตู รและกระบวนการเรียนรู้ประวตั ศิ าสตรแ์ ละความเปน็ พลเมือง
๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริม สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ ยวกั บ ภัยคุก คามในรู ป แบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
๑.๑ ปรับ ปรุง หลัก สูต รในระดับ ปฐมวัย และหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
และน าหลั ก สู ต รไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และจั ด การเรี ย นรู้ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ตามความจาเป็นและความ ตอ้ งการของผู้เรียน ชมุ ชน ทอ้ งถิ่น และสงั คม
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๑.๓ พั ฒ นาระบบการวัด และประเมิ น ผลทุ ก ระดับ ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานน าไปสู่
การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนเตม็ ตามศกั ยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ พั ฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
๒.๔ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง
(Active Learning) เน้นทัก ษะกระบวนการ ให้เกิดทั กษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญ หา และคิดสร้างสรรค์
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๒.๕ สง่ เสรมใหผ้ ู้เรียนมที กั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปล กู ฝ งั ท กั ษะกระบวนการว ทิ ยาศาสตร แ์ ละจิต ว ทิ ยาศาสตร ใ์ ห ก้ บั นกเรีย นระด บั
กอ่ นประถมศึกษาตามโครงการบา้ นนกั วทิ ยาศาสตรน์ อ้ ย ประเทศไทย
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๒.๗ สนบั สนนุ การผลติ จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวตั กรรม และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมท ั้งการพัฒนาหอ้ งสมดุ และแหลง่ เรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ได้ทั้งใน หอ้ งเรียน และนอกหอ้ งเรียน เพื่อใหผ้ ู้เรียนได้เรียนรู้อยา่ งเตม็ ศกั ยภาพ
๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มคี วามสามารถพเิ ศษ) ใหเ้ ตม็ ตามศกั ยภาพด้วยรปู แบบที่เหมาะสม
๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาศกั ยภาพผู้เรียนสู่ความเปน็ เลศิ ในด้านตา่ งๆ
๓.๒ สง่ เสรมการเรียนรูเ้ ชงิ บูรณาการแบบสหวทิ ยาการ เชน่ สะเตม็ ศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ และ การสร้างสรรค์นวตั กรรมเพือ่ สร้างมลู คา่ เพิ่ม สอดคลอ้ งกบประเทศไทย ๔.๐
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมการทาวจิ ยั เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ สง่ เสรมการทาวจิ ยั เพือ่ พัฒนาหลกั สตู ร กระบวนการเรียนรู้ การวดั และประเมินผล
โดยเนน้ ใหม้ กี ารวจิ ยั ในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย เช่น
๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based
on Mission and Functional Areas as Majors)
๑.๒ ชมุ ชนแหง่ การเรียนรูท้ างวชิ าชพี (Professional Learning Community: PLC)
๑.๓ การเรียนรูผ้ า่ นกจิ กรรมการปฏบิ ตั จิ รงิ (Active Learning)
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ การกาหนดแผนอตั รากาลงั การสรรหา การบรรจแุ ตง่ ตั้ง การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสร้างแรงจงู ใจใหค้ รแู ละบคุ ลากรทางการศึกษามขี วญ
ั และกาลงั ใจในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สง่ เสรมประชากรวยั เรียนทกุ คนใหไ้ ด้รบโอกาสในการเขา้ รบั บริการทางการศึกษาอยา่ ง
ทั่วถึง มคี ุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สร้างความเขม้ แขง็ ของระบบการดแู ลชว่ ยเหลอื นักเรียน ระบบสง่ เสรมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภมู ิคุ้มกนั ทางสงั คม
๒. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
๒.๑ สง่ เสรมสนบั สนนุ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให ค้ รอบคลมุ ทกุ พื้นที่อยา่ งทั่วถึง
เช น่ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพศึ ก ษาทางไกลผ า่ นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance learning information
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technology : DLIT) , การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาด้ว ยเทคโนโลยีก ารศึก ษาทางไกลผ า่ นดาวเท ยี ม
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
๑.๒ ส่ง เสริม สนับ สนุนให้ส ถานศึกษาพัฒ นาหลัก สูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ สร้างเครือ ข่ ายความร่วมมื อ กั บ ภาคส่ วนต่ างๆ ในการอนุรั ก ษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๑.๑ พั ฒ นาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่ก ารปฏิบัติ การก ากั บ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๒.๑ สร้างความเขม้ แขง็ ในการยกระดบั คุณภาพการศึกษารปู แบบเครอื ขา่ ย เชน่ เครอื ขา่ ย
ส่งเสริม ประสทิ ธภิ าพการจัดการศึกษา ศนู ยพ์ ัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูส้ หวทิ ยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
๒.๒ สง่ เสรมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารฐั อยา่ งตอ่ เนื่อง และยั่งยนื
๓. ส่งเสริมการมสี ว่ นรว่ มพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑๖
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ
ที่
๑

๒

๓

ตัวชี้วัด
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
ที่ก้าหนดไว้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับรายการจัดการเรียนสอน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่
ได้รับบริการการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
อย่างเท่าเทียมทั่วถึงตรงตามศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา
จานวนนักเรียนประถมศึกษา
จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม
จานวนนักเรียนยากจน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของผู้รบั บริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
ตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นวิชาละไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓
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