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ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรี ย นวัด เสด็ จ จั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี ความรู้คู่คุ ณ ธรรม ตามมาตรฐานการศึ กษา
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
๔. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย
เป้าประสงค์
๑. นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ ก ษา เต็ ม ตามเต็ ม ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย น
แต่ละคน
๒. นั ก เรี ย นทุ ก คนมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการ สามารถด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้
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 น้อ มน าแนวพระราชด าริ สืบ สานพระราชปณิธ านและพระบรมราโชบายด้า น
การศึกษา หรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๑.๒ ปลู ก ฝั งและเสริม สร้ างวิถีป ระชาธิป ไตย ความสามัค คี สมานฉัน ท์ สั น ติว ิธ ี ต่อต้ าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑ .๓ เส ริม ส ร้า งค ว าม รู ้ค ว าม เข้า ใจ ที ่ถ ูก ต้อ งเกี ่ย ว กับ ส ถ าบ ัน ช า ติ ศ า ส น า
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๒.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสม
๑.๑ ปรับ ปรุง หลัก สูต รในระดับ ปฐมวัย และหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื ้น 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 ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
ตามความจาเป็นและความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
๑.๓ พั ฒ นาระบบการวั ด และประเมิ น ผลทุ ก ระดั บ ให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานน าไปสู่
การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
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) เน้ นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๒.๕ ส่งเสรมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๖ ปล ูก ฝ ังท ัก ษะกระบวนการว ิท ยาศาสตร ์แ ละจิ ต ว ิท ยาศาสตร ์ให ้ก ับ นกเรี ย นระด ับ
ก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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๒.๗ สน ับสน ุนการผล ิต จั ดหาและใช้ส ื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ ได้ทั้งใน ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
๓.๒ ส่งเสรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกบประเทศไทย ๔.๐
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔.๑ ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
๔.๒ ส่งเสรมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
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 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิท ธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ ส่งเสรมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รบโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสรมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
๒. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
๒.๑ ส่งเสรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให ้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
เช ่น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพศึ ก ษาทางไกลผ ่า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance learning information
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technology : DLIT) , การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกลผ ่านดาวเท ีย ม
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
๑.๒ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึกษาพั ฒ นาหลั กสู ต ร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๓ สร้ างเครื อ ข่ ายความร่ว มมื อ กั บ ภาคส่ ว นต่ างๆ ในการอนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๑.๑ พัฒ นาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่ การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๒.๑ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
๒.๒ ส่งเสรมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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 :
ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นวิชาละไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓
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