12

ส่ วนที่ 2
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2555
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนวัดเสด็จจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ดว้ ยสื่ อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการ
4. สนับสนุนให้ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิ ปไตย
เป้าประสงค์
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา เต็มตามเต็มศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน
2. นักเรี ยนทุกคนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู ้ดา้ นวิชาการ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างเป็ นระบบในการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หาร
จัดการ
4. โรงเรี ยนมีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่ วมมือ
ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสู ตร และส่ งเสริ มเทคโนโลยี เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจเน้นการมี
ส่ วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
จุดเน้ น
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 4
2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็ น
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขคล่อง
4. เพิ่มศักยภาพและส่ งเสริ มนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษในด้านภาษาอังกฤษด้านคณิ ตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี
5. นักเรี ยนทุกคน มีความสานึกในความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
6. นักเรี ยนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
7. สร้างทางเลือกในการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรี ยนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
8. ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. โรงเรี ยนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ
ผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
เป้าหมายการให้ บริการสาธารณะ
ที่
1

ตัวชี้วดั
นักเรียนได้ รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามสิ ทธิ
ทีก่ าหนดไว้
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรี ยนได้รับการ
สนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายสาหรับรายการ
จัดการเรี ยนสอน หนังสื อเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน
เครื่ องแบบนักเรี ยน และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวชี้วดั เชิ งคุณภาพ : ร้อยละของผูป้ กครองมีความ
พึงพอใจที่ได้รับบริ การการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

หน่ วยนับ

เป้าหมาย

คน

241

ร้อยละ

100

14
ที่
2

3

ตัวชี้วดั
ประชากรวัยเรียนได้ รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตามสิ ทธิอย่างงเท่าเทียม ทัว่ ถึง ตรงตามศักยภาพ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ :
จานวนนักเรี ยนก่อนประถมศึกษา
จานวนนักเรี ยนประถมศึกษา
จานวนนักเรี ยนพิการเรี ยนร่ วม
จานวนนักเรี ยนยากจน
ตัวชี้วดั เชิ งคุณภาพ :
ร้อยละของผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนทุกคนได้ รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ :
ร้อยละของจานวนนักเรี ยนที่ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามหลักสู ตร และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วดั เชิ งคุณภาพ :
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิม่ ขึ้นวิชาละไม่ต่า
กว่าร้อยละ 4

หน่ วยนับ

เป้าหมาย

คน
คน
คน
คน

57
184
6
241

ร้อยละ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

80
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กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสู ตร และส่ งเสริมเทคโนโลยี เพือ่ เป็ นเครื่องมือใน
การ เรี ยนรู้
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. ดาเนินการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยเน้นสาระหลัก 5 กลุ่มสาระ คือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
2. ส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยน กิจกรรมห้องสมุดโรงเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน
3. ส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
4. ส่ งเสริ มนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เป้าหมาย / ตัวชี้วดั หน่ วยงาน / ตัวชี้วดั รายบุคคล
ที่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
- คณิ ตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา
2
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยลดลง
3
ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 1 – ป. 6 มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู้
4
ร้อยละของของนักเรี ยนที่ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
4

95
80
80

กลยุทธ์ ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มจิตสานึกความเป็ นไทยในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ชาติไทย สังคมศึกษา
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3. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้ากับสาระการเรี ยนรู ้
เป้าหมาย / ตัวชี้วดั หน่ วยงาน / ตัวชี้วดั รายบุคคล
ที่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1
ร้อยละของนักเรี ยนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จิตสานึกความเป็ นไทย
ยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2
ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม ความสานึก
ในความเป็ นชาติไทย และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
ร้อยละของนักเรี ยนได้รับการพัฒนาทักษะการดารงชีวติ ที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4
ร้อยละของนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร พ.ศ. 2551

เป้าหมาย
100

100
100
100

กลยุทธ์ ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. ส่ งเสริ มเด็กปฐมวัยในเขตบริ การของโรงเรี ยนเข้ารับการเตรี ยมความพร้อม และเกณฑ์เด็กเข้าเรี ยน
ตามสามะโนนักเรี ยนในเขตบริ การ
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จาแนกประเภทเด็กเพื่อแก้ไขและให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และความต้องการของนักเรี ยน
3. สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คือ ค่าหนังสื อเรี ยน ค่าอุปกรณ์
การเรี ยน ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
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เป้าหมาย / ตัวชี้วดั หน่ วยงาน / ตัวชี้วดั รายบุคคล
ที่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1
ร้อยละของประชากรวัยเรี ยนในเขตบริ การของโรงเรี ยนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2
ร้อยละของนักเรี ยนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสู ตรกาหนด
3
ร้อยละของนักเรี ยนพิการที่เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
4
ร้อยละของนักเรี ยนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
สาหรับค่าหนังสื อเรี ยน ค่าอุปกรณ์การเรี ยน ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

เป้าหมาย
100
100
100
100

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ศึกษาดูงาน
การจัดการอบรม การประชุมสัมมนา
2. ส่ งเสริ มความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่ครู โดยการจัดทาผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
และพัฒนางานการเรี ยนการสอน
เป้าหมาย / ตัวชี้วดั หน่ วยงาน / ตัวชี้วดั รายบุคคล
ที่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1
ร้อยละของครู และบุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2
ร้อยละของครู ได้รับการพัฒนาให้มีวทิ ยฐานะให้สูงขึ้น
3
ร้อยละของครู มีความพึงพอใจในความมัน่ คงของการประกอบวิชาชีพ

เป้าหมาย
100
100
100

18
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจเน้ นการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่ วน
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. พัฒนา ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบการกระจายอานาจทางการศึกษา
3. ประสานความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการ
มีส่วนร่ วมจัดการศึกษา
เป้าหมาย / ตัวชี้วดั หน่ วยงาน / ตัวชี้วดั รายบุคคล
ที่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1
ร้อยละของการประเมินภายในของโรงเรี ยนแต่ละมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
อยูใ่ นระดับตั้งแต่ดีข้ ึนไป
2
ร้อยละความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริ หารจัดการ
3
ร้อยละความพึงพอใจของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน

เป้าหมาย
100
90
80

