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ส่ วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนวัดเสด็จจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ค่คู ุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ดว้ ยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ส่งเสริ มการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริ ม สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการ
4. สนับสนุนให้ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้ าชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย
เป้าประสงค์
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา เต็มตามเต็มศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน
2. นักเรี ยนทุกคนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรู้ดา้ นวิชาการ สามารถดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษรฐกิจพอเพียง
3. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างเป็ นระบบในการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หาร
จัดการ
4. โรงเรี ยนมีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่ วมมือ
ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริ มความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวั่ ถึง ครอบคลุม ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ และแนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพือ่ เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. ดาเนินการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยเน้นสาระหลัก 5 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
2. ส่งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยน กิจกรรมห้องสมุดโรงเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน
3. ส่งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
4. ส่งเสริ มนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่ วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลยุทธ์ ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. ส่งเสริ มจิตสานึกความเป็ นไทยในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. ส่งเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา
3. ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริ มการเรี ยนรู้โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้ากับสาระการเรี ยนรู้
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กลยุทธ์ ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้ รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. ส่งเสริ มเด็กปฐมวัยในเขตบริ การของโรงเรี ยนเข้ารับการเตรี ยมความพร้อม และเกณฑ์เด็กเข้าเรี ยน
ตามสามะโนนักเรี ยนในเขตบริ การ
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จาแนกประเภทเด็กเพื่อแก้ไขและให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และความต้องการของนักเรี ยน
3. สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คือ ค่าหนังสือเรี ยน ค่าอุปกรณ์
การเรี ยน ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ศึกษาดูงาน
การจัดการอบรม การประชุมสัมมนา
2. ส่งเสริ มความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่ครู โดยการจัดทาผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
และพัฒนางานการเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้ นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
จุดเน้ น / แนวทางขับเคลือ่ นกลยุทธ์
1. พัฒนา ส่งเสริ มการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริ หารจัดการในรู ปแบบการกระจายอานาจทางการศึกษา
3. ประสานความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการ
มีส่วนร่ วมจัดการศึกษา

