วิสัยทัศน (Vision)
สรางคนดี เปนบุคคลแหงการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 พัฒนาสู EEC ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม
2. สงเสริมพัฒนาครูและผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ใชแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเตรียมรับการกาวสูระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
5. สงเสริมใหชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
6. บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงของหลักสูตร
2. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนตามศตวรรษที่ 21
3. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามศตวรรษที่ 21
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานศึกษามีการใชแหลงเรียนรูและเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนพรอมเขาสูระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
7. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนเพื่อเตรียมรับการกาวสูระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
8. ชุมชน ภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
9. สถานศึกษามีการพัฒนาบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล
10. ชุมชน ภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธโรงเรียน
1. กลยุทธพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. กลยุทธพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. กลยุทธเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
อัตลักษณ (Identity)
ใฝเรียนรู คูคุณธรรม
เอกลักษณ (Uniqueness)
วิชาการดี กิจกรรมเดน เนนคุณธรรม
คานิยม (Value)
ยิ้ม ไหว ทักทาย ใสใจสิ่งแวดลอม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อการคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
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คาเปาหมาย

สถานศึกษาเพื่อการคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตาม
เกณฑของแตละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

รอยละ 86 ไดระดับดีขึ้นไป

4) ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร

รอยละ 81 ไดระดับดีขึ้นไป

รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป
รอยละ 85 ไดระดับดีขึ้นไป

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู
5.2 ผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน

-รอยละ 86 ขึ้นไปผานเกณฑ
-คาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป

2) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย

รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป

3) ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย

รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป

4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม

รอยละ 90 ไดระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อการคุณภาพภายในของสถานศึกษา

คาเปาหมาย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ระดับดีเยี่ยม
ระดับดี

1) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบ
ดาน ทุกกลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

ระดับดี

2) การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ

ระดับดี

3) การวางแผนและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ

ระดับดี

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ระดับดีเยี่ยม

3. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ระดับดี

4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับดี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม

ระดับดี

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น

ระดับดี

3. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหดียิ่งขึ้น

ระดับดี
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ระดับดี

วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ
(Mission)

เปาประสงค
(Goals)

กลยุทธองคกร
(Strategy)

สรางคนดี เปนบุคคลแหงการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 พัฒนาสู EEC ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มี
คุณธรรม

สงเสริมพัฒนาครูและ
ผูเรียนใหมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตาม
ศตวรรษที่ 21

สงเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผูเ รียน
อยางหลากหลาย ใช
แหลงเรียนรู และ
เทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเ รียนเพื่อ
เตรียมรับการกาวสู
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

สงเสริมให
ชุมชน หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน มี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา

บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ผูเรียนเปนคนดี มี
คุณธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงของ
หลักสูตร

สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู ที่
เนนใหผูเรียนมีทักษะที่
จําเปนตามศตวรรษที่
21

สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูเ รียนอยาง
หลากหลายตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู ที่
เนนใหผูเรียนพรอมเขา
สูระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

ชุมชน ภาครัฐและ
เอกชนมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา

สถานศึกษามีการ
พัฒนาบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพบน
หลัก
ธรรมาภิบาล

ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนตาม
ศตวรรษที่ 21

สถานศึกษามีการใช
แหลงเรียนรูและ
เทคโนโลยีพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ

ผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่จําเปนเพื่อ
เตรียมรับการกาวสู
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก

1.กลยุทธพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2 กลยุทธพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. กลยุทธเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู

~4~

~5~

