วิสัยทัศน
จัดการศึกษา ใหบรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนคุณธรรมนําความรู เชิดชูสถาบัน สัมพันธชุมชน

ตาม

พันธกิจ
วิสัยทัศน

พันธกิจ
1.สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑ
จัดการศึกษา ใหบรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ สู มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย ตามหลัก 2.พัฒนาการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการเรียน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนคุณธรรมนําความรู เชิด การสอน ดวยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ชูสถาบัน สัมพันธชุมชน
3.สงเสริมการสรางอัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษาใหโดดเดน
4.ปลูกฝงใหนักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ประสานและสรางเครือขายความรวมมือจาก ชุมชน
องคกร ทั้งภายในและตางประเทศ
6. สงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต

เปาหมาย
พันธกิจ
1.สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2.พัฒนาการบริหารจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ดวย
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

เปาหมาย
1. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2.มีการเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนเพื่อศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น การแขงขันทักษะทางวิชาการการสอบชิงทุน ทั้งในและ
ตางประเทศ
3.มีระบบบริหารตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการประเมิน
มาตรฐาน และรับรองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
4.มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ทองถิ่นและประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของผูเรียน
5.นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการอาน มีความรูเปนสากล
มีสติปญญา มีความคิดสรางสรรค สามารถใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม มีทักษะการทํางานและการบริหารจัดการ มีทักษะการ
สื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา
6.มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอยางเพียงพอ บุคลากรสามารถ
ผลิต และใชสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน ใช
เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ และมีระบบการบํารุงรักษา การใช
สื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอยางคุมคา
7.มีอาคาร สถานที่ แหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย มีบรรยากาศแหงการเรียนรู
8. มีหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี ภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
9.มีการเตรียมความพรอมแกนักเรียนสําหรับการแขงขันโอลิมปก
วิชาการ และการแขงขันในระดับสากล
10.มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
11.มีการจัดจางบุคลากรชาวตางชาติเพื่อสอนภาษาตางประเทศ

พันธกิจ
3.สงเสริมการสรางอัตลักษณและเอกลักษณของ
สถานศึกษาใหโดดเดน
4.ปลูกฝงใหนักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.ประสานและสรางเครือขายความรวมมือจาก ชุมชน
องคกร ทั้งภายในและตางประเทศ
6. สงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ จังหวัดชายแดนภาคใต

เปาหมาย
12.นักเรียนและบุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
และคานิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความเปนไทย
13.สถานศึกษามีอัตลักษณและเอกลักษณที่โดดเดน
14.นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
15.มีการประสานและสรางเครือขายรวมพัฒนาในการ
บริหารและการจัดการศึกษา
16.นักเรียนและบุคลากรไดรับการพัฒนาคุณภาพ มี
ความปลอดภัยและมั่นคงอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมอยางมีความสุข

กลยุทธ (ระดับองคกร)
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความสํานึกในการเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

เปาหมาย
กลยุทธระดับองคกร
1.ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.มีการเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนเพื่อศึกษาตอในระดับที่ ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูโรงเรียน
มาตรฐานสากล
สูงขึ้น การแขงขันทักษะทางวิชาการการสอบชิงทุน ทั้งในและ
ตางประเทศ
3.มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ทองถิ่นและประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของผูเรียน
4.นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการอาน มีความรูเปนสากล
มีสติปญญา มีความคิดสรางสรรค สามารถใชเทคโนโลยีไดอยาง
เหมาะสม มีทักษะการทํางานและการบริหารจัดการ มีทักษะการ
สื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย 1ภาษา

เปาหมาย
5. มีหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี ภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ
6.มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
7.นักเรียนและบุคลากรมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมที่ดี
งามบนพื้นฐานความเปนไทย
8.สถานศึกษามีอัตลักษณและเอกลักษณที่โดดเดน
9.นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.มีการเตรียมความพรอมแกนักเรียนสําหรับการแขงขันโอลิมปก
วิชาการ และการแขงขันในระดับสากล
11.มีระบบบริหารตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการประเมิน
มาตรฐาน และรับรองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
12.มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอยางเพียงพอ บุคลากรสามารถ
ผลิต และใชสื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน ใช
เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ และมีระบบการบํารุงรักษา การใช
สื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอยางคุมคา
13.มีอาคาร สถานที่ แหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย มีบรรยากาศแหงการเรียนรู
14.มีการจัดจางบุคลากรชาวตางชาติเพื่อสอนภาษาตางประเทศ
15.มีการประสานและสรางเครือขายรวมพัฒนาในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
16.นักเรียนและบุคลากรไดรับการพัฒนาคุณภาพ มีความปลอดภัย
และมั่นคงอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมอยางมีความสุข

กลยุทธระดับองคกร

2.ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในการเปน
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน

5.พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมาย
1.ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.รอยละของผูเรียนที่มีระดับผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน
ทุกรายวิชา
2.รอยละของผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรผานเกณฑ
3.รอยละของผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและ
เขียนผานเกณฑ
4.รอยละของผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติผานเกณฑ
5.รอยละของผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลัง
กาย สม่ําเสมอ
6.รอยละของผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน
7.รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมดานดนตรี กีฬา ศิลปะ
8.รอยละของผูเรียนมีความรูสึกที่ดีและสามารถระบุอาชีพสุจริต
ในทองถิ่นได
2.มีการเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนเพื่อ 9. รอยละของผูเรียนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมการแขงขัน
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การแขงขันทักษะ
ทักษะทางวิชาการ สอบชิงทุนทั้งภายในและตางประเทศ
ทางวิชาการการสอบชิงทุน ทั้งในและ
10.รอยละของผูเรียนที่ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ตางประเทศ
3.มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
11.รอยละของครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดาน
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ทองถิ่น ความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
และประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของ
ประสงค
ผูเรียน
12.รอยละของครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใช
ขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน
13.รอยละของครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
14.รอยละของครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
นําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู

เปาหมาย

4.นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู รักการ
อาน มีความรูเปนสากล มีสติปญญา มี
ความคิดสรางสรรค สามารถใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม มีทักษะการทํางานและการ
บริหารจัดการ มีทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย 1
ภาษา

5. มีหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
ภาษาไทยและ ภาษาตางประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
15. รอยละของครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย
16.รอยละของครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
17.รอยละของครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ ใชผลในการปรับการสอน
18.รอยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปน
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
19.รอยละของครูครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
20.รอยละของผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว
21.รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
22. รอยละของผูเรียนมีการเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
23.รอยละของผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน
24.รอยละของผูเรียนวางแผนการทํางานและมีความมุงมั่นใน
การดําเนินงานจนสําเร็จ ภูมิใจในผลงานของตนเอง
25.รอยละของผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
26.สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
27.สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
28.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนอง
ความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน
29. สถานศึกษา สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง

เปาหมาย
6.มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษ ในรายวิชา วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
7.นักเรียนและบุคลากรมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและคานิยมที่ดีงามบนพื้นฐานความ
เปนไทย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
30.รอยละของครูที่จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษ

31.รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
32. รอยละของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ
33.รอยละของผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
34.รอยละของผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
35. รอยละของครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา
8.สถานศึกษามีอัตลักษณและเอกลักษณที่โดด 36.รอยละของผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลา
เดน
แสดงออกอยางเหมาะสม
37.รอยละของผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
38.รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
39.รอยละของผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ
40. รอยละของผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
41.รอยละของครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา
9.นักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลัก
42.รอยละของผูเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
43.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10.มีการเตรียมความพรอมแกนักเรียนสําหรับ 44.รอยละของผูเรียนเขารวมการเตรียมความพรอมสําหรับการ
การแขงขันโอลิมปกวิชาการ และการแขงขันใน แขงขันโอลิมปกวิชาการและเขารวมแขงขันในระดับสากล
ระดับสากล

เปาหมาย
11.มีระบบบริหารตามมาตรฐานสากล เพื่อ
รองรับการประเมินมาตรฐาน และรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
45.สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
46.สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
47.สถานศึกษาจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
48. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
49.รอยละของผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ
ใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
50.รอยละของผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
44.รอยละของผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ
12.มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอยาง
51.รอยละของครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
เพียงพอ บุคลากรสามารถผลิต และใชสื่อ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน ใช 52.รอยละของครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการ
เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ และมีระบบการ นําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
บํารุงรักษา การใชสื่อนวัตกรรมและสื่อ
เรียนรู
เทคโนโลยีอยางคุมคา
53.สถานศึกษาจัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรู
แบบมีสวนรวม
13.มีอาคาร สถานที่ แหลงการเรียนรู
54.สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน สาธารณูปโภค สิ่ง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน
อํานวยความสะดวกใหเพียงพอ สะอาด สวยงาม สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
ปลอดภัย มีบรรยากาศแหงการเรียนรู
สําหรับผูเรียน
55.สถานศึกษามีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

เปาหมาย
14.มีการจัดจางบุคลากรชาวตางชาติเพื่อสอน
ภาษาตางประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
56. สถานศึกษามีการจัดจางบุคลากรชาวตางชาติเพื่อสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ของสถานศึกษา
15.มีการประสานและสรางเครือขายรวมพัฒนา 57.รอยละของคณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่
ในการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่ระเบียบกําหนด
58. รอยละของคณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล
และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย
59.รอยละของผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
16.นักเรียนและบุคลากรไดรับการพัฒนา
60.รอยละของผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
คุณภาพ มีความปลอดภัยและมั่นคงอยูรวมกันใน หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรค ภัย
สังคม
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
พหุวัฒนธรรมอยางมีความสุข
61.รอยละของผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา
62. รอยละของผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา
63.รอยละของนักเรียนและบุคลากรเขารวมโครงการ/
กิจกรรมพิเศษเพื่อสรางความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม
พหุวัฒนธรรม

