บทที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนสิรินธร พัฒนาบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมครู นักเรียน และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีความสามารถตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
3. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ มให้ เกิดสั มฤทธิผ ลอย่างมีประสิ ทธิภ าพและสู่
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วม และพัฒนาบริบทตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
6. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น และประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและส่ ว นอื่นจัดการศึกษามุ่งสู่
มาตรฐานสากล
7. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร และนัก เรียนทุกคนให้ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย
8. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย และโรงเรียนร่วมพัฒนามุ่งสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก โดยมุ่งเน้นเป็นเลิศทางวิชาการ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ลาหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มุ่งสู่มาตรฐานสากล
3. นักเรียน ครูและบุคลากรสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อ สาร
ได้ดี
4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล
5. โรงเรี ย นจั ด การศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพเพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถของผู้ เรี ย นสู่
มาตรฐานสากล และการแข่งขัน ระดับนานาชาติ
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมุ่งสู่ TQA และมีบริบทตามเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน
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7. ครู นักเรียนและบุคคลกรดารงตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูความ
เป็นไทย
8. มีการสร้างเครือข่ายและโรงเรียน ร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สู่มาตรฐานสากล เน้นความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง สามารถศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ สามารถสื่อสารและ
นาเสนออย่างมีประสิทธิภาพได้นาความรู้ไปใช้บริการสังคมและโลก
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนในระดับสากล โดยเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงงาน การใช้สื่อ
ICT การใช้แหล่งเรียนรู้ทังในและต่างประเทศ การออกแบบสร้างสรรค์งานนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เวทีโลก
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าเกณฑ์การประเมินระดับต่างประเทศ มีความรู้
ความสามารถ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ สามารถแข่ ง ขั น ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ สามารถใช้ ภ าษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อสารได้ในระดับดี มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา สังเคราะห์และใช้
ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล
4. พัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม นาความรู้ไปใช้ ดารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย เน้นให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจในภาวการณ์
ของโลก สามารถเรีย นรู้ และหาแนวทางแก้ปั ญ หาได้ รู้ เข้าใจ ในความหลากหลาย ในวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีของโลก
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการระดับสากล โดยการ
จัดระบบห้องเรียนคุณภาพ จัดบริบทที่เอือต่อการเรียนรู้
6. พัฒ นาครูและผู้บ ริห ารมืออาชีพ โดยเน้นการจัดการความรู้ การบริ หารแบบมีส่วนร่วม
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอานาจ
7. พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีความ
เข้มแข็ง และต่อเนื่องโดยการระดมทรัพยากรและร่วมวางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. พัฒ นาโรงเรียนครู นักเรียน และบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา
อัตลักษณ์ (Identity)
“ยิมง่าย ไหว้สวย”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“สะอาด ร่มรื่น”
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ค่านิยมองค์กร (Core Values)
SIRIN MODEL :
S : Systematics
I : Integration
R : Report
I : Improvement
N : Networking
วัฒนธรรมองค์กร(Culture)
“ทุกทางเพื่อสิรินธร”
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. เป็นเลิศทางวิชาการ
10. สื่อสาร 2 ภาษา
11. ลาหน้าทางความคิด
12. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
13. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การทางานอย่างเป็นระบบ
ทุกคนมีส่วนร่วม
การรายงานผลการดาเนินงาน
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
การเชื่องโยงขององค์กรในการทางาน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของกลุ่มบริหารงาน /
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามที่โรงเรียนคาดหวังทุกมิติ
พันธกิจ (Mission)
1. นาหลักบริหาร”โรงเรียนเป็นฐาน”มาใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานโภชนาการให้ถูกหลักโภชนาการและอาหารที่
ปลอดภัย
3. จัดระบบสาธารณูปโภคให้สะอาด ปลอดภัย และบริการอย่างทั่วถึงตามหลักสุขาภิบาล
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานอนามัยให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ให้ทันสมัย บริการให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดภูมิทัศน์ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ต่างๆ ให้
สะอาด สวยงาม ร่มรื่น มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและเป็นอุทยานแหล่งเรียนรู้ แก่บุคลากรของโรงเรียน
และชุมชน
7. จัดบริการงานสหกรณ์ให้เป็นศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลตามหลักการ
สหกรณ์
8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้มีประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงาน
ภายนอก
เป้าประสงค์ (Goal)
1. มุ่งให้กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไปดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด
ความคุ้มค่า เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการและเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
2. นักเรียนและบุคลากรได้รับการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาวะที่ดีทัง
ร่างกายและจิตใจ
3. นักเรียนและบุคลากรได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่ถูกสุขลักษณะอย่างทั่วถึง
4. สร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรให้มีสุขภาวะทังทางร่างกาย
และจิตใจ
5. พัฒนาและบริการงานโสตทัศนูปกรณ์ ให้มีคุณภาพต่อการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน
6. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบริบททั่วไปในโรงเรียนและอาคารเรียน สะอาด
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สวยงาม ร่มรื่น มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยเป็นอุทยานทางการศึกษา
7. นักเรียนได้เรียนรู้เห็นความสาคัญเกิดความตระหนักของงานสหกรณ์ต่อการดารงชีวิต
8. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเกียรติภูมิ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาให้
สาธารณชนได้ทราบเข้าใจและภาคภูมิใจต่อความสาเร็จทางการศึกษาของโรงเรียน
9. มีสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
อัตลักษณ์ (Identity) บริการให้ทั่วถึง เป็นมาตรฐาน ประกันด้วยคุณภาพ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นองค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ให้บรรลุพันธกิจ(Mission)ของโรงเรียน
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุน ส่งเสริมครูนักเรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืน
2. พัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล
3. ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายของโรงเรียน
4. สร้างขวัญ กาลังใจให้บุคลากรในโรงเรียนมีความสุขโดยทั่วกัน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการเป็นครู
อย่างยั่งยืน
2. มีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ครู-นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับขวัญ กาลังใจและมีความพึงพอใจ
4. มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตลักษณ์ (Identity)
ให้บริการอย่างทั่วถึงเป็นมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลุ่มบริหารบุคคล
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มบริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดารงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ปรับระบบการบริหารและการจัดการ งานกลุ่มบริหารงานบุคคล เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และทันสมัย
3. ส่งเสริมองค์กรนักเรียนตามหลักธรรมภิบาล
4. จัดระบบการดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ (Goal)
1. บุคลากรและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. กระบวนการทางานได้รับการพัฒนาที่เป็นระบบและมีความทันสมัย
4. ครูและนักเรียนนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทางานและการดารงชีวิต
อัตลักษณ์ (Identity)
ดูแลด้วยใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกๆด้านและดาเนินการตามกระบวนการของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่ มบริห ารวิช าการโรงเรีย นสิรินธร มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพื่ อ
พัฒ นาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
พันธกิจ (Mission)
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551
ชันมัธยมศึกษาตอนและชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีอิสระในการสร้างสรรค์งานวิชาการ
3. ปรับระบบการบริหารงาน สานักงานวิชาการให้ทันสมัย รวดเร็ว เน้นการมีส่ว นร่วมของ
บุคลากร
เป้าประสงค์ (Goal)
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตามเป้าประสงค์(Goal) ของหลักสูตรสถานศึกษา
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนได้ พั ฒ นาตนเต็ ม ตามศั ก ยภาพ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ตาม
มาตรฐานการศึกษา และดารงตนอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

81

3. เพือ่ ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชีวัดในหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่งเสริมทักษะ กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา ความเป็นเลิศด้าน
ความรู้ ความสามารถ สู่มาตรฐานสากล เชิดชูคุ ณ ธรรม ดารงชีวิตได้โดยอาศัยหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. ด้านครู
1.1 ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.2 ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1.3 ส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตวิทยาศาสตร์
1.4 พัฒนาความเป็นเลิศด้านความรู้ ความสามารถ สู่มาตรฐานสากล
1.5 ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงตนอยู่อย่างพอเพียง
2. ด้านนักเรียน
2.1 พัฒนาครูให้มีศักยภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้สามารถคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ผู้เรียนทุกคนสามารถนาความรู้ ทักษะกระบวนการ ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้อย่าง
พอเพียงและร่วมรับผิดชอบสังคมโลก
อัตลักษณ์ (Identity)

“พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นคุณธรรมนาความรู้
สู่ มาตรฐานสากล ”
เอกลักษณ์ (Uniqueness) “ เป็นเลิศด้านความรู้ คู่คุณธรรม ”
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
เสริมสร้างความรู้ คู่คุณธรรม นาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พัฒนาสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
สูตรคูณหมั่นฝึกให้คล่อง ต้องคิดเลขในใจ อธิบายขันตอนและวิธีคิดได้ ใส่ใจทาแบบฝึกหัด
รวบรวมและจัดทาข้อมูลให้เป็นระบบ หมั่นทบทวนความรู้เดิม เสริมความรู้ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย
สร้างโจทย์และทายปัญหากับเพื่อน ยาเตือนใจหมั่นให้เหตุผล ฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ มุ่ง
สู่มาตรฐานสากล ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ (Goal)
มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในเนื อหาสาระ มี ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ มี เจตคติ ที่ ดี
ตระหนักในคุณค่า พัฒนาสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นพืนฐาน
ในการศึกษาระดับสูง มุ่งสู่มาตรฐานสากล ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้านการใช้ภาษา
นาพาสู่มาตรฐานสากล ”
“ Have discipline, fulfill ethics, lead to sufficiency economy, have fluency
in using languages and based on World – Class Standard ”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์
2. สนับสนุนการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อทาความเข้าใจ แลกเปลี่ยน นา
ข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น เจตคติ อารมณ์และความรู้สึกในเรื่องต่างๆ ได้
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาว
ไทย และชาวต่างชาติ ด้านพฤติกรรมทางสังคม ค่านิยม และความเชื่อที่แสดงออกทางภาษา
5. สนับสนุนให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ที่สัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตลอดจนพัฒ นาให้ นักเรียนสามารถใช้ภ าษาต่างประเทศติดต่อสื่ อสารได้ทังใน
ประเทศและสังคมโลก และใช้เป็นพืนฐานในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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เป้าประสงค์ (Goal)
1. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย ความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
4. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึน เพื่อเข้าสู่
สังคมโลกและใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทังสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
อัตลักษณ์ (Identity)

Responsibility, Be Punctual

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

Good Service and Effective Communication

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ (Vision)
คุณธรรมนาความรู้ สู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดารงความเป็นไทย ก้าว
สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุก ต์ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
และชีวิตประจาวัน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นา ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับนานาชาติ
6. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีศักยภาพในการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นั กเรีย นมีความรู้ ทักษะ / กระบวนการ คุณ ธรรมจริยธรรม และคุณ ลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์
2. ครูและนักเรียนสามารถดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชิดชูความ
เป็นไทย
3. ครูและนักเรียนสามารถนา ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับนานาชาติ
6. นักเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์
อัตลักษณ์ (Identity)

มารยาทงาม มีความรอบรู้ อยู่อย่างพอเพียง
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เอกลักษณ์ (Uniqueness)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สามัคคี สงบ ร่มเย็น

วิสัยทัศน์ (Vision)
“รู้ภาษาไทย รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”
พันธกิจ (Mission)
1. ใช้ ก ระบวนการอ่ านสร้ างความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม ความคิ ด ไปใช้ ตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หา สร้ า ง
วิสัยทัศน์(Vision)ในการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีนิสัยรักการอ่าน
2. ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ความเรียงชันสูง ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขีย นรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล
3. สามารถเลือกฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาส
ต่าง ๆ ใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
4. เข้าใจธรรมชาติของภาษา หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังของภาษา ภูมิ
ปัญญาทางภาษา และรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
5. สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจาวันเพื่อความเป็นพลโลกที่ดี
6. เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่านามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สร้างองค์ความรู้สู่สากล
เป้าประสงค์ (Goal)
เพื่ อให้ นั กเรี ย นใช้ภ าษาไทยในการสื่ อสารได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และใช้ห ลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับการมีคุ ณธรรมทังการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ตาม
มาตรฐานสากล
อัตลักษณ์ (Identity)
“Presentation Skill in Thai Satisfactorily” ทักษะการนาเสนอด้วยภาษาไทย
เป็นที่พึงพอใจ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“Acculturization of Thai Tradition” สืบสานความเป็นไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิสัยทัศน์ (Vision)
ศิลปะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และบูรณนาการ
อย่างมีระบบส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นอิ สระ สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านศิล ปะ ดนตรี นาฏศิล ป์สามารถแสดงความ
คิดเห็นเจตคติ อารมณ์ และความรู้สึกในเรื่องของศิลปะแขนงต่างๆ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นอยู่วัฒนธรรมไทยทางด้านสังคม
ค่านิยมและความเชื่อที่แสดงออกทางด้านวัฒนธรรม
3.สนับสนุนให้นักเรียน สามารถนาทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติศิลปะแขนงต่างๆ ไปใช้กับกลุ่ม
สาระอื่นๆ เพื่อเป็นการแสวงหาความรู้
4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสดงออกซึ่งศิลปะแขนงต่างๆ ในชุมชน และใช้เป็นพืนฐานในการ
ประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนทุกระดับได้รับความรู้อย่างทั่วถึง
2. ให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านทักษะ ตามกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม
3. นักเรียนนาความรู้ ความสามารถไปพัฒ นาตัวเองให้เกิดประโยชน์ ในชีวิตประจาวันอย่าง
พอเพียง
อัตลักษณ์ (Identity)

สร้างความเป็นไทย ใส่ใจวิถีพอเพียง

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สร้างสรรค์งานสู่สังคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)

สุขภาพสดใด ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี

เป้าประสงค์ (Goal)
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดูแล
รักษาสุขภาพ ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดการดี มีคุณธรรม นาเทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต
เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
1 . เน้นกระบวนการเรียนรู้เพิ่มทักษะและการจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2 . ส่งเสริมการทางานอย่างมีคุณธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
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3 . ใช้เทคโนโลยีในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
4 . นาความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต
5 . ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 . ส่งเสริมการประกวด แข่งขันระดับสากล
7 . พัฒนาการบริหารจัดการในกลุ่มด้วยระบบคุณภาพมุ่งสู่ TQA
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามศักยภาพสู่ความเป็นพลโลก
ลาหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2 . ครูและนักเรียนสามารถใช้ ICT ในการสื่อสารในสังคมโลกได้ดี
3 . ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล
4 . กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นคุณภาพเพื่อยกระดับ
ความสามารถของนักเรียนสู่มาตรฐานสากลและการแข่งขันระดับสากล
5 . กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพมุ่งสู่ TQA
6 . ครูและนักเรียนมีทักษะชีวิตและดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิด
ชูความเป็นไทย
7 . พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ด้ามมาตรฐานสากล
8 . ส่งเสริมครู นักเรียน และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
9. พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีสู่
10. มาตรฐานสากล เน้ น ความเป็นเลิศด้านทฤษฎีองค์ความรู้ กิจกรรมโครงงานอาชีพ และ
เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์
11 . พัฒ นาการจัดการเรียนการสอนเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนในระดับสากลโดยเน้นการใช้
ศัพท์เทคนิค วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การใช้สื่อ ICT การใช้แหล่งเรียนรู้ทัง
ในและต่างประเทศ การออกแบบ สร้างสรรค์งานนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีโลก
12 . รั กษาระดั บ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนให้ สู งกว่าเกณฑ์ การประเมิน ระดับ ชาติ มี ค วามรู้
ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารได้ในระดับดี มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล
13. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ธรรมน าความรู้ ไปใช้ ด ารงตนตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย เน้นให้มีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลกสามารถเรียนรู้
และหาแนวทางแก้ ปั ญ หาได้ รู้ เข้าใจ ในความหลากหลายในวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีของโลก
14 . พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีใ ห้เป็นแหล่งการเรียนรู้และจัดการความรู้
ตามมาตรฐานสากล โดยการจัดระบบห้องเรียนคุณภาพ
15. พัฒนาครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นการจัดการความรู้ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและการประกันคุณภาพการศึกษา
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16. พั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งครูก ลุ่ ม สาระการงานอาชี พ และเทคโนโลยี ผู้ ป กครอง
นักเรียนในปกครอง ให้มีความเข้มแข็งตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างคนดี มีคุณ ธรรม จัดกิจกรรมพัฒ นาการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าของชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ค้นพบความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เพื่อสร้างค่านิยมในการดาเนินชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดบริการแนะแนวเพื่อช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในทุกด้าน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นากิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
2. เสริมสร้างผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. สร้างค่านิยมในการดาเนินชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
งาน แนะแนว
วิสัยทัศน์ (Vision)
งานแนะแนวมุ่งสู่สากล ให้รู้จักตน มีทักษะชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม
นาปัญญา พัฒนาบริการสู่มาตรฐาน ประสานโรงเรียนและชุมชน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนานักเรียนให้นักเรียนรู้จักตนเอง
2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3. ส่งเสริม สนั บสนุน ให้ นั กเรียนมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. พัฒนาบริการแนะแนวตามเกณฑ์มาตรฐาน
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
เป้าประสงค์ (Goal)
1.เพื่อให้นักเรียนค้นพบ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง
2.เพื่อให้นักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก
3.เพื่อสร้างค่านิยมในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
5.เพื่อพัฒนาบริการแนะแนวที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
6.เพื่อประสานความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน
อัตลักษณ์ (Identity)

รู้ตน รู้คน รู้การศึกษา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สะอาด มีมารยาท

งานประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ยินดีให้บริการ

มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามหน้าที่
เผยแพร่ข่าวสารต่อชุมชน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสร้างความสัมพันธ์อันดีทังภายในและภายนอก
โรงเรียน
2. จัดทาวารสาร เอกสารเผยแพร่ข่าวสาร เกียรติประวัติของโรงเรียน
3. ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เป้าประสงค์ (Goal)
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทังภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารเกียรติ
ประวัติของโรงเรียน และให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
อัตลักษณ์ (Identity)
เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สิรินธรลือชื่อ คืองานประชาสัมพันธ์
ให้บริการด้วยนาใจ

งานอนามัยโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริการดูแลส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานสากลและประสานชุมชน
พันธกิจ (Mission)
1. บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2. จัดห้องพยาบาลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
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4. ให้ความร่วมมือกับชุมชนเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต, การรณรงค์เมื่อมีโรคติดต่อระบาด,
การต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติดให้โทษ
เป้าประสงค์ (Goal)
งานอนมัยโรงเรียน มุ่งเน้นการบริการและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและร่วมมือกับชุมชนในด้านสุขภาพอนามัย
อัตลักษณ์ (Identity)
เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มีความรู้คู่สุขภาพดี
สะอาดปลอดภัย

งานห้องสมุด
วิสัยทัศน์ (Vision)
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เชิดชูสติปัญญา ส่งเสริมการค้นคว้าตลอดชีวิต
พันธกิจ (Mission)
ห้ อ งสมุด แหล่ งศึก ษาค้น คว้า เพิ่ มพู น สติปั ญ ญาอีก ความก้ าวหน้ าต้อ งหมั่ น ศึก ษาค้ น คว้าใน
ห้องสมุด
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้อ่านหนังสือ และวารสารที่มีประโยชน์
2. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้า ให้กว้างขวางขึน
3. นักเรียนรู้จักศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง
4. ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้ก้าวหน้า ทันสมัย ทันเหตุการณ์

