5.1 วิสัยทัศน (Vision)
ภายในป พ.ศ. 2559 โรงเรียนสวนศรีวิทยาเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเปน
ไทย
5.2 พันธกิจ (Mission)
พัฒนา และสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม บน
พื้นฐานของความเปนไทย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะ และ
สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและ
ยึดหลักธรรมาภิบาล
5.3 คานิยมองคกร
รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมแกไขปญหา และรวมแบงปนความสุข
5.4 เอกลักษณของโรงเรียน
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
5.5 อัตลักษณของโรงเรียน
น้ําใจงาม ความรูดี กีฬาเดน
5.6 เปาประสงค (Corporate / Goal)
5.6.1 ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการแขงขัน
5.6.2 ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคา สืบสาน และอนุรักษวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมทองถิ่น
5.6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะ และสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.6.4 โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
5.6.5 โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ นาดู นาอยู นาเรียน
5.6.6 โรงเรียนไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษา
5.6.7 ผูรับบริการพึงพอใจ

5.7 กลยุทธการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคบนพื้นฐานของความเปนไทย
กลยุทธที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะ
และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
ที่
1

2

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจากการทดสอบ
ประเมินระดับชาติอยูในระดับดี และมี
ระดับชาติ
มีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ 50
ความสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง สามาร 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและการอานมีคะแนนไมต่ํากวาคาเฉลี่ย
แขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
นานาชาติ (ผลการทดสอบ PISA หรือ TIMSS)
1.3 นักเรียนไดรับรางวัล จากการเขารวมการแขงขันใน
ระดับภาคและระดับชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป
1.4 ผูเรียนทุกคนผานเกณฑการประเมินความรู
ความสามารถตามสาระการเรียนรูสากล
1.5 ผูเรียนทุกคน มีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง รักการอานและเรียนรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
1.6 ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
เรียนรู
นักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่ 2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนศึกษาตอไมต่ํา
กวารอยละ 98
สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ
2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาตอใน
และตางประเทศไดในอัตราสูงขึ้น
ระดับอุดมศึกษาไมต่ํากวารอยละ 98
2.3 จํานวนนักเรียนที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 3

ที่
3

4

5

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3.1 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระภาษาไทย อยูในระดับดี
3.2 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี
3.3 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 60 ผานการทดสอบความรู
และทักษะภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่ไดรับการ
รับรอง (เชน IELS, TOFEL)
3.4 นักเรียนทุกคน สามารถสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
4.1 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 90 มีผลการประเมินใน
นักเรียนมีความคิด มีวิจารณญาณ
สาระการเรียนรูสากลตามหลักสูตรมาตรฐานสากล
สามารถประเมินวิเคราะห สังเคราะห
ในระดับดีขึ้นไป
แกปญหาและกลาตัดสินใจ อยางมีเหตุผล
4.2 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 75 มีความสามารถในการ
วิเคราะห สังเคราะห แกปญหา และกลาตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล
นักเรียนสามารถสรางสรรค ความคิด
5.1 นักเรียนทุกคนมีกิจกรรม ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่แส
ใหมๆ ในการคิดคนพัฒนาชิ้นงาน
ถึงการประยุกตใชความรูที่มีเพื่อสรางแนวคิดใหม
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมหรือกระบวนใหม
ผลงานโดยใชเทคโนโลยี เขาแขงขันใน 5.2 นักเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 มีผลงานการประดิษฐ
เวทีตาง ๆ
สรางสรรคและออกแบบนําเสนอเผยแพรในเวที
ระดับชาติ และนานาชาติ
5.3 นักเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการเรียนรู คิดคนออกแบบ
สรางสรรคงานทั้งทางดานวิชาการและอาชีพ โดยมี
การสื่อสารนําเสนอ เผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงาน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5.4 นักเรียนรอยละ 50 สามารถสรางสรรคความคิด
ใหม ๆ เพื่อประโยชนตอตนเอง และประเทศชาติ
5.5 นักเรียนทุกคนมีความรอบรู ดานทัศนภาพ (ภาษา
ภาพ สัญลักษณ สัญรูป) รูจักติดตาม สรางสื่อในการ
พัฒนาการเรียนรูใหพัฒนายิ่งขึ้น
นักเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตาง
ประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารไดดีและ
สามารถสอบผานการวัดระดับความ
สามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาติ

ที่
6

7

8

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

นักเรียนมีความตระหนักในภาวการณของ 6.1 นักเรียนทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียน
เครือขาย MOU ภายในประเทศ
โลก สามารถเรียนรูและจัดการกับ
สภาวการณที่มีความซับซอนทั้งทางดาน 6.2 นักเรียนรอยละ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
โรงเรียนเครือขาย MOU ภายนอกประเทศ
เทคโนโลยี สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
6.3 นักเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของแตละทองถิ่นภายในประเทศและ
นานาชาติ
6.4 นักเรียนทุกคน มีความรับผิดชอบตอสังคมและเปน
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช
เทคโนโลยีเพื่อสงเสริมใหเกิดประโยชนตอ
สาธารณะ และปกปองคุมครองสิ่งแวดลอม และ
อุดมการณประชาธิปไตย
6.5 นักเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ ทาง
เศรษฐศาสตรและสามารถปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วางแผนและตัดสินใจ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพ และความตองการของ
ตนเองและสังคม
สงเสริมนักเรียนใหมีสุขภาพอนามัย และ 7.1 นักเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมทางดานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป กีฬา และนันทนาการ
สุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
กีฬา และนันทนาการ
สงเสริมนักเรียนใหมีความเปนเลิศตาม
8.1 นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมความเปนเลิศ ตาม
ศักยภาพ
ศักยภาพ
8.2 นักเรียนรอยละ 1 ไดเขารวมแขงขันในกิจกรรม
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

กลยุทธที่ 2 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคบนพื้นฐานของความเปนไทย
ที่
1

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

นักเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปน 1.1 นักเรียนทุกคนมีศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกใน
ความเปนไทย รับผิดชอบตอสังคม และมีความเปน
ไทย ภูมิใจในถิ่นฐานมีจิตสาธารณะ และ
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
จิตใจบริการมีความเปนพลเมือง ตาม
1.2 นักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รอบรู สามารถ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการ
วิเคราะหสภาพการณทางระบบนิเวศธรรมชาติ
ดํารงชีวิต สามารถจัดการและควบคุมการ
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปญญา
ใชเทคโนโลยี และมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม
ตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของ
อัตลักษณของชุมชนที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการ
ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
พัฒนาประชาธิปไตย
1.3 นักเรียนทุกคนพัฒนาทักษะเพื่อการดํารงชีวิต ใน
ดานการจัดการตนเอง การบริโภค การเรียนรู ทักษะ
ทางสังคม และการจัดการสรางงานอาชีพ
1.4 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 86 มีความตระหนักรูใน
ภาวการณของโลก ความหลากหลายทางเชื้อชาติ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วิถีชีวิต
1.5 นักเรียนทุกคน มีความสามารถวิเคราะหประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ
1.6 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 สามารถควบคุม จัดการ
กับปญหาซับซอนในสถานการณตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ การปกปองคุมครองสังคม
สิ่งแวดลอมและอุดมการณประชาธิปไตย
1.7 นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมบริการเพื่อประโยชน
สาธารณะดวยจิตอาสา
1.8 นักเรียนไมต่ํากวารอยละ 70 มีสวนรวมปฏิบัติ
กิจกรรมในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
1.9 นักเรียนไดรับรางวัลดานคุณภาพระดับโรงเรียนขึ้น
ไปเพิ่มขึ้นรอยละ 3

กลยุทธที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะ
และสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1

ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถ
ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่เปนมาตรฐานสากล

2

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู
ความสามารถในการสรางพัฒนาและใช
สื่อ ICT อยางสรางสรรค

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80 ใช
ภาษาตางประเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 20
เขารวมกิจกรรมที่จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับ
นานาชาติ
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน นําหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากลมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความสามารถ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีผลงานการ
วิจัยในชั้นเรียน โครงงาน สื่อนวัตกรรม เอกสาร
บทความ เผยแพรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

3

ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 30
ไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณเปนครูที่ดีของ
จริยธรรม และมีทักษะในการจัดการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
เรียนการสอนสูมาตรฐานสากล
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไดรับการ
สังเกตการณการเรียนการสอนและนิเทศการสอนใน
ชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอการสอนตอ
ผูเกี่ยวของ รวมถึงการจัดการชั้นเรียนของโรงเรียน
มาตรฐานสากลอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบ
อยางที่ดีตอนักเรียนและชุมชน
สูมาตรฐานสากล

4

กลยุทธที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ที่
1

เปาหมาย
โรงเรียนบริหารจัดการได คุณภาพ ะรดับ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.1 ผูบริหารทุกคนสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารได
1.2 ผูบริหารทุกคนสามารถใชเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการได
1.3 ผูบริหารทุกคนมีประสบการณอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ
1.4 กลุมบริหารงานมีระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1.5 กลุมบริหารงานนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการ
จัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน
1.6 กลุมบริหารงานทุกกลุมงานภายในโรงเรียน มี
ระบบการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรม
เผยแพร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
1.7 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เขมแข็งครบองคประกอบตามกฎกระทรวงฯ
1.8 โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ภายนอกระดับดีมากทุกมาตรฐาน
1.9 โรงเรียนผานการประเมินการจัดการศึกษาได
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1.10 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
ผานการประเมินรับรองจากองคกรมาตรฐาน
สากล
1.11 โรงเรียนมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ความ
กาวหนาและใหความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงาน
1.12 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดานบุคลากร
งบประมาณ พัสดุ การเงิน ที่เปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ

ที่

เปาหมาย

2

โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และ
ระหวางประเทศ

3

โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลง
เรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุมคา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ประสบการณและทรัพยากรระหวางเครือขาย
โรงเรียนรวมพัฒนาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนและครูได
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาอื่น ทั้งในประเทศ
และตางประเทศทุกปการศึกษา
3.1 จํานวนหองปฏิบัติการและหองเรียนประกอบ
- หองสมุด
- หองปฏิบัติการ
- หองเรียนอิเล็กทรอนิกส มัลติมีเดีย ศูนยวิทยบริการ
และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เอื้อตอ
การเรียนรู
3.2 นักเรียนทุกคนใชแหลงเรียนรูเพื่อการอาน ศึกษา
คนควา ทดลอง ปฏิบัติการของผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา
3.3 โรงเรียนมีและจัดใหมีการบริการระบบ
สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ

4

โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มี
สถาบัน และองคกรตาง ๆ ทุกภาคสวน
เปนเครือขายรวมสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรูรอบดานครอบคลุมการเรียนรูธรรมชาติ
ภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
4.2 โรงเรียนมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
และองคกรอื่น ๆ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้น
รอยละ 3
4.3 ผูรับบริการทุกคนมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ระดับดีมาก

ที่
5

เปาหมาย
โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
5.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับ
หลักสูตรมาตรฐานสากล
5.2 โรงเรียนมีหลักสูตรที่สงเสริมความเปนเลิศ
ตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพ ตามความ
ตองการของผูเรียน
5.3 ทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดการศึกษาใหมีคนควา
และสรางองคความรู (Research and Knowledge
Formation) การสื่อสารและการนําเสนอ
(Communication and Presentation) และกิจกรรม
สรางสรรคและบริการสังคม (Global Education
and Social Service Activity)

