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วิสัยทัศน์
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความเป็นเลิศทางปัญญาสู่สากล
บนหลักคริสตจริยธรรม
พันธกิจ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกาศพระกิตติคุณแบบมี
ส่ วนร่ วมเชิงรุก

1. พัฒนาระบบประกาศ
พระกิตติคุณให้ สอดคล้อง
กับบริบทโรงเรียนใน
ศตวรรษที่ 21

1. พัฒนาผู้เรียนให้ เป็ น
คนดีมีความเป็ นกุลสตรี
บนรากฐานคริสตจริยธรรม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิม่ ขึน้

(Bible Based Management)

3. โครงการสร้ างหลักสู ตร
การอภิบาลแบบมีส่วนร่ วม
โดยใช้ พระคัมภีร์เป็ นฐาน
(Bible Based Management)

1. ผู้เรียนเป็ นคนดี
มีอุปนิสัยที่ดีตามวิถีวฒ
ั นา
(Wattana Character)
บนรากฐานคริสตจริยธรรม

4. โครงการ Mission Trip of
Love
2. ร้ อยละของผู้เรียน

2. ส่ งเสริมผู้เรียนให้ มีความ
เป็ นกุลสตรีตามวิถวี ฒ
ั นา

2. พัฒนาผู้เรียนให้ มที กั ษะ
ในการดารงชีวติ ตามหลัก

1. ร้ อยละของผู้เรียน
ที่เป็ นคนดี บนรากฐาน
คริสตจริยธรรม ในระดับ
ดีขนึ้ ไป

2. โครงการสร้ างหลักสู ตร
คริสตจริยธรรมสู่ สากล
โดยใช้ พระคัมภีร์เป็ นฐาน

3. ส่ งเสริมผู้เรียนให้ มี
ทักษะชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่มีอุปนิสัยที่ดีตามวิถี
วัฒนา (Wattana
Character) ในระดับดี
ขึน้ ไป
3. ร้ อยละของนักเรียน
ที่มีความประณีต
ในการอยู่ประจา
ในระดับดีขึน้ ไป

4. ร้ อยละของผู้เรียน
ที่มีทกั ษะชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับดีขึน้ ไป

5. โครงการกุลสตรีวถิ วี ฒ
ั นา

6. โครงการพัฒนาระบบดูแล
นักเรียนประจา

7. โครงการโรงเรียนส่ งเสริม
คุณธรรม
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3. พัฒนาผู้เรียนให้ มีความ
เป็ นเลิศทางปัญญา สามารถ
แข่ งขันในประชาคมอาเซียน

และระดับสากลได้

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

3. ผู้เรียนมีทกั ษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สู งขึน้
4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การแข่ งขันในระดับอาเซียน
และระดับสากล

ยุทธศาสตร์

4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ให้ มีทกั ษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ี
ทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs + 8Cs)
ในระดับดีขนึ้ ไป

6. จานวนผลงานในการ
แข่ งขันระดับอาเซียน
และระดับสากล
7. ร้ อยละของทีมผู้นา
ที่มีสมรรถนะสู งขึน้
ระดับมืออาชีพ

5. บุคลากรได้ รับการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
องค์กรเพิม่ ขึน้

5. เสริมสร้ างศักยภาพ
บุคลากรสู่ มืออาชีพ

4. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคลากร

6. มีกระบวนการส่ งเสริมและ
สนับสนุน ความก้าวหน้ า
ความมัน่ คง และความผาสุ ก
แก่บุคลากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

6. เร่ งพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคลากรให้ มี
ประสิทธิภาพสู งสุ ด

8. ร้ อยละของครูที่มี
ศักยภาพสู งขึน้ ระดับ
มืออาชีพ
9. จานวนผลงานครู
ด้ านวิชาการเผยแพร่ ใน/
ต่ างประเทศ

โครงการ

8. โครงการส่ งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ด้ วย STREAM +C
9. โครงการส่ งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ เวทีโลก

10. โครงการพัฒนาทีมผู้นาให้
มีสมรรถนะสู งระดับมืออาชีพ

11. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

10. ร้ อยละของทีมงาน
กิจการนักเรียนที่ทางาน
เชิงรุกเพิม่ ขึน้

12. โครงการพัฒนาทีมงาน
กิจการนักเรียนให้ ทางานเชิงรุก

11. ระดับคุณภาพระบบ
บริหารงานบุคลากร

13. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล
14. โครงการพัฒนาหลักสู ตร
ระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

7. พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาเพือ่ เตรียม
ความพร้ อมสู่ ประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก

5. เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ

12. ระดับคุณภาพ
หลักสู ตร

15. โครงการห้ องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ตามแนว
สสวท.
16. โครงการพัฒนาหลักสู ตร
และทักษะภาษาอังกฤษ
สู่ ความเป็ นเลิศ

7. มีกระบวนการพัฒนา
การจัดการศึกษาในทุกด้ าน
สู่ ความเป็ นเลิศ

8. สร้ างชุมชนการเรียนรู้
สู่ ความเป็ นเลิศ

13. ร้ อยละของครู
ที่มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
สร้ างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
14. จานวนข้ อตกลงความ
ร่ วมมือด้ านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพิม่ ขึน้

17. โครงการส่ งเสริม
การเรียนรู้ นักเรียน ครู
และบุคลากรระดับบริหาร
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8. มีระบบการสื่อสาร
องค์กรที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์

9. เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบสื่ อสารองค์กร

10. ขับเคลือ่ นการนา
ผลการวิจยั มาพัฒนาการ
บริหารจัดการ การเรียน
การสอน และการสร้ าง
นวัตกรรม
5. เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ

9. มีเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เอือ้ ต่ อการ
เรียนรู้ และการบริหาร
จัดการ

11. เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ใช้ เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

15. ร้ อยละของครู
บุคลากร และผู้เกีย่ วข้ อง
พึงพอใจระบบการสื่อสาร
องค์กรในระดับดีขนึ้ ไป
16. ร้ อยละผลงานวิจยั
เพือ่ การเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ
17. ร้ อยละของนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่สร้ าง

12. พัฒนาอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ ให้ เอือ้ ต่ อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

18. โครงการพัฒนาระบบ
สื่อสารองค์กร

19. โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนา
หลักสู ตรและการเรียน
การสอนสู่ นวัตกรรม

องค์ ความรู้ให้ เกิดกับผู้เรียน

18. จานวนผลงานวิจยั เพือ่
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

20. โครงการวิจยั ระบบบริหาร
จัดการ

19. จานวนระบบข้ อมูล
สารสนเทศทีไ่ ด้ รับการ
พัฒนาให้ มีประสิทธิภาพ

21. โครงการพัฒนาระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศ

20. ระดับคุณภาพสื่อ
Online

22. โครงการจัดทาบทเรียน
Online พัฒนาครูด้านการ
เรียนรู้ และการใช้ เทคโนโลยี

21. จานวนห้ องเรียนรู้
ที่ทันสมัยเพิม่ ขึน้

23. โครงการสร้ างห้ องเรียนรู้
ที่ทันสมัย

22. จานวนอาคารสถานที่
และแหล่งเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เพิม่ ขึน้

10. มีอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ ที่เอือ้ ต่ อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการ

24. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

23. ร้ อยละของการใช้
พลังงานในโรงเรียนลดลง
24. จานวนเครือข่ าย
ในการอนุรักษ์ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเพิม่ ขึน้
25. ร้ อยละของนักเรียน
ที่ลดการใช้ พลังงานในบ้ าน

25. โครงการวัฒนาสร้ างโลก
สีเขียวเพือ่ ความยัง่ ยืน

