
 

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) 

วิสัยทัศนวิสัยทัศนวิสัยทัศน    

         ภายในปการศึกษา ภายในปการศึกษา ภายในปการศึกษา ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ ๒๕๕๑ โรงเรียนลาซาลจันทบุรีโรงเรียนลาซาลจันทบุรีโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (((มารดาพิทักษมารดาพิทักษมารดาพิทักษ ) ) ) เปนแหลงเรียนรูของนักเรียน และเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน และเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน และ

      ชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพื่อนักเรียนจะไดเปนคนดี  คนเกง ชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพื่อนักเรียนจะไดเปนคนดี  คนเกง ชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ เพื่อนักเรียนจะไดเปนคนดี  คนเกง    

   และมีชีวิตที่เปนสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทและมีชีวิตที่เปนสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทและมีชีวิตที่เปนสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ความพอเพียง และองถิ่น ความพอเพียง และองถิ่น ความพอเพียง และ    ความเปนไทยความเปนไทยความเปนไทย    

      

พันธกิจและเปาหมายสถานศึกษาพันธกิจและเปาหมายสถานศึกษาพันธกิจและเปาหมายสถานศึกษา    

พันธกิจพันธกิจพันธกิจ        

      ๑๑๑ ...    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนักเรียนรูจัก คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนักเรียนรูจัก คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหนักเรียนรูจัก คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

         แกปญหาไดอยางเหมาะสม และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาไดอยแกปญหาไดอยางเหมาะสม และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาไดอยแกปญหาไดอยางเหมาะสม และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาไดอย างมีางมีางมี    

         ประสิทธิภาพประสิทธิภาพประสิทธิภาพ    

      ๒๒๒ ...    จัดกิจกรรมที่มุงใหเกิดพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจัดกิจกรรมที่มุงใหเกิดพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจัดกิจกรรมที่มุงใหเกิดพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ ---จิตใจ  สังคม และสติปญญา เพื่อใหจิตใจ  สังคม และสติปญญา เพื่อใหจิตใจ  สังคม และสติปญญา เพื่อให    

         นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีจินตนาการ และลักษณะนิสัยท่ีดีดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ท่ีนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีจินตนาการ และลักษณะนิสัยท่ีดีดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ท่ีนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีจินตนาการ และลักษณะนิสัยท่ีดีดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ท่ี    

         สมดุลกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความสมดุลกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความสมดุลกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทยใหเกิดในตัวของนักเรียน ซึ่งจะชวยเปนไทยใหเกิดในตัวของนักเรียน ซึ่งจะชวยเปนไทยใหเกิดในตัวของนักเรียน ซึ่งจะชวย    

      ใหนักเรียนสามารถหลีกหนีหางไกลจากยาเสพติด และสิ่งมอมเมาท่ีมีอยูอยางมากมายในสังคมใหนักเรียนสามารถหลีกหนีหางไกลจากยาเสพติด และสิ่งมอมเมาท่ีมีอยูอยางมากมายในสังคมใหนักเรียนสามารถหลีกหนีหางไกลจากยาเสพติด และสิ่งมอมเมาท่ีมีอยูอยางมากมายในสังคม       

      ปจจุบันปจจุบันปจจุบัน    

      ๓๓๓ ...

 

   สงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการคนควา ศึกษาและใฝหาความรูดวยตนเองของครูโดยสงครูเขารับสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการคนควา ศึกษาและใฝหาความรูดวยตนเองของครูโดยสงครูเขารับสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการคนควา ศึกษาและใฝหาความรูดวยตนเองของครูโดยสงครูเขารับ

         การอบรมตามที่หนวยราชการอบรมตามที่หนวยราชการอบรมตามที่หนวยราชการหรือเอกชนจัดขึ้น ท้ังนี้เพื่อใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรู การการหรือเอกชนจัดขึ้น ท้ังนี้เพื่อใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรู การการหรือเอกชนจัดขึ้น ท้ังนี้เพื่อใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรู การ    

         วัดผล ประเมินผล และมีทักษะที่ดีในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประกอบการสอน ซึ่งจะชวยใหวัดผล ประเมินผล และมีทักษะที่ดีในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประกอบการสอน ซึ่งจะชวยใหวัดผล ประเมินผล และมีทักษะที่ดีในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประกอบการสอน ซึ่งจะชวยให   

         ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนดทางการเรียนของนักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด    

      ๔๔๔ ...    จัดโครงสรางและระบบการบริหารจัจัดโครงสรางและระบบการบริหารจัจัดโครงสรางและระบบการบริหารจัดการใหชัดเจนสามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อใหการจัดการศึกษาดการใหชัดเจนสามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อใหการจัดการศึกษาดการใหชัดเจนสามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อใหการจัดการศึกษา    

      ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามความตองการของ ผูปกครอง ชุมชน และสังคมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามความตองการของ ผูปกครอง ชุมชน และสังคมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามความตองการของ ผูปกครอง ชุมชน และสังคม    

      ๕๕๕ ...    พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน ภายในโรงเรียนใหสวยงามรมร่ืน มีบรรยากาศแหงการเรียนรูพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน ภายในโรงเรียนใหสวยงามรมร่ืน มีบรรยากาศแหงการเรียนรูพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน ภายในโรงเรียนใหสวยงามรมร่ืน มีบรรยากาศแหงการเรียนรู    

      ๖๖๖ ...    เปดโอกาสใหนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีดอยโอกาสไดรับความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาหลายท่ีดอยโอกาสไดรับความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาหลายท่ีดอยโอกาสไดรับความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาหลาย    

      ประเภท ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนที่ไดรับทุนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพที่มีอยูประเภท ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนที่ไดรับทุนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพที่มีอยูประเภท ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนที่ไดรับทุนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพที่มีอยู    

      ๗๗๗ ...    สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน โดยเปดโอกาสให ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิและ    สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน โดยเปดโอกาสให ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิและ    สรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน โดยเปดโอกาสให ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิและ       ภูมิภูมิภูมิ

         ปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของผูปกครอง ปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของผูปกครอง ปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของผูปกครอง    

         นักเรียน ชุมชนและทองถิ่นนักเรียน ชุมชนและทองถิ่นนักเรียน ชุมชนและทองถิ่น    



 

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) 

      ๘๘๘...    ทําใหโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยบริการขาวสารทั้งทางดานวิชาการและการประกอบทําใหโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยบริการขาวสารทั้งทางดานวิชาการและการประกอบทําใหโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรู โดยบริการขาวสารทั้งทางดานวิชาการและการประกอบ    

         อาชีพใหกับชุมชนเต็มตามศักยภาพของโรงเรียนอาชพีใหกับชุมชนเต็มตามศักยภาพของโรงเรียนอาชีพใหกับชุมชนเต็มตามศักยภาพของโรงเรียน    

      ๙๙๙ ...    ใใใหบริการสถานที่ออกกําลังกายกับประชาชนในชุมชน เพื่อสงเสริมใหรูจักใชเวลาวางใหเปนหบริการสถานที่ออกกําลังกายกับประชาชนในชุมชน เพื่อสงเสริมใหรูจักใชเวลาวางใหเปนหบริการสถานที่ออกกําลังกายกับประชาชนในชุมชน เพื่อสงเสริมใหรูจักใชเวลาวางใหเปน    

         ประโยชน  ไมหลงระเริงกับสิ่งมัวเมา หรือม่ัวสุมอยูกับสิ่งเสพติดที่มีอยูมากมายในสังคมปจจุบันประโยชน  ไมหลงระเริงกับสิ่งมัวเมา หรือม่ัวสุมอยูกับสิ่งเสพติดที่มีอยูมากมายในสังคมปจจุบันประโยชน  ไมหลงระเริงกับสิ่งมัวเมา หรือม่ัวสุมอยูกับสิ่งเสพติดที่มีอยูมากมายในสังคมปจจุบัน    

   

      เปาหมายเปาหมายเปาหมาย    

      ๑๑๑ ...     ปรัชญา และเปาหมายของโรงเรียนมีความชัดเจน เหมาะสม สามารถปรัชญา และเปาหมายของโรงเรียนมีความชัดเจน เหมาะสม สามารถปรัชญา และเปาหมายของโรงเรียนมีความชัดเจน เหมาะสม สามารถใชเปนเครื่องชี้นําในการจัดใชเปนเครื่องชี้นําในการจัดใชเปนเครื่องชี้นําในการจัด   

         การศึกษา และกําหนดภารกิจของโรงเรียนไดการศึกษา และกําหนดภารกิจของโรงเรียนไดการศึกษา และกําหนดภารกิจของโรงเรียนได    

      ๒๒๒ ...    นักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาสไดรับความเสมอภาคทางการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองไดตามนักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาสไดรับความเสมอภาคทางการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองไดตามนักเรียนที่ยากจนและดอยโอกาสไดรับความเสมอภาคทางการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองไดตาม

         อัตภาพ ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนทุกคนรูจักตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดีสมที่จะเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวอัตภาพ ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนทุกคนรูจักตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดีสมที่จะเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวอัตภาพ ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนทุกคนรูจักตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดีสมที่จะเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว

         ชุมชน และสังคม สามารถปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม ไมทําตัวใหเปนชุมชน และสังคม สามารถปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม ไมทําตัวใหเปนชุมชน และสังคม สามารถปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม ไมทําตัวใหเปน    

         ภาระของสังคมในอนาคตภาระของสังคมในอนาคตภาระของสังคมในอนาคต    

      ๓๓๓ ...    นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางการเรียนเหมาะสมกับความสามารถแหงตน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู    นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางการเรียนเหมาะสมกับความสามารถแหงตน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู    นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางการเรียนเหมาะสมกับความสามารถแหงตน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู    

         มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความมุงม่ันที่จะศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเอง เพ่ือมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความมุงม่ันที่จะศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความมุงม่ันที่จะศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อ

         ใหผลการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรในใหผลการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรในใหผลการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายและเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรใน

         ทุกชวงชั้นและชั้นปทุกชวงชั้นและชั้นปทุกชวงชั้นและชั้นป    

      ๔๔๔ ...    มุงสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเมุงสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเมุงสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด    

         สรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิสัยทัศนท่ีเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิสัยทัศนท่ีเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิสัยทัศนท่ีเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริตและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต    

      ๕๕๕ ...    พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลใหดีขึ้นตามความสามารถที่มีอยูขอพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลใหดีขึ้นตามความสามารถที่มีอยูขอพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลใหดีขึ้นตามความสามารถที่มีอยูของแตละงแตละงแตละ    

         บุคคล คะแนนโดยเฉลี่ยของทุกชั้นปไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรือสูงกวาในบุคคล คะแนนโดยเฉลี่ยของทุกชั้นปไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรือสูงกวาในบุคคล คะแนนโดยเฉลี่ยของทุกชั้นปไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรือสูงกวาใน    

         ทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคท่ีเดนชัดตรงตามจุดมุงหมายที่หลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคท่ีเดนชัดตรงตามจุดมุงหมายที่หลักสูตรทุกกลุมสาระการเรยีนรู และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคท่ีเดนชัดตรงตามจุดมุงหมายที่หลักสูตร    

         กําหนด กําหนด กําหนด    

      ๖๖๖ ...    นักเรียนเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพท่ีนักเรียนเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพท่ีนักเรียนเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัมพันธภาพท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน ยึดม่ันในคุณธรรม ดีตอตนเองและผูอ่ืน ยึดม่ันในคุณธรรม ดีตอตนเองและผูอ่ืน ยึดม่ันในคุณธรรม    

         จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี เห็นแกประโยชนสวนรวม ในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และรักษาจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี เห็นแกประโยชนสวนรวม ในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และรักษาจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี เห็นแกประโยชนสวนรวม ในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และรักษา    

         สิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยูเสมอสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยูเสมอสิ่งแวดลอมใหสมบูรณอยูเสมอ    



 

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ) 

      ๗๗๗ ...    สงเสริม  สนับสนุนใหนักเรียนเห็นคุณคา  ภูมิใจในภูมิปญญาไทย  มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยท่ีดีสงเสริม  สนับสนุนใหนักเรียนเห็นคุณคา  ภูมิใจในภูมิปญญาไทย  มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยท่ีดีสงเสริม  สนับสนุนใหนักเรียนเห็นคุณคา  ภูมิใจในภูมิปญญาไทย  มีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยท่ีดี

         ในดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยในดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยในดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย    

      ๘๘๘...    บุคลากรทุกฝายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ยึดม่ันในอุดมการณ มีเปาหมายใน บุคลากรทุกฝายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ยึดม่ันในอุดมการณ มีเปาหมายใน บุคลากรทุกฝายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ยึดม่ันในอุดมการณ มีเปาหมายใน 

         การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น มีความมุงม่ันในการการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น มีความมุงม่ันในการการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น มีความมุงม่ันในการ

         พัฒนาตนเองสูเกณฑพัฒนาตนเองสูเกณฑพัฒนาตนเองสูเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู    

      ๙๙๙ ...    บุคลากรฝายปฏิบัติการสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย    เหมาะสมกับบุคลากรฝายปฏิบัติการสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย    เหมาะสมกับบุคลากรฝายปฏิบัติการสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย    เหมาะสมกับ    

         ธรรมชาติของสาระการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญธรรมชาติของสาระการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญธรรมชาติของสาระการเรยีนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ    

      ๑๐๑๐๑๐ ...

   ท

   มีครูท่ีมีความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดฝกมีครูท่ีมีความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดฝกมีครูท่ีมีความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดฝก    

      ทััทักษะการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองกษะการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองกษะการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง    

      ๑๑๑๑๑๑...    ครูมีวุฒิ ครูมีวุฒิ ครูมีวุฒิ / / / ความรู ความสามารถตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนความรู ความสามารถตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนความรู ความสามารถตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอกับจํานวน    

         นักเรียนนักเรียนนักเรียน    

      ๑๒๑๒๑๒ ...    ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีบรรยายกาศ   สภาพแวดลอมท่ีเสริปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีบรรยายกาศ   สภาพแวดลอมท่ีเสริปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่ใหมีบรรยายกาศ   สภาพแวดลอมท่ีเสริมสรางใหนักเรียนเกิดการมสรางใหนักเรียนเกิดการมสรางใหนักเรียนเกิดการ

         เรียนรูท้ังทางวิชาการ วัฒนธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเขาสังคมโดยยึดม่ันเรียนรูท้ังทางวิชาการ วัฒนธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเขาสังคมโดยยึดม่ันเรียนรูท้ังทางวิชาการ วัฒนธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเขาสังคมโดยยึดม่ัน

         ในความเปนไทยในความเปนไทยในความเปนไทย    

      ๑๓๑๓๑๓ ...    มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ชัดเจน ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการดําเนินงาน ทําใหการมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ชัดเจน ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการดําเนินงาน ทําใหการมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ชัดเจน ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการดําเนินงาน ทําใหการ    

         ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความสมานฉันท ซึ่งชวยใหบุคลากรทุกฝายสามารถปฏิบัติงานรวมกันความสมานฉันท ซึ่งชวยใหบุคลากรทุกฝายสามารถปฏิบัติงานรวมกันความสมานฉันท ซึ่งชวยใหบุคลากรทุกฝายสามารถปฏิบัติงานรวมกัน

         อยางมีความสุข อยางมีความสุข อยางมีความสุข    

      ๑๔๑๔๑๔ ...

 

   มีบริการที่ครอบคลุมการสงเสริมดานการแนะแนว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการมีบริการที่ครอบคลุมการสงเสริมดานการแนะแนว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการมีบริการที่ครอบคลุมการสงเสริมดานการแนะแนว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการ    

         ตางๆ เพื่อชวยเหลือนักเรียนอยางเหมาะสมในทุกดานตามความสามารถของโรงเรียน           ตางๆ เพื่อชวยเหลือนักเรียนอยางเหมาะสมในทุกดานตามความสามารถของโรงเรียน           ตางๆ เพื่อชวยเหลือนักเรียนอยางเหมาะสมในทุกดานตามความสามารถของโรงเรียน                         

      ๑๕๑๕๑๕ ...    สงเสริมความสัมพันธ   ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดยเชิญสงเสริมความสัมพันธ   ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดยเชิญสงเสริมความสัมพันธ   ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา โดยเชิญ

         ชวนผูปกครอง  ชุมชนใหเขามาสนับสนุน  มีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาใหมี ชวนผูปกครอง  ชุมชนใหเขามาสนับสนุน  มีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาใหมี ชวนผูปกครอง  ชุมชนใหเขามาสนับสนุน  มีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาใหมี    

         ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ...ศศศ . . . ๒๕๔๔๒๕๔๔๒๕๔๔    


