วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (Vision)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์บริหารงานตามปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ด้วย
หลั กธรรมาภิบ าล ในบรรยากาศของสั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม นัก เรี ย นให้ มีค วามคิ ดสร้า งสรรค์ ก้ าวทั น
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 นาความรู้สู่ สากล มุ่งพัฒนาตนในประชาคมอาเซียน พร้อมรับการ
เปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็น พลเมืองดี มีคุณธรรม ดารงชีวิตอย่างเป็นสุ ข สอดคล้ องตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับนักเรียนสู่
ความเป็นสากล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนจึงกาหนดพันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับ
นักเรียนสู่ความเป็นสากล
โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัต ลักษณ์และ
เอกลักษณ์ โดยจัดการเรียนการสอนตามคุณค่าพระวรสาร ให้นักเรียนดาเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร รู้คุณค่าและภูมิใจในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีไทย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดารงชีวิต อย่าง
เป็นสุข สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถทางวิชาการ สร้างนวัตกรรม รักการเรียนรู้
รักการอ่าน การเขียน สามารถสื่อสาร คิดคานวณ คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ มีความพร้ อมในการศึกษาต่อ การทางาน สามารถด าเนินชีวิตประจาวันและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ เพื่อพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล ประชาคมอาเซียนและการศึกษาในศตวรรษที่ 21
พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีประสิทธิภาพในสังคมแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
มี ก ารวางแผนและด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นอย่ า งรอบด้ า น ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สามารถสร้างความรู้ ทักษะ และมีระบบการจัดการความรู้ที่
ดี ใช้ความรู้ ความสามารถในการเลือกและตัดสินใจ แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาการดาเนินชีวิตให้เกิดคุณค่าและค่านิยมอัน

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ ที่ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนส่งเสริมให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียน
สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนานักเรียน รวมทั้งร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมตามมาตรการส่งเสริม ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า
ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างการเป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการช่วย
สังคม ประเทศชาติ และโลก ให้อยู่อย่างร่มเย็น

เป้าหมาย (Goals)
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ีงาม (พ.1/ป.1)
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล
(พ.1/ป.2)
3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พ.1/ป.3)
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2/ป.4)
5. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ (พ.3/ป.5)
6. โรงเรี ย นมี ม าตรฐานด้า นอนุ รั กษ์พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม มี การจั ดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์ พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.4/ป.6)

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ด้านคุณภาพนักเรียน
1. ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม รู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิ
ปัญญาไทย รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น (พ.1/ป.1/ย.1)
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ล ะ
ระดับชั้น (พ.1/ป.2/ย.2)
3. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ (พ.1/ป.2/ย.3)
4. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (พ.1/ป.2/ย.4)
5. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พ.1/ป.2/ย.5)
6. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและยกระดับนักเรียนสู่
ความเป็นสากล (พ.1/ป.2/ย.6)
7. พัฒ นานักเรี ยนให้ มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้ สูงขึ้นหรือมีคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมาย (พ.1/ป.2/ย.7)
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการ
ทางานหรืองานอาชีพ (พ.1/ป.2/ย.8)
9. ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นมีสุ ข ภาพร่ างกายที่แข็งแรง รู้จักป้องกัน ตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ และรักษา อารมณ์
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ (พ.1/ป.3/ย.9)
10. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล รับฟังเหตุผล รู้จักการปรองดองในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข (พ.1/ป.3/ย.10)

ด้านการบริหารและการจัดการ
11. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (พ.2/ป.4/ย.11)

ด้านการจัดการเรียนการสอน
12. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ (พ.3/ป.5/ย.12)

ด้านมาตรการส่งเสริม
13. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(พ.4/ป.6/ย.13)
14. ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม (พ.4/ป.6/ย.14)

ปรัชญาของคณะฯ (PHILOSOPHY)
“ มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้ ”

นโยบายโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (Policy)
“ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจงาม รู้จักรักและรับใช้ ”
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งดาเนินการดังนี้
1. ปลูกฝังนักเรียนให้ยึดมั่นในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม โดยเป็นผู้มีจิตใจงาม และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น
2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
5. นาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จั ดให้ มี การตรวจประกัน คุณ ภาพภายในทุ กกิ จกรรมตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย นและสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของโรงเรียน โดยครอบคลุม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

