นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ปี พ.ศ. 2557-2559
วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์ก รการเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อม เพี ยบพร้ อมคุณ ธรรม
จริยธรรม น้อมนางานพระราชดาริ มุ่งพัฒนาสู่มิติมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
1) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้มี
คุณภาพในระดับสากล
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ประเทศชาติ
4) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในลักษณะโรงเรียนประจา
5) ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ (Objectives)
1) ผู้เรียนมีผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2) ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
3) ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่
สังคมและประเทศชาติ
4) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีความเป็นไทย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5) ผู้เรียนและครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์
มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน
1. เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
2. เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์เป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเข้า
เรียนในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น และได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น นาไปสู่การ
แก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
4. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตร กุลสตรีที่
เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ค่านิยมองค์กร
PCCCR (๕ ส.)
P
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C
R

:
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Personality
Cooperation
Communication
Creativity
Relationship

=
=
=
=
=

สมาร์ท
ส่วนร่วม
สื่อสาร
สร้างสรรค์
สัมพันธภาพ

กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเสริมบรรยากาศ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
เป้าประสงค์ (Objectives)
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา หลัก
ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเน้น

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลั กขับเคลื่อนการจัด การศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และ
ห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลด้วย
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอานาจตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร
“เป็นองค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม”
OBEC Core Values
O = Organic
B = Benevolence
E = Eagerness C = Compliance
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอานาจสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการทางานภายในสานักต่าง ๆ
6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรมี
ความปลอดภัยและมั่นคง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

