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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ระดับปฐมวัย

              ดานคุณภาพเด็ก   โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหเด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานอยางสมดุลเหมาะสมกับวัยไดดําเนินโครงการที่สําคัญเชน โครงการสงเสริมใหเด็ก

ปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณแข็งแรงเหมาะสมกับวัย โครงการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจใหเหมาะสมกับวัย โครงการสงเสริมให

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสังคมใหเหมาะสมกับวัย  โครงการสงเสริมใหแด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญาใหเหมาะสมกับวัย จากผลการดําเนินงานพบวาเด็กมี

ความพรอมท้ังดานรางกายจิตใจอารมณสังคมและสติปญญาเหมาะสมกับวัยบรรลุตามเปาหมายรอยละ 96.76 จากขอมูลดังกลาวโรงเรียนไดนําไปใชในการพัฒนาการทั้ง

4 ดานใหสูงขึ้น

             ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนกําหนดจุดเนนสงเสริมการใชสื่อ  นวัตกรรม  เพื่อการจัดประสบการณ  ทั้งดานการบริหารและดานการจัด

ประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  โดยจัดโครงการท่ีสําคัญๆ เชนโครงการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการจัดการและ

บริหารสถานศึกษาปฐมวัย   โครงการสงเสริมบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู  จากการดําเนินงานพบวา 

โรงเรียนมีส่ือ หองส่ือ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ที่ทันสมัย  เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  ครูสามารถนําไปใชในการจัดประสบการณไดทุกหนวยการเรียนรู  เด็กๆ  มี

ความสนใจในการเรียนรู  และมีการพัฒนาสูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ

             ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ   โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหครูจัดประสบการณดวยรูปแบบที่หลากหลายใหครูออกแบบการจัดประสบการณการ

เรียนรูที่ใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  หรือนวัตกรรม  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กอยางรอบดาน  ผลการดําเนินงานพบวาครูสามารถจัดประสบการโดยใชสื่อนวัตกรรมที่

หลากหลายและมีการดําเนินโครงการกิจกรรมท่ีสําคัญๆ เชน โครงการพัฒนาระบบจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ การจัด

ประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญไดบรรลุตามเปาหมายรอยละ 100 สงเสริมใหเด็กมีการมีพัฒนาการเปนไปตามวัย  และเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  ครูนําผล

จากการนิเทศ กํากับ ติดตาม  และกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดประสบการณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

             จากการดําเนินงานทั้ง 3 มาตรฐาน ดังกลาวโรงเรียนไดเผยแพรใหผูปกครอง ผูใชบริการ สาธารณชนและผูที่เกี่ยวของรับทราบ  ผานชองทางตางๆ  เชน  การ

เยี่ยมช้ันเรียน  แผนพับประชาสัมพันธ  เว็บไซตของโรงเรียน ไลน facebook หรือการแสดงผลงานในวันประชุมผูปกครองเปนตน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

             ดานคุณภาพผูเรียน   โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเปาหมายที่กําหนดในการพัฒนาผูเรียนรอยละ 90 โดยผูรับผิดชอบ

วางแผนกิจกรรมที่หลากหลาย เชน โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาผูเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู  โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้น  มีผลการดําเนินการโครงการกิจกรรม  พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเปา

หมายที่ทางโรงเรียนกําหนด  โรงเรียนไดนําผลจากการพัฒนาไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเปนระบบ

             ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียนกําหนดจุดเนน  สงเสริม  สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูโดยใช  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  โดยกําหนดเปา

หมายใหมีส่ือ  นวัตกรรม   เทคโนโลยี  เพื่อการจัดการเรียนรูระดับยอดเยี่ยม   วางแผนจัดการทําโครงการและดําเนินโครงการที่สําคัญๆ เชน โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ ครูใชส่ือ  นวัตกรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการนิเทศภายใน เปนตน  ผลการดําเนินงานพบ

วา  โรงเรียนมีส่ือ  นวัตกรรมเทคโนโลยี   สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยอยางครบถวนบรรลุเปาหมายที่กําหนด  และนําผลการดําเนินงานไปใชเปนขอมูลสง

เสริมในการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงขึ้น

             ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  นวัตกรรมเทคโนโลยี   ในการจัดการเรียนรู  

กําหนดครูรอยละ 95 มีการวางแผนและจัดการเรียนรูโดยใชสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  ดําเนินโครงการที่สําคัญๆ   เชน  โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน จากการดําเนินงานดังกลาวพบวา ครูสามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีโปรแกรมได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  นําผลจากการดําเนินงานมาใชในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

          จากการดําเนินงานทั้ง 3 มาตรฐาน ดังกลาวโรงเรียนไดเผยแพรใหผูปกครอง ผูใชบริการ สาธารณชนและผูที่เกี่ยวของรับทราบ  ผานชองทางตางๆ  เชน  การ

เยี่ยมช้ันเรียน  แผนพรรคประชาสัมพันธ  เว็บไซตของโรงเรียน ไลน face-book หรือการแสดงผลงานในวันประชุมผูปกครองเปนตน
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ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : เคียวนํา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (การศึกษาสงเคราะห)

รหัสโรงเรียน : 1133100019

ที่อยู (Address) : 1177 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 7 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ราชการรถไฟเหนือ

ตําบล/แขวง (Sub-district) : กําแพง เขต/อําเภอ (District) : อุทุมพรพิสัย

จังหวัด (Province) : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย (Post Code) : 33120

โทรศัพท (Tel.) : 045-692-325 โทรสาร (Fax.) : 045-692-326

อีเมล (E-mail) : kiawnum.1@gmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.kiawnum.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนเคียวนํา

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ตอนที่ 1    ขอมูลพื้นฐาน

            โรงเรียนเคียวนํา   รหัส  1133100019  ที่ตั้ง 1177 หมู 7 ตําบลกําแพง  อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รหัสไปรษณีย  33120 

โทรศัพท   045-692325 โทรสาร 045-692326   e-mail Kiawnum.1@gmail.com  Website .www. Kiawnum.ac.th…ไดรับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2490 

            ปจจุบันเปดสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวนนักเรียน 1,776   คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 88 คน

ตอนที่ 2    การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

          1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม

             โรงเรียนจัดการศึกษาอยูในมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม  ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนของปการศึกษา 2564  ระดับปฐมวัย   รายมาตรฐาน 3  

มาตรฐาน  ดังน้ี

่ ่
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           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับยอดเยี่ยม

              จากการท่ีครูไดจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก  ท้ัง  4  ดาน   สงผลใหเด็กมีพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน ไดแก  1) มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได ระดับยอดเยี่ยม  

2) มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ระดับยอดเยี่ยม 3)มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับยอดเยี่ยม  4)

มีพัฒนาการดานสติปญญา  ใชภาษาส่ือสารได  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  ระดับยอดเยี่ยม

         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับยอดเยี่ยม

             ผูบริหารมีการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีกระบวนการ  ดังนี้

             1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยต้ังแตอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 ที่ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ดาน  สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560    เนนการจัดประสบการณที่
เตรียมความพรอม  โดยไมเรงรัดวิชาการ จัดการเรียนรูเปนหนวย ครบ  4 สาระการเรียนรูตามโครงสราง  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริงของเด็ก  ที่ตอบสนอง
ความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ  ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ และชุมชนโดยรอบโรงเรียน ระดับยอดเยี่ยม 

             2) จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน โดยจัดใหมีครูประจําชั้นครบทุกชั้นทุกหอง  ระดับยอดเยี่ยม 

             3) สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ   โดยจัดอบรมใหครูมีความรูเร่ืองการจัด

กิจกรรมการจัดประสบการณของเด็กปฐมวัย   ระดับยอดเยี่ยม 

            4) จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ  จัดสภาพแวดลอมที่รมรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย  นาอยู และจัดใหมีสื่อเพื่อการเรียนรูของเด็ก

ท่ีปลอดภัย

และเพียงพอ ระดับยอดเยี่ยม  

            5) ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ  จัดใหมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูใหครูใช  เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณของเด็ก   ระดับยอดเยี่ยม 

            6) มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม    พัฒนาระบบประกันคุณภาพ   ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา  และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป (SAR) และรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตน

สังกัด  และรายงานตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และผูปกครองรับทราบ  นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม  ท้ังเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะกรรมการภาคี  4  ฝาย  พอ แม ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในการรวมประชุม  รวมกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ  ระดับยอดเยี่ยม

         มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ: ระดับยอดเยี่ยม

          ครูจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดังนี้

            1) จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ  ครูไดมีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล   จัดทําแผนและใชแผนการจัด

ประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดาน

สังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว  ระดับยอดเยี่ยม 

            2) สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  โดยครูจัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิมของเด็ก   เรียนเปนหนวยการเรียนรูที่

สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก   ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลาก

หลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  ใหเด็กไดเลนและปฏิบัติอยางมีความสุขจากการจัดกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม  ไดแก  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเลนตามมุม  และกิจกรรมเกมการศึกษา  ทั้งจัดใหเด็กไดวายน้ําทุกสัปดาห  เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา

และสรางองคความรูดวยตนเอง   ระดับยอดเยี่ยม 

            3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเทสะดวก 

มีพัดลมระบายอากาศ  จัดมุมประสบการณในหองเรียน  ไดแก  มุมหนังสือ  มุมบล็อก  มุมธรรมชาติ  มุมศิลปะ  มุมดนตรี  มุมวิทยาศาสตร และมุมบทบาทสมมติ และใชสื่อ

ประกอบการจัดการเรียนการสอน และใชสื่อเทคโนโลยีเปนประจํา   ครูจัดสอนคอมพิวเตอรใหเด็กทุกสัปดาห จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม โดยจัดบอรดแสดงผลงาน  และมีพื้นท่ีตรงกลางหองไวทํากิจกรรม  จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน  ชวยจัดปายนิเทศในหองเรียน  ชวยดูแลตนไมใน

มุมวิทยาศาสตร   ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุของเด็ก และวิถีการเรียนรูของเด็ก ไดแกเครื่องมือการวัดตวง   ชั่ง จากกการเรียนคณิตศาสตร  ใชแวนขยาย กลอง

ดิจิตอลและอุปกรณทดลองวิทยาศาสตร  ระดับยอดเยี่ยม

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

               2.1 มาตรฐานที่ 1  

                         1) แบบบันทึกประเมินพัฒนาการคุณลักษณะที่พึงประสงค   ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา  
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                  ปฐมวัย พ.ศ. 2560

                       2) เครื่องมือประเมินการปฏิบัติกิจกรรม

                       3) ผลงานของเด็ก  เชน  ผลงานศิลปะ  งานประดิษฐ  เปนตน

                       4) รูปภาพเด็กขณะทํากิจกรรมตางๆ

                       5) สมุดรายงานประจําตัวเด็ก

                2.2 มาตรฐานที่ 2

                      1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ตั้งแตระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3

                      2) สื่อและส่ือเทคโนโลยี

                     3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามป  ปการศึกษา  2563-2563

                     4) แผนปฏิบัติการประจําป

                     5) รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน

                     6) โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน

                     7) วาระการประชุม และรายงานการประชุม

                     8) หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน

                     9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 2561,2562 และ 2563

                     10) ปฏิทินปฏิบัติงาน

                     11) เครื่องมือการประเมินตนเอง  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาปฐมวัย

                          ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

                     12) คําสั่งของโรงเรียน

                     13) สภาพแวดลอมในโรงเรียน

                     14) เกียรติบัตร

            2.3 มาตรฐานที่ 3     

                    1) แผนการจัดประสบการณตามอายุเด็ก

                    2) มุมประสบการณในหองเรียน

                    3) สภาพแวดลอมในหองเรียน

                    4) เกียรติบัตร

                    5) บันทึกการอบรม

                     6) บันทึกชั่วโมงอบรม

                   7) สื่อท่ีครูผลิต

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กใหมีทักษะดานการคิดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาเด็กใหมีการพัฒนาการพรอมทั้ง 4 ดาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

3. แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยางตอเนื่อง

4. แผนปฏิบัติงานที่ 4 สงเสริมพัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)
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- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดกิจกรรมสรางสรรคโดยใชสื่อท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนากลามเนื้อเล็ก

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

้ ้
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

โรงเรียนจัดการศึกษาอยูในมาตรฐานการศึกษา  มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  ผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนของปการศึกษา  2564  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนรายมาตรฐาน  3  มาตรฐาน  ดังน้ี

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของนักเรียน :  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

               นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โดยครูมีการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

ในแตละระดับชั้น นักเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคํานวณ  ระดับยอดเยี่ยม  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมี

วิจารณญาณ  อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา ระดับยอดเยี่ยม  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ระดับยอดเยี่ยม  มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม  ระดับยอดเยี่ยม  มีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ

กระบวนการตาง ๆ รวมท้ังมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ ระดับดีเลิศ  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

นักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึก

ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ระดับยอดเยี่ยม  มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย เห็นคุณคาของความเปนไทย มี

สวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย ระดับยอดเยี่ยม  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย นักเรียนสามารถ

อยูรวมกันบนความแตกตาง ระหวางบุคคลในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ระดับยอดเยี่ยม    มีสุขภาวะทางรางกาย  และจิตสังคม  นักเรียน

รูจักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผู

อื่น ระดับยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน และพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา   ความตองการของ  ชุมชน  ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด  รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ระดับยอดเยี่ยม  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

เปดโอกาสใหผูที่เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม   มีการดําเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเนนคุณภาพนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย  ระดับยอดเยี่ยม  ผูบริหารมีการสงเสริมใหครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทาง

ดานวิชาชีพ  ระดับยอดเยี่ยม  ทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม  พรอมจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ: ระดับยอดเยี่ยม 

             โรงเรียนมีครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนทั้งหมด  64 คน มีครูจํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ  93.75 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ

เรียนรูตัวชี้วัด  ของหลักสตูรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง  มีรูป

แบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปน  และตองการความชวยเหลือพิเศษ  ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองคความรู  นํา

เสนอผลงาน  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  ระดับยอดเยี่ยม ครูจํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ  90.63  ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียน

รูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ระดับยอดเยี่ยม  ครูจํานวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  100  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู  รวมทั้งภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู  สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย  ระดับยอดเยี่ยม  ครูจํานวน  59  คน  คิดเปนรอยละ  92.19 

มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  ใหนักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน และนักเรียนรักนักเรียน นักเรียนรักที่จะเรียนรู  สามารถเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข  ระดับยอดเยี่ยม  ครูจํานวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  100  มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนานักเรียน 

โดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผล ท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู  ระดับยอด

เยี่ยม ครูจํานวน 61  คน  คิดเปนรอยละ  95.31  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใชขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  โดยครูและผูมีสวน

เก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู   จากกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง  ผูปกครองไดพบครูประช้ันทุกหองเรียนและกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน  ระดับยอดเยี่ยม

2)หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

  2.1 มาตรฐานที่  1

2.1.1) สมุดบันทึกการอาน การเขียน

2.1.2) ผลงานของนักเรียน   เชน  โครงงาน   ผลงานดานศิลปะ

2.1.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุมสาระฯ ของโรงเรียน

2.1.4) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2564
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2.1.5) แบบทดสอบระดับสถานศึกษา

2.1.6) แบบฝกการอาน การเขียน

2.1.7) แบบสรุปผลการประเมินทักษะความสามารถในการอาน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

2.1.8) สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียน

2.1.9) แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะดานความสามารถในการสื่อสาร

2.1.10) แบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับช้ันในการทําโครงงาน

2.1.11) แบบบันทึกขอมูลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2564

2.1.12) แบบบันทึกการเขาใชหองคอมพิวเตอร หองวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษและหองสมุด

2.1.13) โลรางวัล  เกียรติบัตร  ผลการแขงขันจากภายนอก

                2.2 มาตรฐานที่ 2 

                    2.2.1) หลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2561   

                    2.2.2) สื่อและสื่อเทคโนโลยี

                    2.2.3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสามป 

                    2.2.4) แผนปฏิบัติการประจําป  

                    2.2.5) รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน  

                    2.2.6) โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน

                    2.2.7) วาระการประชุม  และรายงานการประชุม

                    2.2.8) หนังสือใหความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียน  

                    2.2.9) รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  2561,2562,2563

                    2.2.10) ปฏิทินปฏิบัติงาน

                    2.2.11) เคร่ืองมือการประเมินภายในระดับขั้นพ้ืนฐาน  ตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ

                    2.2.12) คําสั่งของโรงเรียน

                    2.2.13) หนังสือเชิญวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น

                    2.2.14) สภาพแวดลอมในโรงเรียน

                    2.2.15) โลรางวัล  ถวยรางวัล  และเกียรติบัตร

      2.3 มาตรฐานที่ 3 

                    2.3.1) แผนการจัดการเรียนรู 

                    2.3.2) วิจัยในช้ันเรียน

                    2.3.3) สภาพแวดลอมในหองเรียน

                    2.3.4) เกียรติบัตร

                    2.3.5) สื่อที่ครูผลิต

                    2.3.6) ใบงาน  ใบความรู  

                    2.3.7) บันทึกหลังการสอน

                    2.3.8) แบบสรุปนิเทศการสอน

                    2.3.9) เอกสารการเก็บคะแนน ปพ.5

                    2.3.10) แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคล

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

 

     โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

           3.1 แผนปฏิบัติงานท่ี  1   สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือ
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3R  และ  8C 

           3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   สงเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตํ่ากวาเกณฑ ในแตละสาระการเรียนรูใหมีผลการ

เรียนท่ีผานเกณฑ

           3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนระดับช้ัน ป.6 และ ม.3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกกลุมสาระการเรียนสูงกวาเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

           3.4  แผนปฏิบัติงานที่  4  สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในการประเมินผูเรียนอยางถูกตองกอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อนํามา

พัฒนานักเรียน

          3.5  แผนปฏิบัติงานท่ี  5  สงเสริมใหครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโยบายปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การสอนแบบโครงงาน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : TO BE NUMBER ONE

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การแขงขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 โรงเรียน) ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนเคียวนํา ไดลําดับ

ท่ี 1 จาก 19 โรงเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ผลการแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯครั้งท่ี 25 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- โครงการ TO BE NUMBER ONE KIAWNUM SCHOOL

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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