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ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมบริ เวณโรงเรี ยนทั้งอาคารเรี ยนและอาคารประกอบให้สะอาดเป็ นระเบี
ยบเรี ยบร้อย มีภูมิทศั น์สวยงามร่ มรื่ นน่าอยู่ มีระบบการจัดการขยะ การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเป็ นปัจจุบนั
การใช้กระบวนการชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้(PLC) การวางระบบนิเทศ กากับติดตาม ส่ งเสริ ม สนับสนุน
ให้ครู ทุกคนสามารถจัดการเรี ยนการสอนด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนที่
หลากหลาย
สร้างสิ่ งแวดล้อมบรรยากาศให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่เข้มแข็ง
มีการสร้างมาตรการดูแลความปลอดภัย
ภาคีเครื อข่ายมีส่วนร่ วมการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21
ทั้งทักษะวิชาการ
ทักษะชีวติ
และทักษะอาชีพ
สร้างบรรยากาศและส่ งเสริ มสนับสนุนปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้มีโอกาสแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเองอย่างต่อ
เนื่องตลอดปี
ภายใต้การอานวยความสะดวกจากครู ผสู ้ อน
เพื่อสร้างให้นกั เรี ยนทุกคน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นคนดี
มีวนิ ยั
มีความรอบรู ้
ได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
จัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้ าหมายที่
กาหนด ผูป้ กครองและชุมชนมีความพึงพอใจ
จุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้ านผู้เรียน
1. ระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาด้านร่ างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ด้วยกระบวนการจัดประสบการณ์
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กิจกรรมหลัก
ให้เด็กทุกคนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น ได้รับการพัฒนาด้านร่ างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์
สังคม
และสติปัญญา
มีพฒั นาการที่ดีรอบด้าน
ด้วยกระบวนการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
เน้นการปลูกฝังวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจิตอาสา นักเรี ยนทุกคนมีสุขภาพ (กาย จิต) ดี
มีความรู ้คู่คุณธรรม ดังนี้

2.1 ระดับชั้น ป.1 - ป.3 เน้ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
1) ให้ผเู ้ รี ยนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น และมีนิสัยรักการอ่าน
2) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการคิด วิเคราะห์
3) ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะที่จาเป็ น ด้านการรู ้เรื่ องการอ่าน (Reading Literacy)
ด้านการรู ้เรื่ องคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
และด้านการรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
4) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสื่ อสารภาษาไทยได้ดีและมีทกั ษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้
5) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะด้าน Digital Literacy ในการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6) ผูเ้ รี ยนมีความรอบรู ้และทักษะในการป้ องกันตนเองจากภัยคุกคามรู ปแบบใหม่

2.2 ระดับชั้น ป.4 - ป.6 บูรณาการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระตามหลักสู ตร
เน้ นภาษาอังกฤษ
1) ผูเ้ รี ยนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขได้รวดเร็ ว
2) ผูเ้ รี ยนสามารถติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี และภาษาอื่น ๆ
ได้ตามความเหมาะสม
3) นักเรี ยนมีสมรรถนะ 5 ด้านและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่หลักสู ตรสถานศึกษากาหนด
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
1) นักเรี ยนมีสมรรถนะ
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ด้าน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่หลักสู ตรสถานศึกษากาหนด
2) นักเรี ยนมีสมรรถนะการเรี ยนรู ้การศึกษาพื้นฐานตามแนวทางการประเมิน PISA
3) นักเรี ยนมีทกั ษะวิชาการ ทักษะชีวติ ทักษะด้านอาชีพ
เป็ นพื้นฐานในการเลือกที่จะเข้ารับการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพและนาควา
มรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
รู ้จกั การป้ องกันตนเองจากภัยสังคมสมัยใหม่ และสามารถดารงตน
อยูใ่ นสังคมอย่างมีบความสุ ขในอนาคต
4) นักเรี ยนมีความสามารถสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติและบุคคลทัว่ ไปได้ดี
ด้ านสถานศึกษา

1) สถานศึกษาน้อมนาศาสตร์ แห่งพระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบ
รม
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
2) สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรม
การปฏิบตั ิจริ ง
(Active Learning)
3) สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนในลักษณะของ STEM ศึกษา
4) สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรื อบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
5) สถานศึกษามีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน NT,
O-NET และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละกลุ่มสาระวิชาสู งขึ้นกว่าในปี ที่ผา่ นมา
และมีความมุ่งมัน่ พยายามยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้สูงขึ้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ตามเป้าหมายของ
แผนการศึกษาชาติ
6) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ร่ วมกันดูแลอาคารสถานที่สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดขยะ มีภูมิทศั น์ร่มรื่ น
สวยงาม
มีระบบและมาตรการดูแลความปลอดภัย
โรงเรี ยนน่าอยู่
ครู และบุคลากรทางการศึกษาน่าชื่นชมเป็ นที่ยอมรับของชุมชน

ประถม เชื้อหมอ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

