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ก

ค้าน้า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ฉบับนี้ จัดท้าข้ึนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ 3 ท่ีระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษา โดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนดพร้อมทั้งจัดท้าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด้าเนินการตามแผนท่ีก้าหนด
ไว้ จัดให้มีการประเมินผล ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนส้าคัญ คือ
บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก

โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ขอขอบคุณคณะกรรมการด้าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท้าเอกสารรายงานฉบับนี้และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไปตลอดจนเป็นฐานข้อมูลใน
การก้าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส้านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาซน) ต่อไป

โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
๙ เมษายน 256๕



ข

สารบัญ

เรื่อง หน้า
ค้าน้า ก
สารบัญ ข
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ค
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๑
 ข้อมูลท่ัวไป ๑
 ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา ๔
 ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ๕
 ข้อมูลนักเรียน ๕
 ข้อมูลอาคารสถานท่ี ๕

 ข้อมูลแหล่งเรียนรูู้ภายในและภายนอกสถานท่ี ๖

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๖
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๐
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๐

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๐
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ๑๐
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑๗
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 2๑

ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 2๔
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๔

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ๒๗
 ค้าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม ๒๘

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 ประกาศค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา ๓๒

ข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ค้าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้ารายงานประจ้าปีของสถานศึกษา(SAR) ๓๕
 ภาพกิจกรรม ๓๖
 เกียรติบัตร/ความส้าเร็จ ๓๙



ค

บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ ตั้งอยู่เลขท่ี ๓ หมู่ 4 บ้านน้้าลัก ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท้าการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา 256๔ มีนักเรียน จ้านวน ๒๘ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน ๖ คน

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

ผลการด้าเนินงาน
1. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี

สถานศึกษาก้าหนด
2. ผู้เรียนอ่านและเขียนเพ่ือการสื่อสารและคิดค้านวณได้เหมาะสมตามวัย
3. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA และการ

มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน
๔. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
๕. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน้าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดการ

เรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์ป่าน่าน” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๒

๖. ผู้บริหารได้รับเกียรติบัตร “ผู้อ้านวยการโรงเรียนคุณภาพ”ในโครงการห้องเรียนคุณภาพ
สพป.น่าน เขต ๒

๗. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถในพื้นท่ีห่างไกล

๘ ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้จนได้รับ
เกียรติบัตร “ห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม” สพป.น่าน เขต ๒ ทุกห้องเรียน

๙. ครูได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ในโครงการรักษ์ป่าน่านฯ

๑๐. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ มีการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

๑๑. ครูร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอนและการช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



ง

หลักฐานสนับสนุนผลการดําเนินงาน

๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )
๒. ก้าหนดการเรียนรู้/แผนการสอน /สื่อ ใบงาน(DLTV)/บันทึกหลังสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๔. แผนปฏิบัติการประจ้าปี /สรุปโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕. เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.ต่างๆ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๖. ผลการทดสอบระดับชาติ RT /NT /O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๗. แฟ้มสรุปกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

๘. เกียรติบัตรและความส้าเร็จห้องเรียนคุณภาพ

๙. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการรักษ์ป่าน่านฯ

แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยการ
ท้าโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

๒. พัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1–ป.3 ให้มีความสามารถในการน้าเสนอ อภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล

๓. พัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๔–ป.๖ ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการน้าเสนอ
ข้อมูล อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม

๔. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพํืนฐานในการ

จัดการ มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชัํนท่ีสูงขํึน มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม

เคารพในกฎกติกา

๕. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งระบบ

๖. ครูท้าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน้าผลของการวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๗.ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีหลังจากการท้ากิจกรรมเพื่อท่ีนักเรียนจะได้น้าไป

พัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง
๘. ครูควรสอนซ้้าย้้าทวนเนื้อหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึนโดยเพ่ิมเติมสื่อท่ี

ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อเสนอแนะ
น้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป



1

ส่วนท่ี 1
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา

1.1 ข้อมูลท่ัวไป
โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ เลขที่ ๓ หมู่ ๔ ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์

551๔0 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตั้งอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เม่ียน (เย้า)
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ผู้บริหารโรงเรียน:นางนภาพร เจริญผล

รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์: ๐๘๑๗๔๖๑๘๔๕ เขตบริการ ๑ หมู่บ้าน คือ

บ้านน้้าลัก e-mail : konnamlak@gmail.com website : www.namlaktai.com

1.๒ ประวัติโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่านเขต 2 เดิมทีเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา และได้ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 โดยมีนายนิมิต บุญขยาย รักษาการในต้าแหน่ง ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จ้านวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ส้วม 1 หลัง 2 ที่นั่ง และร้ือย้ายบ้านพักครู
เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2535 รวมมีเนื้อท่ี 12 ไร่

ต่อมาวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 นายศักดิ์ โนศรี ได้น้าคณะครูและประชาชนในเขตบริการ
พัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้าน ซ่ึงย้ายมาต้ังใหม่ ได้ท้าพิธีเปิดป้ายของโรงเรียนและหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 และได้ก่อตั้งกลุ่มฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม ได้ประสานงานกับกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติภู สัน กลุ่ ม โรง เ รียนราชพฤกษ์ หน่วยจัดการต้นน้้ าน้้ าหุย (2081) ผู้บั ง คับบัญชา
ทุกระดับ ทุกหน่วยงานของภาครัฐบาล, เอกชนและบุคคลทุกฝ่าย พัฒนาโรงเรียน หมู่บ้าน ปรับปรุง
ก่อสร้างอาคารสถานท่ี โดยได้ท้าการปรับปรุงอาคารสถานที่ ปลูกต้นไม้ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่า
อยู่ จัดสร้างอาคารถาวรประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เสาธง ท่ีดื่มน้้าท่ีเสริมสารไอโอดีน อาคาร
แสดงนิทรรศการ อาคารอาบน้้ากลางวัน อาคารอ้านวยการ อาคารเอนกประสงค์ เรือนเพาะช้าและท้าพิธี
มอบ– เปิดอาคารต่างๆ ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2539

ปี 2541 จัดสร้างห้องสมุด ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียน 1 หลัง ขนาดกว้าง 6x6 เมตร ราคา
100,000.๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ และ
คุณเบญจวรรณ ติฆะปัญญา

ปี 2543 สร้างลานกีฬาเพ่ือชุมชนจ้านวน 1 สนาม ขนาดกว้าง 27x27 เมตร งบประมาณ
178,000.๐๐ บาท โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยจัดการต้นน้้าน้้าหุย

ปี 2545 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จ้านวน 1 หลัง 2 ที่น่ัง งบประมาณ
45,450.๐๐ บาท

ปี 2546 สร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 6x6 เมตร งบประมาณ 26,500.๐๐ บาท ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก คุณส้าเนียง ธีระทนงวุฒิ และคณะพนักงานธนาคารกรุงเทพจ้ากัด ส้านักงาน
ใหญ่ ช่างจากหน่ายจัดการต้นน้้าน้้าหุย แรงงานจากประชาชนบ้านน้้าลัก

ปี 2546 สร้างอาคารเรียน EXA ขนาด 4 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณ 1,231,128.48
บาท จากบริษัท Expert Alliance จ้ากัด ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานจากคุณราวัลย์ บุญธรรม
(FON) และหน่วยงานต่างๆ

mailto:konnamlak@gmail.com
http://www.namlaktai.com
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ปี 2546 ปรับปรุงอาคารอาบน้้ากลางวัน งบประมาณ 75,000.๐๐ บาท โดยปรับปรุง
มุงหลังคา ก่อผนัง ปูกระเบื้อง ซ่ึงได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคุณคงศักดิ์ บุญโสธรสถิตย์

ปี 2547 สร้างอาคารไทยเมตตาไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยการประสานงานจาก
คุณสมปอง เจริญวงศ์

ปี 2550 ปรับปรุงทาสีอาคารอ้านวยการ อาคาร EXA อาคารสปช. 106/26 อาคารเอนกประสงค์
ห้องสมุด อาคารดอกบัว อาคารอาบน้้ากลางวัน อาคารไทยเมตตาไทย โดยการสนับสนุน งบประมาณจาก
คุณราวัลย์ บุญธรรม โครงการพ่อ – แม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และคุณส้าเนยีง ธีระทนงวุฒิ

ปี 2550 ปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารอ้านวยการ อาคาร EXA อาคารเอนกประสงค์ และติดมุ้งลวด
ห้องเรียนช้ันอนุบาล งบประมาณ 81,960.๐๐ บาท โดยการสนับสนุนจากรถไฟฟ้าบีทีเอส โรงแรม
รีสอร์ท ในเครือเซ็นทาราและกองทัพอากาศ

ปี 2551 นายศักดิ์ โนศรี ได้รับค้าสั่งแต่งตั้งจาก สพป.น่าน เขต 2 ไปปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ้านวยการ
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม วันท่ี 22 ก.พ. 2552 น.ส.มนต์นภัส มโนการณ์ ได้มาปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้และลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วันท่ี 5 มิ.ย. 2552 สพป.น่าน เขต 2
แต่งตั้ง นางนภาพร เจริญผล ครูอันดับ คศ.2 รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้

ปี 2552 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน งบประมาณ
360,600.๐๐ บาท

ปี 2554 ปรับปรุงระบบน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยคณะฅนเมือง 1999
ปี 2555 น.ส.มนต์นภัส มโนการณ์ ย้ายไปด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และ

นายมนต์ชัย จาตุประยูร มาด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ ในวันท่ี 26 ต.ค. 2555
ปี 2559 นายมนต์ชัย จาตุประยูร ลาออกจากราชการด้วยเหตุเจ็บป่วยร้ายแรง สพป.น่าน เขต 2

ได้แต่งตั้ง นางนภาพร เจริญผล ครู อันดับ คศ.3 รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านน้้าลักใต้ จนถึงปัจจุบัน

ปี 2563 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในอาคารเรียน และปรับปรุงระบบน้้าในหมู่บ้าน และโรงเรียน
งบประมาณ 88,934.๐๐ บาท โดยคุณวรคุณ บุญโสธรสถิตย์

ปี 256๔ ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 งบประมาณ ๑๑๑,๕๘๐.๐๐ บาท
โดยคุณวรคุณ บุญโสธรสถิตย์

๑.๓ แนวทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนคุณธรรม น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้สู่มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ้าเป็น และความต้องการของผู้เรียน

ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย
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5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง
6. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ในสถานศึกษาพื้นท่ีสูง ถ่ินทุรกันดาร
7. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างจิตส้านึกรักษ์ป่าน่าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (GOAL)
๑. นักเรียนทุกคนมีจิตส้านึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรสถานศึกษาและมีส้านึกรักษ์ป่าน่าน
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๓. นักเรียนในสถานศึกษาพื้นท่ีภูเขาสูงถ่ินทุรกันดารมีคุณภาพ
๔. บุคลากรมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๖. สถานศึกษามีรูปแบบวิธีการในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาใน

รูปแบบที่หลากหลาย
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“จิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา ธ้ารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สุขภาพดี มีระเบียบวินัย ใส่ใจคุณธรรม



4

1.๔ ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา
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1.๕ ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง อันดับ วุฒิ สอนชั้น วิชาเอก

๑ นางนภาพร เจริญผล ครู /รักษาการฯ คศ.๓ ศษ.ม. ป.๕-๖ บริหารการศึกษา

๒ นางวัจนา ญาณกรสกุล ครู คศ.๓ ค.บ. ป.๑-๒ การศึกษาปฐมวัย

๓ นางชุมพร จันทร์ปุนะ ครู คศ.๓ ค.บ. ป.๓-๔ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

๔ น.ส.ณิชกานต์ แก้วแดง พนักงานราชการ - ค.บ. ป.๑-๖ ภาษาไทย

๕ น.ส.นีรทัย ไชยค้า ธุรการโรงเรียน - รป.บ. อ.๒-๓ รัฐประศาสนศาสตร์

(มีประสบการณ์สอน

ระดับปฐมวัย)

๖ นายมานพ หาญยุทธ พนักงานบริการ - ม.๖ - -

1.๖ ข้อมูลนักเรียน : จ้านวนนักเรียนปีการศึกษา 256๔ รวม ๒๘ คน (๑ พ.ย. ๖๔)

ระดับชั้น จ้านวนห้อง
จ้านวนนักเรียน

หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

อบ. 2 1 1 1 2
อบ.3 1 2 ๑ ๓
รวม 2 3 ๒ ๕
ป.1 1 ๓ ๑ 4
ป.2 1 2 2 4
ป.3 1 ๕ 1 ๖
ป.4 1 0 2 2
ป.5 1 1 ๑ ๒
ป.6 1 5 0 5
รวม 6 1๖ ๗ 2๓

รวมท้ังสิ้น 8 1๙ ๙ 28

๑.๗ ข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน ๕ คน (ร้อยละ ๑๐๐)

๑.๘ ข้อมูลอาคารสถานที่

ท่ี รายการ จ้านวน (หลัง) หมายเหตุ
อาคารเรียน

1 อาคารเรียน สปช. 102/26 1
2 อาคาร EXA แบบสร้างเอง 1

อาคารประกอบ
1 อาคารอ้านวยการ แบบสร้างเอง 1
2 อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง 1
3 อาคารดอกบัว แบบสร้างเอง 1
4 อาคารไทยเมตตาไทย แบบสร้างเอง 1
5 อาคารห้องสมุด แบบสร้างเอง 1
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๑.๙ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑. ห้องสมุดมีขนาด 36 ตารางเมตร จ้านวนหนังสือในห้องสมุด 3,000 เล่ม
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ห้อง

คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1๐ เครื่อง
๓. แหล่งเรียนรู้

1.๑๐ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา : ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก

1. ห้องสมุดโรงเรียน
2. ห้องคอมพิวเตอร์
3.เรือนเพาะช้า
4. สวนสมุนไพรและไม้ดอกลอยฟ้า
5. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเมี่ยน
6. อาคารอาบน้้ากลางวัน
7. ห้องจัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้สู่สถาบัน

1. หมู่บ้านน้้าลัก
2. ล้าน้้าลัก
3. ประเพณีปีใหม่เมี่ยน
4. งานศพ
5. งานแต่งงาน
6. พิธีกรรมต่างๆ ตามวิถีเม่ียน
7.ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
8. สถานที่ส้าคัญในจังหวัดน่าน
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1.๑๑ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)

ปีการศึกษา 256๒ – 2๕๖๔

สมรรถนะ
ปีการศึกษา (ร้อยละ)

2562 256๓ 256๔
การอ่านออกเสียง 68.10 ๗๓.๐0 ๙๓.๐0
การอ่านรู้เรื่อง 75.20 75.๐0 75.๕0

รวม ๒ ด้าน 71.65 7๔.๐๐ ๘๔.๒๕

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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1.๑๒ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(National Test: NT)

ปีการศึกษา 256๒ – 256๔

สาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา (ร้อยละ)

2562 256๓ 256๔
ความสามารถด้านค้านวณ

(คณิตศาสตร์)
60.50 ๓๑.50 ๖๕.๑๖

ความสามารถด้านภาษา (ภาษาไทย) 73.00 ๕๐.๒๕ ๕๓.๕๐
รวม ๒ ด้าน 66.75 ๔๐.๘๗ ๕๙.๓๓

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓
ปีการศึกษา 256๔
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1.๑๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 256๒ - 256๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา

2562 256๓ 256๔
ภาษาไทย 75.50 ๖๑.๑๕ ๔๘.๙๐

คณิตศาสตร์ 30.00 ๒๒.๐๐ ๓๐.๕๓
วิทยาศาสตร์ 43.00 ๓๓.๖๘ ๓๕.๐๐
ภาษาอังกฤษ 30.00 ๓๖.๐๐ ๓๑.๘๘
รวมเฉล่ีย 44.63 ๓๘.๒๑ ๓๖.๕๘

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖
ปีการศึกษา 256๔
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ส่วนท่ี 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 256๔

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุเมี่ยน จัดการเรียนการ

สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดการเรียน
การสอนตามระบบ DLTV ประกอบกับการใช้สื่อ ๖๐ พรรษา ซ่ึงเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรจึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดเีลิศ (๗๙.๘๘) และมุ่งแก้ปัญหา
นักเรียนโดยจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ควบคูกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนโดย
เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกันเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา เน้นการอ่านออกเขียนได้เป็น
ส้าคัญ โดยด้าเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรให้เป็นผู้มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ซ่ึงมุ่งเน้นให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๑-๓ อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ อ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อยละ
๑๐๐ ส่งเสริมครูในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning น้าเทคนิคการสอน
มาจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน
สถานศึกษา เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ด้วยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ครูจัดกิจกรรมโดยเน้นพี่สอนน้อง และสอนซ้้า ย้้า ทวน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์ มีกิจกรรมสอนน้องอ่านหนังสือ กิจกรรมอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟัง กิจกรรมวางทุกงานอ่าน
ทุกคน กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุภาษิตค้าพังเพยวันละค้า กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะการอ่าน การเขียนในวันส้าคัญต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพ
กิจกรรมการคิดเลขเร็ว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมชุมนุมรักษ์ป่าน่าน ทุกวันอังคารและวันศุกร์
ขับเคล่ือนโครงการสถานศึกษาสุจริต มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย
กิจกรรมการออมบุญ กิจกรรมเด็กดี V-STAR กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

กิจกรรมของหายได้คืน การเข้าค่ายคุณธรรม ผู้ปกครองมีความไว้วางใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาโดยส่งนักเรียนมาเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ ร้อยละ ๑๐๐
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2. ผลการด้าเนินงาน
ผลการประเมินความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ด้านการอ่าน ด้านการเขียน ด้านการสื่อสาร

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดค้านวณ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
สถานศึกษาทุกด้านสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนด โดยผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐) ผลการประเมิน
ความสามารถในการเขียน ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐)
ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (ค่า
เป้าหมายร้อยละ ๗๐) ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีผลการ
ประเมินระดับดีข้ึนไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐) ผลการประเมินความสามารถในการคิดค้านวณ ผู้เรียนร้อย
ละ ๘๐.๐๐ มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐) ผลการประเมินความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ผู้เรียนร้อยละ ๖๐.๐๐ มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๐)

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามท่ีสถานศึกษาก้าหนดนั้น ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะ ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (ค่าเป้าหมายร้อยละ
๘๐) ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยประเมินจากการการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐) ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีการยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐) และผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป็นผูมี้
สุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐)

ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียน
สื่อสารได้ดีโดยผ่านการฝึกทักษะทางภาษาด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเอาเรื่อง และแบบฝึกทักษะการเขียน
เรื่องจากภาพ ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ รู้จักการวางแผนสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ้าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส้าคัญ จ้าเป็น
รวมท้ังรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพ
ติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก้าลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่น
กีฬาได้อย่างน้อยคนละ ๑ ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัยท้ังนี้มีผลการด้าเนินงาน
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
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ประเด็น ผลการประเมิน

ความสามารถ
ในการอ่าน
การเขียน
การสื่อสารและ
การคิดค้านวณ
(ป.1-ป.6)

ร้อยละ ๘๐.๐๐
ระดับดีข้ึนไป

ผลการประเมิน : ดี

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
(ป.1-ป.6)

ร้อยละ ๘๐.๐๐
ระดับดีข้ึนไป

ผลการประเมิน : ดี
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ประเด็น ผลการประเมิน

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(ป.1-ป.6)

ร้อยละ ๙๐.๐๐
ระดับดีข้ึนไป

ผลการประเมิน : ดี

การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก้าหนด
(ป.1-ป.6)

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ระดับดีข้ึนไป

ผลการประเมิน : ดี
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ประเด็น ผลการประเมิน

ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
(ป.1-ป.6)

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ระดับดีข้ึนไป

ผลการประเมิน : ดีเย่ียม

การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย
(ป.1-ป.6)

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ระดับดีข้ึนไป

ผลการประเมิน : ดีเย่ียม
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ประเด็น ผลการประเมิน
สขุภาวะทางกาย
และลักษณะจิต
สังคม

(ป.1-ป.6)

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ระดับดีข้ึนไป

ผลการประเมิน : ดีเย่ียม

สมรรถนะส้าคัญ
ของผู้เรียนท้ัง
๕ ด้าน
(ป.1-ป.6)

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ระดับดีข้ึนไป

ผลการประเมิน : ดีเย่ียม



16

3. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เท่ากับ ๘๔.๒๕ ซ่ึงสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๗๔.๐๐) และสูงกว่าระดับประเทศ
(๗๑.๓๘) คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ และวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า
ระดับประเทศ บรรลุผลตามแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนโดยการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มี

การน้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาพร้อมทํังรายงานผลการประเมินแก่ผู้เรียน

ในชัํนเรียนและรายงานผลต่อผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครอง เพื่อน้าผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนปรับปรุงโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดผลประเมิน

ตามสภาพจริง พร้อมทัํงจัดท้าข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการของสถานศึกษา และจัดท้ารายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษาประจ้าปีต่อต้นสังกัด และเผยแพรต่่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เนื่องจากมี
การด้าเนินโครงการอาบน้้ากลางวันอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลามากกว่า ๑๐ ปี เพราะได้รับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณจากผู้มีอุปการะคุณของสถานศึกษาและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
นักเรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่านการเขียน และการคิดค้านวณที่เหมาะสมตามวัย มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก้าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่งโรงเรียน
บ้านน้้าลักใต้ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน้า “รักษ์ป่าน่าน” จากส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง วิธีปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ตามโครงการ“รักษ์ป่าน่าน” เรื่อง “รักษ์ป่าน่านด้วยกระบวนการสร้างแบบ MIEAN MODEL สู่
ประโยชน์จากไม้ไผ่”จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ตามโครงการ“รักษ์ป่าน่าน” เร่ือง “รักษ์น้้า รักษ์ป่า คืนชายผ้าสีดา คืน
กล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning”

4. จุดท่ีควรพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อไป ผลสัมฤทธ์ิระดับชาติของผู้เรียนมีแนวโน้ม

เปลี่ยนแปลงพัฒนาไม่แน่นอนซ่ึงกลุ่มประชากรผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษามีส่วนส้าคัญในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป และเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาของผู้เรียน

เป็นรายบุคคล

๕. ข้อเสนอแนะ
น้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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๖. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )
๒. ก้าหนดการเรียนรู้/แผนการสอน /สื่อ ใบงาน(DLTV)/บันทึกหลังสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๔. แผนปฏิบัติการประจ้าปี /สรุปโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕. เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.ต่างๆ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๖. ผลการทดสอบระดับชาติ RT /NT /O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๗. แฟ้มสรุปกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

๘. เกียรติบัตรและความส้าเร็จห้องเรียนคุณภาพ

๙. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการรักษ์ป่าน่านฯ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล

สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันในการก้าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
ก้าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นกระบวนการ PDCA พร้อมทั้งระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ให้
ผู้รับผิดชอบด้าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก้าหนดไว้ มีการด้าเนินการ
นิเทศก้ากับติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานและจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ี
ควรพัฒนาและจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้าเนินโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในสถานศึกษาทราบ เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแล้วน้ามา
พัฒนาหลักสูตร (เพิ่มเติม) เป็นหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การปักผ้าลายเมี่ยน การเพาะถ่ัวงอก
นอกจากน้ีทางสถานศึกษายังมีเวปไซต์ กลุ่มไลน์ และ facebook ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด้าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการติดต่อข่าวสารกับผู้ปกครอง และการร่วมมือกันพัฒนาสถานศึกษาทั้ง
ระบบจากภาคีเครือข่าย
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2. ผลการด้าเนินงาน
1. สถานศึกษามีการก้าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ

ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถ่ินและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ จนเกิดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผน
ปฏิบัติการประจ้าปีที่มีข้ันตอนการพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายใน
การพัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันจนเกิดความพึงพอใจและมี
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ้าปีต่อผู้ปกครองนักเรียนโดยการบันทึกในรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) แผ่นพับและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน รายงานต่อชุมชนโดย
การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ การประชุม
ประจ้าเดือนของหมู่บ้านน้้าลัก รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนตลอดจนบุคคลท่ีสนใจทางเวปไซต์โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
(namlaktai.com)

2. สถานศึกษามีการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดีเย่ียม และคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๓. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต้าแหน่ง มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๔. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการระดม
ทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณ และเครือข่ายศิษย์เก่าส่งผลให้สถานศึกษา
มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

๕. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ เช่น มีโทรทัศน์ และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้งเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมท่ัวถึงทั้งบริเวณสถานศึกษา
เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้ง่ายข้ึน มี
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ครบทุกช้ันเรียน

๖. สถานศึกษามี Best Practice โรงเรียนสุจริต คือ “รูปแบบการพัฒนาจิตส้านึกรักสุจริตของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ โดยใช้หลักไตรสิกขา”
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ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔

องค์ประกอบ 8 ข้ันตอนของระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับ แปลผล

1. การก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม

2. การจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕

ดีเยี่ยม

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 ดีเยี่ยม

4. การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม

5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4 ดีมาก

6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 5

ดีเยี่ยม

7. การจัดท้ารายงานประจ้าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 5 ดีเยี่ยม

8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 ดีเยี่ยม

ผลการประเมินรวมเฉล่ีย 4.๘๘ ดีเยี่ยม
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3. จุดเด่น
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดี

เยี่ยม ด้วยระดับคุณภาพ ๔.๘๘ มีการประชุมระดมสมอง การจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)เพื่อ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยการส้ารวจความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายท่ีมีต่อผลการบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นน้าผลมาพัฒนาให้

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด้าเนินการนิเทศก้ากับติดตาม สรุปผลการด้าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี และจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ้าปี และมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องท้ังระบบ จึงส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา

4. จุดท่ีควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความ

คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความ

เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งข้ึนทุกปี

๕. ข้อเสนอแนะ
น้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร

และการจัดการ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

๖. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )
๒. ก้าหนดการเรียนรู้/แผนการสอน /สื่อ ใบงาน(DLTV)/บันทึกหลังสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๔. แผนปฏิบัติการประจ้าปี /สรุปโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕. เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.ต่างๆ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๖. ผลการทดสอบระดับชาติ RT /NT /O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๗. แฟ้มสรุปกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

๘. เกียรติบัตรและความส้าเร็จห้องเรียนคุณภาพ

๙. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการรักษ์ป่าน่านฯ



21

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาด้าเนินการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส้าคัญตามโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูสู่การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายควบคู่กับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย DLTV
และส่ือ ๖๐ พรรษาตามนโยบายแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ซ่ึงครูผู้สอนจะต้องศึกษา
หลักสูตร เตรียมแผนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และสื่อการสอนตามแผนไว้ล่วงหน้า เช่น ใบความรู้
ใบกิจกรรม ใบงาน และครูมีการบันทึกหลังสอนท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อน้าผลการเรียนรู้มาปรับปรุง
พัฒนาในเรื่องท่ีเด็กยังไม่เข้าใจในชั่วโมงซ่อมเสริม และนักเรียนสามารถศึกษาทบทวนกิจกรรมการเรียนการ
สอนย้อนหลังได้ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแบบ Active learning จึงส่งผลนักเรียนมีความสุขในการ
เรียน นอกจากนีค้รูผู้สอนยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ทํังในและนอกห้องเรียน มีการพัฒนาและมุ่งแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคลด้วยกิจกรรมชุมชน

แห่งการเรียนรู้ PLC ผ่านกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในรายวิชาต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทันสมัยมากขึํน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ

บริบท ปรับโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นอกตารางเรียน
DLTV ก้าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรูบู้รณาการเพาะง่ายกินอร่อยปีที่ ๒ มะขามแช่อ่ิม
น้้ายาเอนกประสงค์กลิ่นมะกรูด เป็นต้น ครูผู้สอนมีการรายงานผลการประเมินการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในชํัน

เรียนเพื่อน้าผลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป และรายงานผลการเรียนรู้ต่อผู้ปกครอง

ในการประชุมผู้ปกครอง นอกจากนี้ครูยังมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและปรับภูมิทัศน์

ตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น จัดป้ายนิเทศในวันส้าคัญต่างๆหน้าอาคาร
เรียน การตกแต่งสวนสมุนไพรและไม้ดอกลอยฟ้า ครูมีการผลิตส่ือและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี สอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียน และมีครูภูมิปัญญาท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น การเขียนอักษรจีน การปักผ้าลายเม่ียน เป็นต้น

2. ผลการด้าเนินงาน
ครูร้อยละ ๑๐๐ สามารถผลิตและใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยสื่อการสอนท่ีใช้ ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ บัตรภาพ บัตร
ค้า คลิปวิดีโอ และเกมต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ครูทุกคนจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูทุกคนต้องมีการ
มอบหมายงานให้ผู้เรียนจัดท้าการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ป้าย
นิเทศหน้าอาคารเรียน กิจกรรมห้องสมุด และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนรู้จนได้รับเกียรติบัตร “ห้องเรียน
คุณภาพ ระดีบดีเยี่ยม” สพป.น่าน เขต ๒ ทุกห้องเรียน
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ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีเป็นระบบ จัดท้าเอกสารในช้ันเรียนอย่างถูกต้อง และ
ครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลควบคู่กับการเยี่ยมบ้านนักเรียน และน้าผลที่ได้ไป
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถความต้องการ และสภาพบริบทของ
นักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลาย
ช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook และการประชุมผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีครูทุกคนต้องด้าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบ อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง แล้วจัดท้าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง

ครูมุ่งม่ันในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมจึงเกิด Best Practice โรงเรียน
สุจริต ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑.“กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด” นักเรียนมีพัฒนาการด้านกระบวนการคิด

(ทักษะภาษาไทย) ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์ ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

๒. “เกมคณิตคิดสนุก” นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะคณิตศาสตร์ ความมี

ระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย์ ความพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน้าไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ เช่น มีการน้าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน ไปท้าวิจัยช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา
เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค้าของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบฝึกการอ่านสะกดค้า

ครูและคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนตลอดจนคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน้าผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เช่น การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นต้น

3. จุดเด่น
ครูมีความมุ่งม่ันตั้งใจ เสียสละในการพัฒนานักเรียนด้วยความรักและเมตตา ร่วมกันพัฒนาท้ัง

ทางด้านสุขภาพอนามัยด้วยโครงการอาบน้้ากลางวัน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทางด้านวิชาการ
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาสุขนิสัยท่ีดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการเรียนรู้โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยยึดหลักความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ

เรียนรู้จนได้รับเกียรติบัตร “ห้องเรียนคุณภาพ ระดีบดีเยี่ยม” สพป.น่าน เขต ๒ ทุกห้องเรียน

๔. จุดควรพัฒนา
พัฒนาครูให้ท้าวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้าผลงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและฝึกการแก้ปัญหาด้วยการท้าโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบและครูควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีหลังจากการท้ากิจกรรมเพื่อท่ีนักเรียนจะได้น้าไป
พัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง

๕. ข้อเสนอแนะ
น้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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๖. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

๑. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )
๒. ก้าหนดการเรียนรู้/แผนการสอน /สื่อ ใบงาน(DLTV)/บันทึกหลังสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๔. แผนปฏิบัติการประจ้าปี /สรุปโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕. เอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.ต่างๆ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๖. ผลการทดสอบระดับชาติ RT /NT /O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๗. แฟ้มสรุปกิจกรรม/ภาพกิจกรรม

๘. เกียรติบัตรและความส้าเร็จห้องเรียนคุณภาพ

๙. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการรักษ์ป่าน่านฯ
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ส่วนท่ี 3
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส้าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน้าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน้าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส้าเร็จกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน้าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังน้ันจากผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน ดังนี้

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน

ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียน การคิดค้านวณ ทักษะอาชีพ และทักษะการ

ท้างานที่เหมาะสมตามวัย สามารถใช้เทคโนโลยีในการ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (Reading Test
: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เท่ากับ ๘๔.๒๕ ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และสูง
กว่าระดับประเทศ คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
ก า รศึ ก ษ า ร ะดั บ ช า ติ ขั้ น พื้ น ฐ า น (O-NET) ช้ั น
ประถมศึ กษาปีที่ 6 วิช า วิทยาศาสต ร์ สู งก ว่ า
ระดับประเทศ และวิชาคณิตศาสตร์ สู งกว่ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ บรรลุผลตามแนวทางการแก้ปัญหา
นักเรียนโดยการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิชา
คณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี
มีสมรรถภาพทางกายและน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย เนื่องจากมีการด้าเนินโครงการ
อาบน้้ากลางวันอย่างต่อเนื่องเพราะได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ และผู้มีอุปการะคุณของทางสถานศึกษาท่ี

คุณภาพของผู้เรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เน่ืองจากผู้เรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของ

ผู้เรียนมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงพัฒนาไม่แน่นอนซึ่ง

กลุ่มประชากรผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษามีส่วน

ส้าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึง

ต้ อง มุ่ ง เน้นพัฒนาต่อไป และเปรี ยบ เ ทียบ

ความก้าวหน้าในการพัฒนาของผู้ เรียนเป็น

รายบุคคล
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด้าเนินโครงการ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก้าหนด มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมใจรักษ์ป่าน่าน ซ่ึงโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ ได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน้า “รักษ์ป่าน่าน” จาก
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล มี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีท่ีมีขั้นตอนการพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA
มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดีเยี่ยม ด้วยระดับ
คุณภาพ ๔.๘๘ มีการประชุมระดมสมอง การจัดชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผน
ปฏิบัติการประจ้าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด้าเนินการนิเทศก้ากับติดตาม สรุปผ
ลการด้าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี และจัดท้ารายงานผลการจัดการศึกษา และมี
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

- สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและสถานศึกษาท้ัง
ระบบ

- สถานศึกษาเพ่ิมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็งข้ึนและ
ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ดียิ่งข้ึนและมีความม่ันคง ยั่งยืน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ

ครูมีความมุ่งม่ันตั้งใจ เสียสละในการพัฒนา
นักเรียนด้วยความรักและเมตตา ร่วมกันพัฒนาท้ัง
ทางด้านสุขภาพอนามัย ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และทางด้านวิชาการ โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้พัฒนาสุขนิสัยท่ีดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ

- ครูท้าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน้าผลของการ

วิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา

และการเรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลายโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

-ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที
หลังจากการท้ากิจกรรมเพื่อท่ีนักเรียนจะได้น้าไป
พัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง

- ครูควรสอนซ้้าย้้าทวนเนื้อหา เพื่อให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึนโดยเพิ่มเติมส่ือท่ี
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้ระดับคุณภาพท่ีสูงข้ึน

แผนปฏิบัติงานที่ ๑

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยการท้า
โครงงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

๒. พัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1–ป.3 ให้มีความสามารถในการน้าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล

๓. พัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔–ป.๖ ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการน้าเสนอข้อมูล
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

๔. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพํืนฐานในการ

จัดการ มีเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับชัํนท่ีสูงขํึน มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ

ในกฎกติกา

แผนปฏิบัติงานที่ ๒

1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งระบบ

2. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งข้ึนและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน

แผนปฏิบัติงานที่ ๓

๑. ครูท้าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อน้าผลของการวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีหลังจากการท้ากิจกรรมเพื่อท่ีนักเรียนจะได้น้าไป

พัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง
๓.ครูควรสอนซ้้าย้้าทวนเนื้อหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึนโดยเพ่ิมเติมสื่อท่ีส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์
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ภาคผนวก
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ค้าส่ังโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
ท่ี 01๘ / 256๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ปีการศึกษา 256๔

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที่ 1 ได้ก้าหนดให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้
เป็นหลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีก้าหนดในหมวด 3 ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ก้าหนดมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จ้านวน 3 มาตรฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จ้านวน 3 มาตรฐาน

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐานและรายละเอียด จึงอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งข้าราชการครูและพนักงานราชการ
รับผิดชอบการด้าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ด้าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน

๒. ก้ากับติดตามดูแล ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร เพื่อรองรับการประเมินประจ้าปี ให้เป็นไป
ตามประกาศของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด

๓. ออกแบบ สร้างเคร่ืองมือและประเมินผลการด้าเนินงานในแต่ละมาตรฐานการศึกษาเป็น
ระยะๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการประเมินให้เป็นสารสนเทศให้เรียบร้อย

๔. รายงานผลความก้าวหน้าการด้าเนินงาน ตามมาตรฐานโดยจัดแฟ้มงานเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ.256๔

(นางนภาพร เจริญผล)
ครู คศ.3 รักษาการในต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
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รายละเอียดแนบท้ายค้าสั่งโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
ท่ี 01๘ / 256๔ ลงวันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ.256๔

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดค้านวณ

1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

2. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
4. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการ

งานอาชีพ

นางวัจนา ญาณกรสกุล

และคณะ

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ก า ร มี คุณลั กษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต า ม ท่ี

สถานศึกษาก้าหนด
๒. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

นางนภาพร เจริญผล

นางนภาพร เจริญผล

นางนภาพร เจริญผล

นางชุมพร จันทร์ปุนะ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

ก้าหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

นางนภาพร เจริญผล

และคณะ
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้า

ผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

นางวัจนา ญาณกรสกุล

และคณะ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ผู้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุข

นิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม

และแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง

และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี

ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้

นางสาวนีรทัย ไชยค้า

และคณะ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาทั้ง 4 ด้าน

สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน
๒.๒ โรงเรียนจัดให้มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์
๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่ออย่างปลอดภัย

และเพียงพอ
๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ

การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้

ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

นางนภาพร เจริญผล

และคณะ
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ผู้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ
3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น

และปฏิบัติย่างมีความสุข
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กสภาพจริงและน้าผล

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

นางสาวนีรทัย ไชยค้า

และคณะ
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ประกาศโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
เรื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

.....................................................................
จากการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ้าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการ ศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระ
ทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลง
วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ การศึกษาข้ัน
พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านน้้าลักใต้จึงไดป้รับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ ในการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ท้ังนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันท่ี ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นางนภาพร เจริญผล )
ครู คศ.3 รักษาการในต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
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การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
เรื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔
.............................................................

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ร้อยละ
๗๕.00

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๐.00 ดีเลิศ

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค้านวณ

๑.๑ การอ่าน
๑.๒ การเขียน
๑.๓ การสื่อสาร
๑.๔ การคิดค้านวณ

๗๐.๐๐

๗๐
๗๐
๗๐
๗๐

ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

๗๐.00 ดีเลิศ

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๐.00 ดีเลิศ
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๗๐.00 ดีเลิศ
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

๕.๑ คณิตศาสตร์
๕.๒ ภาษาไทย
๕.๓ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
๕.๔ ภาษาอังกฤษ
๕.๕ สุขศึกษาและพละศึกษา
๕.๖ การงานอาชีพ
๕.๗ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๘ ศิลปะ

๗๔.๓๘
๗๕
8๐
๗๕
5๐
8๐
8๐
๗๕
8๐

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 8๕ ยอดเย่ียม

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 8๐ ยอดเย่ียม

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

8๐ ยอดเยี่ยม

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ิน และความเป็นไทย 8๐ ยอดเยี่ยม

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 8๐ ยอดเยี่ยม

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 8๐ ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ร้อยละ

-
ระดับคุณภาพ ดี

เลิศ

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก้าหนดชัดเจน ดีเลิศ

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ

3. ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ ดีเลิศ

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ ดีเลิศ

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูู้เรียนเป็นส้าคัญ ร้อยละ
๗๕

ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ น้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้

๗๕ ดีเลิศ

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๗๕ ดีเลิศ

3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๗๕ ดีเลิศ

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๕ ดีเลิศ

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

๗๕ ดีเลิศ

การก้าหนดค่าเป้าหมาย

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก้าหนดค่าเป้าหมาย
๒. การก้าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก้าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังน้ี

ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 90.00 – 100
ระดับ ๔ ดีเลิศ 75.00 – 89.99
ระดับ ๓ ดี 60.00 – 74.99
ระดับ ๒ ปานกลาง 50.00 – 59.99
ระดับ ๑ ก้าลังพัฒนา 00.00 – 49.99

๓. การก้าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละ ประเด็นพิจารณา จะก้าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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ค้าส่ังโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
ท่ี 0๑๐ / 256๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้ารายงานประจ้าปีของสถานศึกษา (SAR)
ประจ้าปีการศึกษา 256๔

อาศัยกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระบุว่าให้สถานศึกษาจัดท้ารายงานประจ้าปีของสถานศึกษา
ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน เพื่อให้การด้าเนินงานดังกล่าวบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สถานศึกษาจึงแต่งตั้งคณะท้างานดังนี้

1. นางนภาพร เจริญผล ประธานกรรมการ
2. นางชุมพร จันทร์ปุนะ กรรมการ
3. นางสาวนีรทัย ไชยค้า กรรมการ
๔.นางสาวณิชกานต์ แก้วแดง กรรมการ

๕. นางวัจนา ญาณกรสกุล กรรมการและเลขานุการ

ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่ตามค้าสั่งนี้ จัดท้ารายงานประจ้าปีของสถานศึกษา เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ในล้าดับต่อไป

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕

(นางนภาพร เจริญผล)
ครู คศ.3 รักษาการในต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้้าลักใต้
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ภาพกิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

กิจกรรมพ่ีสอนน้อง การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้

การปักผ้าลายเมี่ยน การเพาะถั่วงอก(เพาะง่ายกินอร่อย)

กิจกรรมรักษ์ป่าน่าน(ส้ารวจป่า) กิจกรรมรักษ์ป่าน่าน (เรียนรู้จากป่า)
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ภาพกิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การนิเทศติดตามจาก สพป.น่าน เขต ๒ การนิเทศภายในโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

คณะคุณประเสริฐ วาสนาพงษ์ ครอบครัวคุณแม่สมาน อนันต์ คุณวรคุณ บุญโสธรสถิตย์
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ภาพกิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) การประเมินห้องเรียนคุณภาพ

คณะติดตาม DLTV จาก สพฐ. คณะศึกษาดูงานจาก สพป.มหาสารคาม เขต ๑

ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ความรู้นักเรียน การอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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เกยีรติบัตร / ความส้าเร็จ
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