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ก

ค้าน้า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ระดับ
ปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ สังกัดส้านักงานเขตพืํนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต ๒ ฉบับนํี จัดท้าขึํนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 3 ที่ระบุ
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก้าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนด พร้อมทัํงจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผล ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนํี ประกอบด้วยส่วนส้าคัญ คือ
บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพํืนฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก

โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ขอขอบคุณคณะกรรมการด้าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทัํงภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดท้าเอกสารรายงานฉบับนีํ และหวังว่า เอกสารรายงาน
ฉบับนีํ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ในปีถัดไปและ
เป็นฐานข้อมูลในการก้าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขต
พืํนท่ีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส้านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาซน) ต่อไป

โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้
๙ เมษายน 256๕



ข

สารบัญ

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

 ข้อมูลแหล่งเรียนรูู้ภายในและภายนอกสถานท่ี ๖

 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา ๖
 ข้อมูลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๗

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๗
ระดับปฐมวัย ๑๗

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ๑๗
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๒
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ ๒๔

ส่วนที่ 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 2๖
 ระดับปฐมวัย 2๖

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ๒๘
 ค้าส่ังแต่งตัํงคณะกรรมการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม ๒๙

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัํนพํืนฐาน
 ประกาศค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา ๓๓

ขํันพืํนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ค้าส่ังแต่งตัํงคณะกรรมการจัดท้ารายงานประจ้าปีของสถานศึกษา (SAR) ๓๕
 ภาพกิจกรรม ๓๖
 เกียรติบัตร/ความส้าเร็จ ๓๙



ค

บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ ตัํงอยู่เลขท่ี ๓ หมู่ 4 บ้านนํ้าลัก ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน สังกัดส้านักงานเขตพํืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัํนพํืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท้าการสอนตํังแต่ระดับชํันอนุบาล 1 ถึงชัํนประถมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา 256๔ มีนักเรียน จ้านวน ๒๘ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน ๖ คน

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

ผลการด้าเนินงาน
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากําหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ด้วยการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ ๖ กิจกรรมหลัก และมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ดังนี้ เด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมตามวัย ร้อยละ ๘๘.๐๐

ด้วยกิจกรรมอาบนํ้ากลางวัน เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ ๘๘.๐๐ ด้วยโครงการโรงเรียนสุจริต มีความชื่นชมศิลปะ ดนตรีและ
รักธรรมชาติด้วยโครงการรักษ์ป่าน่าน เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม ร้อยละ ๘๘.๐๐ ด้วยกิจกรรมพี่สอนน้อง เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะ
การคิดพืํนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ ๘๔.๐๐ ด้วยกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบด้วย
กระบวนการ PDCA เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีกิจกรรม
โครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการทํัง ๔ ด้าน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย มีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาและกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) อย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนมีความตัํงใจมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่าง
สม้่าเสมอ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นเพ่ือพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย
พร้อมทํังส่งเสริมทักษะในการด้ารงชีวิตโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทํังภายในและภายนอกห้องเรียน

หลักฐานสนับสนุนผลการดําเนินงาน

๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้

๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับช้ันอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓. แผนปฏิบัติการประจําปี/สรุปโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔. รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๕. รายงานการทดลอง ๒๐ กิจกรรมและโครงงานวัฏจักรสืบเสาะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



ง

แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลร่วมกับการวิจัยในชัํนเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

๒. จัดทําโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกมากข้ึน เพื่อส่งเสริมความม่ันใจและ

การกล้าแสดงออกและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในโรงเรียน

๓. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการและแก้ปัญหาเด็กอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ปกครอง

๔. น้าผลการประเมินคุณภาพเด็กมาพัฒนาโดยการท้าวิจัยในชัํนเรียนอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ
น้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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ส่วนท่ี 1
ข้อมูลพํืนฐานของสถานศึกษา

1.1 ข้อมูลท่ัวไป
โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ เลขที่ ๓ หมู่ ๔ ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์

551๔0 ส้านักงานเขตพํืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตัํงอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เม่ียน (เย้า)
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ผู้บริหารโรงเรียน:นางนภาพร เจริญผล

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เบอรโ์ทรศัพท์: ๐๘๑๗๔๖๑๘๔๕ เขตบริการ ๑ หมู่บ้าน คือ

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

1.๒ ประวัติโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้
โรงเรียนบ้านน้ําลักใต้ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน สังกัดส้านักงานเขตพืํนที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่านเขต 2 เดิมทีเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านน้ําโมงปางสา และได้ตัํงเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 โดยมีนายนิมิต บุญขยาย รักษาการในต้าแหน่ง ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้าง
อาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จ้านวน 1 หลัง3 ห้องเรียน ส้วม 1 หลัง 2 ที่นั่ง และรืํอย้ายบ้านพักครู
เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2535 รวมมีเนืํอท่ี 12 ไร่

ต่อมาวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 นายศักดิ์ โนศรี ได้น้าคณะครูและประชาชนในเขตบริการ
พัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้าน ซ่ึงย้ายมาตํังใหม่ ได้ท้าพิธีเปิดป้ายของโรงเรียนและหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 และได้ก่อตัํงกลุ่มฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม ได้ประสานงานกับกลุ่มอนุรักษ์
ธรรมชาติภู สัน กลุ่ ม โรง เ รียนราชพฤกษ์ หน่วยจัดการต้นนํ้ านํ้ าหุย (2081) ผู้บั ง คับบัญชา
ทุกระดับ ทุกหน่วยงานของภาครัฐบาล, เอกชนและบุคคลทุกฝ่าย พัฒนาโรงเรียน หมู่บ้าน ปรับปรุง
ก่อสร้างอาคารสถานท่ี โดยได้ท้าการปรับปรุงอาคารสถานที่ ปลูกต้นไม้ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่า
อยู่ จัดสร้างอาคารถาวรประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมพืํนบ้าน เสาธง ท่ีดื่มนํ้าท่ีเสริมสารไอโอดีน อาคาร
แสดงนิทรรศการ อาคารอาบนํ้ากลางวัน 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 โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยจัดการต้นนํ้านํ้าหุย

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 ช่างจากหน่ายจัดการต้นนํ้านํ้าหุย แรงงานจากประชาชนบ้านนํ้าลัก

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 ปรับปรุงอาคารอาบน้ํากลางวัน งบประมาณ 75,000.๐๐ บาท โดยปรับปรุง
มุงหลังคา ก่อผนัง ปูกระเบืํอง ซ่ึงได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคุณคงศักดิ์ บุญโสธรสถิตย์

ปี 2547 สร้างอาคารไทยเมตตาไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยการประสานงานจาก
คุณสมปอง เจริญวงศ์

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

ปี 2550 ปรับปรุงปูกระเบืํองอาคารอ้านวยการ อาคาร EXA อาคารเอนกประสงค์ และติดมุ้งลวด
ห้องเรียนชัํนอนุบาล งบประมาณ 81,960.๐๐ บาท โดยการสนับสนุนจากรถไฟฟ้าบีทีเอสโรงแรมรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา และกองทัพอากาศ

ปี 2551 นายศักดิ์ โนศรี ได้รับค้าสั่งแต่งตัํงจาก สพป.น่าน เขต 2 ไปปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ้านวยการ
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม วันท่ี 22 ก.พ. 2552 น.ส.มนต์นภัส มโนการณ์ ได้มาปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้และลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วันท่ี 5 มิ.ย. 2552 สพป.น่าน เขต 2
แต่งตัํง นางนภาพร เจริญผล ครูอันดับ คศ. 2 รักษาราชการแทนผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้

ปี 2552 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน งบประมาณ
360,600.๐๐ บาท

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

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

ได้แต่งตัํง นางนภาพร เจริญผล ครู อันดับ คศ.3 รักษาการในต้าแหน่งผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านนํ้าลักใต้ จนถึงปัจจุบัน

ปี 2563 ติดตัํงระบบโซล่าเซลล์ในอาคารเรียน และปรับปรุงระบบนํ้าในหมู่บ้าน 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. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขํันพืํนฐานอย่างท่ัวถึง
6. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ในสถานศึกษาพืํนท่ีสูง ถ่ินทุรกันดาร
7. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างจิตส้านึกรักษ์ป่าน่าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (GOAL)
๑. นักเรียนทุกคนมีจิตส้านึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรสถานศึกษาและมีส้านึกรักษ์ป่าน่าน
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาขํันพืํนฐานอย่างทั่วถึง
๓. นักเรียนในสถานศึกษาพืํนท่ีภูเขาสูงถ่ินทุรกันดารมีคุณภาพ
๔. บุคลากรมีคุณภาพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๖. สถานศึกษามีรูปแบบวิธีการในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาใน

รูปแบบที่หลากหลาย

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา ธํารงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สุขภาพดี มีระเบียบวินัย ใส่ใจคุณธรรม
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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 ไชยคํา ธุรการโรงเรียน - รป.บ. อ.๒-๓ รัฐประศาสนศาสตร์

(มีประสบการณ์การสอน

ระดับปฐมวัย)

๖ นายมานพ หาญยุทธ พนักงานบริการ - ม.๖ - -

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

ระดับชัํน 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 ๒ ๒ ๔
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

รวมทํังสิํน 8 1๙ ๙ 28

๑.๗ ข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย จ้านวน ๓ 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 : ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก

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

1. หมู่บ้านนํ้าลัก
2. ล้านํ้าลัก
3. ประเพณีปีใหม่เมี่ยน
4. งานศพ
5. งานแต่งงาน
6. พิธีกรรมต่างๆ ตามวิถีเม่ียน
7.ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
8. สถานที่ส้าคัญในจังหวัดน่าน
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๑.๑๑ ข้อมูลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
กําหนดหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับช้ันอนุบาล โรงเรียนบ้านน้ําลักใต้

สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๑ ๗-๑๑

มิ.ย ๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับ

ตัวเด็ก

หน่วยปฐมนิเทศ

๑. การพูดแนะนําชื่อของตนเอง ชื่อจริง ชื่อเล่น

๒. การแนะนําช่ือ ชื่อครู ชื่อพี่เลี้ยง สัญลักษณ์ประจําตัว

๓. การแนะนําสถานท่ี (เดินสํารวจ) ห้องเรียน ห้องน้ํา

ห้องอาหาร

๔. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

๕. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย การสวัสดี การขอบคุณ

การขอโทษ

๒ ๑๔-๑๘

มิ.ย.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยโรงเรียนของเรา

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ

๒. ชื่อโรงเรียนและสถานท่ีในโรงเรียน

๓. สํารวจอาคารต่าง ๆ ในโรงเรียน

๔. บุคลากรในโรงเรียน

๕. มารยาทในโรงเรียน

๖. สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติของห้องเรียน

๓ ๒๑-๒๕

มิ.ย.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก หน่วยตัวเรา

๑. การสนทนาเรื่องส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รู้จักความ

แตกต่างของเพศชาย เพศหญิง รู้จักอวัยวะท่ีสําคัญ

๒. ความสําคัญของอวัยวะ และหน้าท่ีอวัยวะ

๓. การดูแลสุขภาพอนามัย และรักษาความสะอาดของ

ร่างกาย การแปรงฟัน แสดงบทบาทสมมติ การแปรงฟัน

และการรักษาความสะอาดของร่างกาย

๔. สนทนาเรื่องการใช้อวัยวะให้ถูกหน้าที่ และการป้องกัน

ระวังตนให้พ้นจากอันตราย

๕. การเปรียบเทียบเด็กท่ีมีรูปร่างแตกต่างกัน ชั่งน้ําหนัก

วัดส่วนสูง บันทึกกราฟ การปฏิบัติตนให้มีร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกกําลังกาย

การพักผ่อนเป็นเวลา
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๔ ๒๘ มิ.ย.

-๒ ก.ค.

๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก หน่วยหนูทําได้

๑. การล้างมือ

๒. การแต่งตัว

๓. การรับประทานอาหาร

๔. การใช้ห้องน้ํา ห้องส้วม

๕. การปูและเก็บเครื่องนอน การเก็บของใช้ส่วนตัว

๕ ๕-๙ ก.ค

๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก หน่วยครอบครัวมีสุข

๑. สมาชิกในครอบครัว (เครือญาติ)

๒. จํานวนสมาชิกในครอบครัว

๓. บทบาทหน้าท่ีสมาชิกในครอบครัว

๔. การปฏิบัติตนต่อบุคคลในครอบครัว

๕. อาชีพของบุคคลในครอบครัว

๖ ๑๙-๒๓

ก.ค.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับตัวเด็ก หน่วยอาหารดีมีประโยชน์

๑. อาหารหลัก ๕ หมู่

๒. รสชาติของอาหาร

๓. สุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร

๔. ประโยชน์ของอาหาร

๕. วิธีการประกอบอาหารต้มจืดเต้าหู้หมูสับ

๗ ๒๖-๓๐

ก.ค.๖๔

ธรรมชาติรอบตัว

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๑.หมุดลอยน้ํา

๒.สนุกกับฟองสบู่

๓.ไหลแรงไหลค่อย

หน่วยฝน

๑. สมบัติของน้ํา

๒. เหตุการณ์ท่ีสัมพันธ์กับการเกิดฝน

๓. การปฏิบัติตนเม่ือฝนตก

๔. การบอกอาการเม่ือเจ็บป่วย

๕. โครงการตามพระราชดําริฯ โครงการฝายชะลอน้ํา

๘ ๒-๖ ส.

ค.๖๔

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

โครงงานวัฏจักร

สืบเสาะ

(โครงงานขนมไข่นก

กระทา)

หน่วยข้าว

๑. ข้าวประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก

๒. ลักษณะของต้นข้าว

๓. ข้ันตอนในการทํานา

๔. ประเพณีท่ีเกี่ยวกับข้าว

๕. อาหารท่ีทํามาจากข้าว

๖. การทําขนมจากข้าว,แป้ง เช่น ไข่นกกระทา
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๙ ๙-๑๓

ส.ค. ๖๔

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน

๑. การรักษาความปลอดภัยในการทํากิจวัตรประจําวัน

๒. ความปลอดภัยจากการเล่นของเล่น การเล่นในสนาม

เด็กเล่น และการระวังภัยจากสถานท่ีเส่ียงอันตราย

๓. การระวังอันตรายจากของมีคม

๔. การระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ

๕. การระวังภัยจากคนแปลกหน้า

นับปากเปล่า ๑-๑๐ การนับและแสดงจํานวน ๑-๔

๑๐ ๑๖-๒๐

ส.ค.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยรักเมืองไทย

๑. ประเทศไทยสี่ภาค

-ดอกไม้ประจําชาติ

๒. สถานที่สําคัญในท้องถ่ิน

๓. ภาษาและพยัญชนะไทย

๔. ของหวาน ขนมไทย

๕. ลักษณะนิสัยของคนไทย

-มารยาทไทย การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน

๑๑ ๒๓-๒๗

ส.ค.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยวันเฉลิม

๑. พระราชประวัติ

๒. พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

๓. พระผู้ทรงปลุกจิตสํานึกในการทําความดี

๔. การแสดงความจงรักภักดี

๕. การจําแนกเงินเหรียญ

๑๒ ๓๐ ส.ค

.-๓ก.ย.

๖๔

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยของเล่นของใช้

๑. การแยกของใช้ส่วนตัวและส่วนรวม

๒. ลักษณะของเล่นของใช้

๓. การเก็บของเล่นของใช้

๔. การปฏิบัติตนในการเล่นขนาดตัวอักษร

๕. การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่าง

คุ้มค่า
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๑๓ ๖-๑๐

ก.ย.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยวันแม่

๑. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหนังสือและ

ตัวหนังสือ

๒. ความสําคัญของวันแม่แห่งชาติ

๓. สัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติ

๔. การปฏิบัติตนต่อแม่แห่งชาติและแม่ของเรา

๕. การทําบัตรอวยพรวันแม่

๖. การร้อยมาลัย กราบแม่

๗. การนับ การจําแนกและเปรียบเทียบ ๑-๔

๑๔ ๑๓-๑๗

ก.ย.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยชุมชนของเรา

๑. ชื่อชุมชนของเราสถานท่ีสําคัญในชุมชน

๒. สถานที่ท่องเท่ียวในชุมชน

๓. การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีในชุมชน

๔. การคิดแยกขยะ (ขยะเปียก/ขยะแห้ง)

๕. อาชีพในชุมชน (ตํารวจ ,ทหาร, หมอ,ประมง,ค้าขาย)

๑๕ ๒๐-๒๔

ก.ย.๖๔

ธรรมชาติรอบตัว

กิจกรรมรักษ์ป่าน่าน

- คืนกล้วยไม้ส่ป่า

หน่วยต้นไม้ท่ีรัก

๑. ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้

๒. รูปร่างและลักษณะของใบไม้

๓. การปลูกต้นไม้ การดูแลต้นไม้

๔. ประโยชน์ของต้นไม้

๕. การประกอบอาหารจากพืช

๑๖ ๒๗ก.ย.-

๑ต.ค.

๖๔

ธรรมชาติรอบตัว

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๔. เครื่องกรองน้ําอย่าง

ง่าย

หน่วยหิน ดิน ทราย

๑. สังเกตลักษณะ ดิน หิน ทรายจากของจริง เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของ ดิน หิน ทราย (ขนาด สี ผิวสัมผัส กลิ่น)

๒. การคาดคะเนเมื่อนําดิน หิน ทราย ใส่ลงในแก้วที่มีนํ้ามี

อะไรบ้างที่อยู่ในดิน หิน ทราย

๓. บอกประโยชน์ของดิน หิน ทราย บอกสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จาก

ดิน หิน ทรายในชั้นเรียน

๔. สํารวจสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ดิน หิน ทราย

๕. การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาธรรมชาติรอบตัว เห็นคุณค่า

ดิน หิน ทรายอยู่ได้นาน ๆ
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๑๗ ๔-๘

ต.ค.๖๔

ธรรมชาติรอบตัว หน่วยสัตว์น่ารัก

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ จากนิทานเรื่อง

อะไรอยู่ในน้ํา

๒. ลักษณะของสัตว์น้ํา ประเภทของสัตว์ สัตว์แต่ละชนิด

มีรูปร่าง ลักษณะ และขนาดแตกต่างกันของสัตว์

๓. การรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากสัตว์

๔. ความเมตตากรุณา ต่อสัตว์

๕. ประโยชน์ของสัตว์น้ําต่อมนุษย์

๖. การนับ การจําแนกและเปรียบเทียบ ๑-๕

๑๘ ๑-๕

พ.ย.๖๔

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๕. หลอดดําน้ํา

๖. เรือดําน้ํา

หน่วยคมนาคม

๑. ฟังนิทานสนทนาเรื่องความสําคัญและชื่อของ

ยานพาหนะ เล่นบทบาทสมมติ

๒. คาดคะเนเสียงยานพาหนะทางบก สังเกตลักษณะ

ยานพาหนะทางบก

๓. ต่อภาพเรือ และสนทนาลักษณะยานพาหนะทางน้ํา

๔. สังเกตลักษณะเครื่องบิน อภิปราย ท่องคําคล้องจอง

ยานพาหนะทางอากาศ

๕. เล่าประสบการณ์ และสังเกตการใส่หมวกกันน๊อก

๑๙ ๘-๑๒

พ.ย.๖๔

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๗. เมล็ดพืชเต้นระบํา

๘. ภูเขาระเบิด

หน่วยรู้รอบปลอดภัย

๑. การระมัดระวังอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับตัวเอง

๒. ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายแต่มีอันตรายมากเช่นกัน

๓. การปฏิบัติตัวเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยการช่วยเหลือ

ตนเองเม่ือเกิดเหตุร้าย

๔. การสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นสัญญาณเตือนภัย

เช่น กลิ่นเหม็นไหม้ เสียงกระจกแตก เสียงท่ีดังมากๆ

๕. การปฏิบัติตนและป้องกันภัยที่อาจเกิดข้ึนกับตนเองเม่ือ

อยู่ในสถานที่สาธารณะ เม่ือพลัดหลงกับพ่อแม่
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๒๐ ๑๕-๑๙

พ.ย.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๙. การจม การลอย

หน่วยวันลอยกระทง

๑. ความเป็นมาและความสําคัญของวันลอยกระทง

๒. กิจกรรมในวันลอยกระทง

๓. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในแม่น้ํา

๔. ส่วนประกอบของกระทง

๕. ลักษณะรูปร่างฐานกระทง

๖. รูปร่าง ขนาด พื้นท่ีของฐานกระทงท่ีมีผลต่อการลอย

๒๑ ๒๒-๒๖

พ.ย.๖๔

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วยกลางวัน-กลางคืน

๑. ลักษณะของดวงอาทิตย์

๒. ลักษณะของดวงจันทร์

๓. ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืน

๔. การปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืน

๕. สัตว์ท่ีออกหากินในเวลากลางวันและกลางคืน

๒๒ ๒๙ พ.ย

.-๓ธ.ค.

๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยค่านิยมไทย

๑. ฉันเป็นคนไทย

๒. ฉันภูมิใจในความเป็นไทย ท่ีมีวันสําคัญของชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์

๓. คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ

มีวัฒนธรรมประเพณีประจําชาติและท้องถ่ิน

๔. คนไทยมีมารยาทดี

๕. คนไทยมีความซ่ือสัตย์ มีวินัย มีความกตัญญู

๒๓ ๖-๑๐

ธ.ค. ๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยวันชาติ

๑. วันชาติของประเทศไทยตรงกับวันท่ี ๕

ธันวาคมของทุกปีซ่ึงเป็นวันพระบรมราชสมภพ(วันเกิด)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

๒. วันท่ี ๕ ธันวาคมถือเป็นวันพ่อแห่งชาติเนื่องจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นผู้มี

พระคุณแก่ชาติเปรียบเสมือนพ่อของชาวไทย

๓. ความสําคัญของวันชาติและพระคุณพ่อ

๔. ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

๕. การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๒๔ ๑๓-๑๗

ธ.ค.๖๔

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเด็กปฐมวัย

- การประหยัด

๒. การพ่ึงพาตนเอง - การแต่งตัวด้วยตนเอง

๓. การพ่ึงพาตนเอง - การรับประทานอาหารด้วยตนเองให้

หมดไม่เหลือท้ิง

๔. การพ่ึงพาตนเอง - การเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีด้วย

ตนเอง

๕. การรู้จักเลือกอย่างมีเหตุผล – การปลูกผักรักสุขภาพ

๒๕ ๒๐-๒๔

ธ.ค.๖๔

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๑๐. ลมอ่อนๆพัดผ่าน

ห้อง

หน่วยเทคโนโลยีและการส่ือสาร

๑. การส่ือสารทางโทรศัพท์

๒. การเดินทางของเสียงผ่านโทรศัพท์

๓. การประดิษฐ์โทรศัพท์ตามวิธีการ ข้อสงสัยของตนเอง

เพื่อหาคําตอบจากวัสดุท่ีกําหนดให้

๔. การทดสอบการได้ยินเสียงของโทรศัพท์กระดาษท่ี

ประดิษฐ์จากกรวยที่มีขนาด, รูปร่าง,ความยาวของเชือก

ต่างกัน

๕. การส่ือสารทางอื่น ๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ จดหมาย

๒๖ ๓-๗

ม.ค.๖๕

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยวันขึ้นปีใหม่

๑. การเชิดหุ่นประกอบคําคล้องจอง “ปีใหม่”เล่าประวัติ

ความเป็นมาของวันปีใหม่และประเพณีวันข้ึนปีใหม่

๒. เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวันปีใหม่ การปฏิบัติตนในวัน

ข้ึนปีใหม่ การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

๓. การส่งบัตรอวยพรและการกล่าวคําอวยพร

๔. ร้องและรําวง เพลง “รําวงปีใหม”่ สิ่งท่ีควรปฏิบัติใน

การจัดงานเลี้ยงวันปีใหม่

๕. การนับแสดงจํานวนกล่องของขวัญ ๑ - ๘ การต่อเติม

แบบรูป
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๒๗ ๑๐-๑๔

ม.ค.๖๕

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๑๑. ท่วงทํานองของ

ตัวเลข

หน่วยสนุกกับตัวเลข

๑. นับและแสดงจํานวน ๑- ๘

๒. การรวมสิ่งของต่างๆสองกลุ่มและบอกจํานวนท่ีเกิดจาก

การรวมสิ่งต่างๆสองกลุ่มมีผลรวมไม่เกิน ๑๐

๓.การแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่และ

บอกจํานวนท่ีเหลือท่ีมีจํานวนไม่เกิน๑๐

๔. เปรียบเทียบจํานวนสิ่งของต่างๆ เช่น เท่ากันหรือไม่

เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า

๕. เรียงลําดับสิ่งที่ ของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน ๓ สิ่ง

๒๘ ๑๗-๒๑

ม.ค.๖๕

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยขนาด รูปร่าง รูปทรง

๑. ลักษณะวัสดุทรงสี่เหล่ียม

๒. วัสดุทรงสี่เหลี่ยมรอบตัวเรา

๓. เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของ

วัสดุทรงกลมและทรงสี่เหล่ียม

๔. จําแนกวัสดุทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม รูป

สี่เหลี่ยม

๕. ประโยชน์ของทรงส่ีเหลี่ยม

๒๙ ๒๔-๒๘

ม.ค.๖๕

เรื่องราวเก่ียวกับบุคคล

และสถานท่ีแวดล้อม

เด็ก

หน่วยวันเด็ก-วันครู

๑. ความสําคัญของวันเด็ก

๒. คําขวัญวันเด็กประจําปี

๓. หน้าท่ีของเด็ก

๔. ความสําคัญของวันครู

๕. การปฏิบัติต่อครูและผู้ใหญ่อย่างมีสัมมาคารวะ

๓๐ ๓๑ ม.ค

.-๔ ก.พ.

๖๕

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๑๒. ความลับสีดํา

๑๓. อินดิเคเตอร์จาก

พืช

หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน

๑. ประเภทของสี

- สีจากธรรมชาติ

- สีท่ีมนุษย์สร้างข้ึน

๒. แม่สี และการผสมสี

๓. สีแทนสัญลักษณ์ (สีของธงชาติไทย)

๔. สีท่ีได้จากพืชผัก ผลไม้

๕. การทําวุ้นสีจากสีธรรมชาติ
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๓๑ ๗-๑๑

ก.พ.๖๕

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๑๔. งูเต้นระบํา

๑๕. ลูกโป่งพองตัว

หน่วยฤดูหนาว

๑. ฤดูกาล ๓ ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ลักษณะท่ัวไปของฤดูหนาว

๒. สภาพอากาศในฤดูหนาว ลมหนาว การเกิดลม

๓. อากาศร้อน อากาศเย็น การเคลื่อนตัวของอากาศ

๔. การรักษาสุขภาพของตนเองในฤดูหนาว

๕. การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในฤดูหนาว พืช

ผักผลไม้ในฤดูหนาว

๓๒ ๑๔-๑๘

ก.พ.๖๕

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๑๖. สนุกกับไฟฟ้าสถิต

๑๗. ติดหนึบโดยไม่

ต้องใช้กาว

หน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจําวัน

๑. ในชีวิตประจําวันมีการออกแรงกระทําสิ่งต่าง ๆ ด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย

๒. แรงมีผลทําให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างและการ

เคลื่อนท่ี การทํากังหันหมุนยาง

๓. แสงและไฟฟ้าได้มาจากแหล่งพลังงาน เช่น ดวงอาทิตย์

ลม น้ํา เชื้อเพลิง การทํากังหันรองน้ํา

๔. แสงช่วยให้เรามองเห็น เม่ือมีสิ่งต่าง ๆ ไปบังแสงจะเกิด

เงา การใช้แสงผ่านเลนส์เว้า

๕. ไฟฟ้าทําให้ส่ิงของเครื่องใช้บางอย่างทํางานได้

๓๓ ๒๑-๒๕

ก.พ.๖๕

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก

กิจกรรมบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

๑๘. รับรู้การสั่น

๑๙. เสียงดังเสียงค่อย

๒๐. การฟังเสียงผ่าน

ของแข็งและน้ํา

หน่วยเสียงรอบตัว

๑. เสียงเกิดจากการสั่นของสิ่งต่าง ๆ

๒. เสียงท่ีเกิดจากแหล่งท่ีมาของเสียงแตกต่างกันจะไม่

เหมือนกัน

๓. การมีสมาธิในการฟังเสียง, การแยกเสียงดัง - เสียงเบา,

วัตถุต่างกันทําให้เกิดเสียงต่างกัน

๔. เสียงสื่อสัญญาณสําคัญต่าง ๆ เช่น เสียงไซเรนของ

รถพยาบาล เสียงนาฬิกาปลุก เสียงกร่ิงประตู

๕. การดูแลรักษาหู

- การป้องกันอันตรายจากเสียงดังมารยาทในการใช้

เสียง
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สัปดาห์

ท่ี
ว/ด/ป สาระการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์

๓๔ ๗-๑๑

มี.ค.๖๕

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยรักการอ่าน

๑. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหนังสือและตัวหนังสือจาก

หนังสือภาพ

๑.๑. การอ่านหนังสือนิทานโดยใช้การอ่านร่วมกัน

๑.๒. การอ่านแบบช้ีแนะ

๑.๓. การอ่านอิสระ

๒. การทําหนังสือนิทาน ๔ ช่อง

๓. การเปรียบเทียบ จําแนก จัดกลุ่มจํานวน

๔. การนับ และแสดงจํานวน ๑ - ๑๗

๕. พื้นฐานการบวกไม่เกิน ๑๗

๓๕ ๑๔-๑๘

มี.ค.๖๕

สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก หน่วยปริมาตร น้ําหนัก

๑. ปริมาตรของสิ่งต่างๆ

๒. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆ ใน

ภาชนะท่ีขนาดแตกต่างกัน

๓. เสียงท่ีเกิดจากขวดน้ําท่ีมีปริมาตรแตกต่างกัน

๔. การเรียนรู้เร่ืองน้ําหนัก

๕. การเปรียบเทียบน้ําหนักของสิ่งต่างๆ

๓๖ ๒๑-๒๕

มี.ค.๖๕

ธรรมชาติรอบตัวเด็ก หน่วยฤดูร้อน

๑. สภาพอากาศในฤดูร้อน

๒. การแต่งกายในฤดูร้อน

๓. โรคท่ีพบในฤดูร้อนและการป้องกัน

๔. อาหารในฤดูร้อน

๕. ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์)
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ส่วนท่ี 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ของโรงเรียน
บ้านนํ้าลักใต้ สังกัดส้านักงานเขตพืํนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 256๔

 ระดับปฐมวัย

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

ตัวบ่งชีํ

จ้า
นว

นน
ักเ

รีย
น

ทัํง
หม

ด
จ้า

นว
นน

ักเ
รยี

นที่
อยู่

ใน
ระ

ดับ
ดี

ขึํน
ไป

ร้อ
ยล

ะน
กัเ
รีย

น
ที่อ

ยู่ใ
นร

ะด
ับ

ดี
ขึํน

ไป

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
1.1 มีนํ้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ ๕ ๕ 100
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ๕ ๕ 100
1.3 มีสุขนิสัยในการดแูลสุขภาพของตนจนเป็นนิสัย ๕ ๔ ๘๐.๐๐
๑.๔ ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ๕ ๔ ๘๐.๐๐
1.๕ หลีกเลี่ยงต่อภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด ๕ ๔ ๘๐.๐๐

รวมเฉล่ีย ๘๘.๐๐

ตัวบ่งชีํ

จ้า
นว

นน
ักเ

รีย
น

ทัํง
หม

ด
จ้า

นว
นน

ักเ
รีย

นที่
อยู่

ใน
ระ

ดบั
ดี

ขึํน
ไป

ร้อ
ยล

ะน
ักเ
รยี

น
ที่อ

ยู่ใ
นร

ะด
ับ
ดี

ขึํน
ไป

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
2.1 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมตามวัย ๕ ๕ 100
๒.๒ ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนและผู้อื่น ๕ ๔ ๘๐.๐๐
2.๓ มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก ๕ ๔ ๘๐.๐๐
2.๔ มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก้าหนด ๕ ๔ ๘๐.๐๐
2.๕ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ๕ ๕ 100

รวมเฉล่ีย ๘๘.๐๐
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ดี

ขึํน
ไป

๓. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
๓.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน ๕ ๔ ๘๐.๐๐
3.๒ มีวินัย รับผดิชอบ ประหยัดและพอเพียง ๕ ๔ ๘๐.๐๐
3.๓ มีมารยาทตามวฒันธรรมไทย ๕ ๕ 100
3.4 ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล ๕ ๕ 100
3.๕ เล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๕ ๕ 100

รวมเฉล่ีย ๘๘.๐๐

ตัวบ่งชีํ
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ขึํน
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๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีทักษะการคิดพํืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตัํงใจ และรักการเรียนรู้ ๕ ๔ ๘๐.๐๐
4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ๕ ๔ ๘๐.๐๐
4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ๕ ๔ ๘๐.๐๐
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๕ ๔ ๘๐.๐๐
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๕ ๕ ๑๐๐

รวมเฉล่ีย ๘๔.๐๐
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สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ตัวบ่งชีํ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้

๘๘.๐๐ ดีเลิศ

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๘๘.๐๐ ดีเลิศ
๓. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม

๘๘.๐๐ ดีเลิศ

๔. มีพฒันาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพืํนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้

๘๔.๐๐ ดีเลิศ

รวมเฉล่ีย ๘๗.๐๐ ดีเลิศ

แปลผลการประเมินระดับคุณภาพ

ร้อยละ 00.00 – 49.99 = ก้าลังพัฒนา
ร้อยละ 50.00 – 59.99 = ปานกลาง
ร้อยละ 60.00 – 74.99 = ดี
ร้อยละ 75.00 – 89.99 = ดีเลิศ
ร้อยละ 90.00 – 100 = ยอดเยี่ยม

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านน้ําลักใต้ จัดให้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบท้ัง ๔ ด้าน

โดยดําเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้ง ๓๖ หน่วยการเรียนรู้ซ่ึง

สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ผ่าน ๖ กิจกรรมหลักและมีการบันทึกผลหลัง

การจัดประสบการณ์ โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจผลงานตามสภาพจริง ให้โอกาสเด็กได้แสดงออกตาม

ศักยภาพของตน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ

มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัดปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอ

ผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย โดยครูผู้สอนมีการบันทึกผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมต่างๆและ

การจัดประสบการณ์ เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาเด็ก

และสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไปโดยผ่านกิจกรรมนิเทศภายในของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนผาทองและ

กิจกรรมนิเทศบูรณาการจากศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ มีการรายงาน

ผลพัฒนาการของเด็กต่อผู้ปกครองในรูปจดหมายข่าว และมีการรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

สาธารณชนได้รับทราบโดยการประชุมผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์โรงเรียน (namlaktai.com)

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และรู้จักดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้โดยการดําเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพโดยเฉพาะ

กิจกรรมอาบน้ํากลางวันซ่ึงได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ
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อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการจากผู้ใหญ่ใจดี เครือข่ายผู้มีอุปการคุณอย่างสม่ําเสมอ มีการจัดให้เด็กได้รับ

ประทานอาหารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็น

ประจําทุกวันอย่างสมํ่าเสมอ มีการบันทึกการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือน มีกิจกรรมออกกําลังกายโดย

การเล่นเครื่องเล่นสนาม BBL ก่อนเข้าเรียนทุกวัน ฝึกการปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเอง

ให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน

และอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนได้ในชีวิตประจําวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และได้รับความร่วมมือจาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ําโมง และกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลท่าวังผาในการดูแลสุขภาพ

อนามัยช่องปากของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เด็กเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจโดยการปลูกฝังให้เด็กมีความ

ซ่ือสัตย์สุจริต ไม่เอาส่ิงของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ด้วย

โครงการโรงเรียนสุจริต มีการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม รู้จัก

ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้

ทักทาย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ท้ังในและนอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมพี่สอนน้อง รู้จักช่วยเหลือตนเองใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร

รู้จักดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ทํางาน

ร่วมกับเพ่ือนๆ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตนและของส่วนรวม โดยมีการบันทึกผลการสังเกตเด็ก

เป็นรายบุคคล ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมรักษ์

ป่าน่าน สอนให้รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู ผ่านกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยการเข้าร่วม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยด้วยการจัดกิจกรรมการทดลอง ๒๐ กิจกรรมและโครงงาน

วัฏจักรสืบเสาะอย่างน้อย ๑ โครงงาน มีการบันทึกผลในแบบประเมินพัฒนาการของเด็ก และรายงานต่อ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ทําให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต

ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อ

ค้นหาคําตอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการ

อ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง

2. ผลการด้าเนินงาน

สถานศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทุกคน จ้านวน ๔ คน แล้วน้ามา
ประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า

๑. การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า เด็ก จ้านวน ๕ คน มีพัฒนาการด้านร่างกายใน
ระดับดี ขํึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)

๒. การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ พบว่า เด็ก จ้านวน ๕ คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ใน
ระดับดี ขํึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)
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๓. การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็ก จ้านวน ๕ คน มีพัฒนาการด้านสังคมในระดับดี
ขํึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)

๔. การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็ก จ้านวน ๕ คน มีพัฒนาการด้านสติปัญญาใน
ระดับดีขํึนไป คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ (สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)

๓. จุดเด่น
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

กําหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เหมาะสมตามวัย มี

ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รู้จักช่วยเหลือตนเอง เล่นและท้างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีวินัยและรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ สนใจเรียนรู้และตัํงค้าถามในสิ่งที่สงสัย มีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

๔. จุดท่ีควรพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมความม่ันใจและกล้าแสดงออก

ของเด็ก โครงการส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยใน

การสื่อสาร เนื่องจากเด็กอยู่ในพืํนท่ีสองภาษา เน้นการเข้าใจภาษาไทยและการสื่อสารให้ถูกต้อง รวมทํัง

ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๕. ข้อเสนอแนะ
น้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก จุดเด่น จุดท่ีควร

พัฒนาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

๖. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้

๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับช้ันอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓. แผนปฏิบัติการประจําปี/สรุปโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๔. รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๕. รายงานการทดลอง ๒๐ กิจกรรมและโครงงานวัฏจักรสืบเสาะ ปีการศึกษา๒๕๖๔

๖. สมุดรายงานพัฒนาการประจําตัวเด็ก

๗. ภาพสรุปกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือทัํงครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ

ภาคีเครือข่ายร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย กําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน จัดทํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และบริบทของท้องถิ่น ครอบคลุมพัฒนาการทํัง ๔ ด้าน มีครูผู้สอนท่ี

มีประสบการณ์และได้รับการพัฒนาในการจัดกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลักและกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด ปลอดภัย เอืํอต่อการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมทัํงมีมุม
ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีสื่อการเรียนรู้ทัํงของจริงและสื่อส่งเสริมพัฒนาการท่ีครูผลิตขํึนมา และสื่อเทคโนโลยี
ท่ีสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีได้มาตรฐาน เช่น ชุดคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นสิ่งที่เด็กสนใจเรียนรู้หรือคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคระกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ี
ด้าเนินการนิเทศภายในโดยด้าเนินกิจกรรมเยี่ยมชัํนเรียน สังเกตการสอนเดือนละ ๑ ครัํง กิจกรรมการให้
ค้าปรึกษาแนะน้าบูรณาการกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในการประชุมวิชาการประจ้าเดือน มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ติดตามผลการด้าเนินโครงการ กิจกรรมภาคเรียนละ ๑ ครัํงเพ่ือน้าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขํันพืํนฐานฯ ผู้ปกครองเด็กและผู้
มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตลอดจนรายงานผลการประเมินแจ้ง
ข่าวสารและแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทางกลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง ประชาสัมพันธ์
ทางการประชุมผู้ปกครอง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัํนพํืนฐานฯ เวปไซต์โรงเรียนบ้านน้ําลักใต้

(namlaktai.com) และรายงานผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผลการด้าเนินงาน
1. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษาบ้านนํ้าลักใต้ ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซ่ึงครอบคลุมพัฒนาการทํัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินและมีการ
จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๐ กิจกรรม และโครงงานขนมไข่นกกระทาท่ีเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเด็กให้บรรลุผลด้านพัฒนาการตามท่ีหลักสูตรก้าหนด

๒. สถานศึกษาได้จัดครูท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย และ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากส้านักงานเขตพืํนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และ สพฐ.ทางการ
อบรมออนไลน์โดยเน้นให้ครูมีการบริหารชัํนเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก และปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง จนเป็นท่ีพึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัย

๓. สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ท่ีปลอดภัยและเพียงพอส้าหรับเด็กทุกคน
เช่น มุมประสบการณ์ ห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดโทรทัศน์ท่ีสามารถเช่ือมต่อสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้ มีมุมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมส่งเสริมการอ่าน มุมบ้าน และส่ง
ห้องเรียนอนุบาลเข้าร่วมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ สพป.น่าน เขต ๒
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๔. สถานศึกษามีระบบบริหารท่ีมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผูบ้ริหาร
เข้าใจถึงปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการผ่านกิจกรรมนิเทศ
ภายในชัํนเรียน และเอาใจใส่การจัดการศึกษา มีการกระจายอ้านาจการบริหารงานทุกระดับชัํน โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กร่วมกันจนเกิดความพึงพอใจของ
สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ้าปีต่อผู้ปกครองเด็ก
โดยการบันทึกในรายงานผลการประเมินพัฒนาการ แผ่นพับและการประชุมผู้ปกครอง รายงานต่อชุมชน
โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขํันพืํนฐานฯ การประชุม
ประจ้าเดือนของหมู่บ้านนํ้าลัก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ้าปี (SAR) ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึง
บุคคลท่ีสนใจทางเวปไซต์โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้ (namlaktai.com)

3. จุดเด่น
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PDCA เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีแผนปฏิบัติการประจ้าปีท่ีเกิดจากความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทัํง ๔ ด้าน มีโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยและหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส้าหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธ์ุ (ม้ง เมี่ยน ลัวะ
และขมุ) จากส้านักงานเขตพืํนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสติปัญญา
กิจกรรมโครงการอาบน้ํากลางวัน เครื่องเล่นสนาม BBL ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย มีส่ือการเรียนรู้
และมุมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม ซ่ึงส่งผลให้
ห้องเรียนอนุบาลได้ รับเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ส้านักงานเขตพืํนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๒

4. จุดท่ีควรพัฒนา
สถานศึกษาจัดหาบริการส่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ี

หลากหลายให้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกด้านเพื่อการมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีถูกต้องและเหมาะสมตามวัย

๕. ข้อเสนอแนะ
น้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ

จัดการ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ดังนีํ
๑) ดําเนินงานพัฒนาด้านวิชาการท่ีเน้นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

๒) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพยิ่งขึ้น

๖. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้

๒. แผนปฏิบัติการประจําปี/สรุปโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓. แผนนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๔. ภาพการพัฒนาห้องเรียน /เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ สพป.น่าน เขต ๒

๕. เกียรติบัตรการอบรม พัฒนาครูผู้สอน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

1. กระบวนการพัฒนา
ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ

กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก จนท้าให้เด็กมีพัฒนาการทํัง ๔ ด้าน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด
ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ครบ ๔ ด้านตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและมีเด็กพิเศษเรียนร่วมท่ีต้องดูแลอย่างใกล้ชิด มีการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล ตลอดปีการศึกษา มีการประเมินหลังการจัดประสบการณ์/กิจกรรมตาม

สภาพจริง มีการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นเด็กเป็นสําคัญผ่านการเล่น สนองตอบ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล และความสนใจของเด็ก มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ

ประสบการณ์ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทํัง ๕ ครูสามารถจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมทํังภายในและภายนอกชัํนเรียนท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

2. ผลการด้าเนินงาน
ครูจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทัํง ๔ ด้าน ได้แก่

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงได้เลือกเล่นและ
ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยบูรณาการ
กิจกรรมอย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL : Brain Based Learning)
กิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นต้น

ครูจัดบรรยากาศห้องเรียนให้มีมุมประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ในห้องเรียนเน้น
ความสะอาด ปลอดภัย มีอากาศถ่ายเท ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงโดยการสังเกต
สัมภาษณ์ ตรวจผลงานเด็ก ฯลฯ ในกิจกรรมประจ้าวันและกิจกรรมต่างๆ โดยผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคล มีการจัดท้าสมุดรายงานประจําตัวเด็ก สมุดบันทึก

สุขภาพอนามัย สมุดบันทึกพฤติกรรมประจําสัปดาห์ท่ีมีข้อมูลเด็กรายบุคคล เพื่อน้าผลการประเมินมา

พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลและปรับปรุงการจัดประสบการณ์ร่วมกันโดยกระบวนการ PLC และการนิเทศ

ภายในทุกเดือน

ผลของความมุ่งม่ันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กจึงเกิด Best Practice โรงเรียนสุจริต คือ กิจกรรม
เกมการเล่นพัฒนาทักษะพํืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

3. จุดเด่น
ครูผู้สอนมีความตัํงใจมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างสม้่าเสมอ มีแผนการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กทํังทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา พร้อมทัํงส่งเสริมทักษะในการด้ารงชีวิตโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตลอดจนจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทํังภายในและภายนอกห้องเรียน
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๔. จุดท่ีควรพัฒนา
ครูบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้สามารถส่งเสริมและให้การช่วยเหลือเด็กได้

อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและนําไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กอย่างเป็น

ระบบ

๕. ข้อเสนอแนะ
น้าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น

ส้าคัญ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาเป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

๖. แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง

๑. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้

๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับช้ันอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓. แผนปฏิบัติการประจําปี/สรุปโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๔. รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๕. รายงานการทดลอง ๒๐ กิจกรรมและโครงงานวัฏจักรสืบเสาะ ปีการศึกษา๒๕๖๔
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ส่วนท่ี 3
สรุปผลและแนวทางการพัฒนา

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส้าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน้าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน้าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส้าเร็จกับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน้าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนํันจากผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทัํงแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขํึน ดังนีํ

 ระดับปฐมวัย

สรุปผล

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา

คุณภาพของเด็ก

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา

กําหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมอนามัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้เหมาะสมตามวัย มีความซ่ือสัตย์สุจรติ มีจิต
อาสาชว่ยเหลอืแบ่งปัน เล่นและท้างานร่วมกับผู้อ่ืน
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
ชอบสนทนาซักถามในสิ่งที่ตนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการ
อย่างเป็นระบบด้วยกระบวรการ PDCA เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีแผนปฏิบัติการประจ้าปีท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายมีโครงการ/กิจกรรม
ที่ สอดคล้ องตามหลั กสู ต รการศึ กษาปฐม วัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทัํง
๔ ด้าน มีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ
หนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส้าหรับเด็กปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

- ส่งเสริมความม่ันใจและกล้าแสดงออกของผู้เรียน

- ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจวิธีการ

ดูแล และส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสม

ตามวัย

- ส่ ง เสริมการใช้ภาษากลางในการ ส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน

- ส่ ง เ ส ริม ให้ เ ด็ก มีทั กษะทางคณิตศาสต ร์ ให้

เ ห ม า ะ ส มต า มหลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ าป ฐ ม วั ย

พุทธศักราช ๒๕๖๐

กระบวนการบริหารและการจัดการ

- จัดหาบริการสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน

และสื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้แก่ผู้เรียน

- ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกด้าน

เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา

กลุ่มชาติพันธุ์ (ม้ง เม่ียน ลัวะ และขมุ) จาก
ส้านักงานเขตพืํนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
๒ ท่ีส่งเสริมการพัฒนาด้านสติปัญญา กิจกรรม
โครงการอาบนํ้ากลางวัน เครื่องเล่นสนาม BBL ท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย มีสื่อการเรียนรู้ และ
มุมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ

ครูผู้สอนมีความตัํงใจมุ่งม่ันในการพัฒนา
ตนเอง เข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างสม้่าเสมอ มี
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น
ส้าคัญสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเรียนปน
เล่นเพื่อพัฒนาการเด็กทํังทางด้านร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมทัํงส่งเสริม
ทักษะในการด้ารงชีวิตโดยการใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตลอดจนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทัํงภายในและภายนอก
ห้องเรียน

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ

ครูควรมีการบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคลเพ่ือให้สามารถส่งเสริมและให้การ

ช่วยเหลือเด็กได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่

ละบุคคลและนําไปสู่การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้ระดับคุณภาพท่ีสูงข้ึน

แผนปฏิบัติงานที่ ๑

- จัดทําโครงการ กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกมากข้ึน เพื่อส่งเสริมความม่ันใจและ

การกล้าแสดงออก

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ปัญหาเด็กร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน

- โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในโรงเรียน

แผนปฏิบัติงานที่ ๒

- จัดหาบริการส่ือส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับบริบทและเหมาะสมตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ปกครอง

แผนปฏิบัติงานที่ ๓

- ครูมีการนําผลสะท้อนการจัดประสบการณ์ของครู มาเป็นประเด็นในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อนําผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 



28

ภาคผนวก
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ค้าส่ังโรงเรียนบ้านน้ําลักใต้
ท่ี 01๘ / 256๔

เรื่อง แต่งตัํงคณะกรรมการด้าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขํันพํืนฐาน

ปีการศึกษา 256๔

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

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐานและรายละเอียด จึงอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตัํงข้าราชการครูและพนักงานราชการ
รับผิดชอบการด้าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนีํ

๑. ด้าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน

๒. ก้ากับติดตามดูแล ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร เพื่อรองรับการประเมินประจ้าปี ให้เป็นไป
ตามประกาศของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด

๓. ออกแบบ สร้างเคร่ืองมือและประเมินผลการด้าเนินงานในแต่ละมาตรฐานการศึกษาเป็น
ระยะๆ พร้อมทัํงวิเคราะห์/สังเคราะห์ผลการประเมินให้เป็นสารสนเทศให้เรียบร้อย

๔. รายงานผลความก้าวหน้าการด้าเนินงาน ตามมาตรฐานโดยจัดแฟ้มงานเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขํันพืํนฐาน ภาคเรียนละ 1 ครัํง

ทํังนีํ ตัํงแต่บัดนีํเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ.256๔

(นางนภาพร เจริญผล)
ครู คศ.3 รักษาการในต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้
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รายละเอียดแนบท้ายค้าสั่งโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้
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. มีความรู้ทักษะพํืนฐาน 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 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอํือต่อ

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 เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอืํอต่อ
การเรียนรู้

3.3 มีการบริหารจัดการชัํนเรียนเชิงบวก
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

ทักษะการคิดพํืนฐานและแสวงหาความรู้ได้

นางสาวนีรทัย ไชยคํา

และคณะ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาทัํง 4 ด้าน

สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน
๒.๒ โรงเรียนจัดให้มีครูเพียงพอกับชัํนเรียน
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 ครูจัดบรรยากาศที่เอํือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กสภาพจริงและน้าผล

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

นางสาวนีรทัย ไชยคํา

และคณะ
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ประกาศโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้
เรื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขํันพํืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

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

การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทัํงภายใน และ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ้าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการ ศึกษา
ขัํนพืํนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระ
ทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัํนพืํนฐานเพ่ือประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลง
วันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขํันพืํนฐาน และระดับ การศึกษาขํัน
พืํนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้จึงไดป้รับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขํันพืํนฐานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายทํังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาขัํนพืํนฐาน การ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขํันพืํนฐานฯ ในการประชุม ครัํงท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ําลักใต้ มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขํันพืํนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนีํ

ทํังนีํ ให้มีผลตัํงแต่ วันท่ี ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นางนภาพร เจริญผล )
ครู คศ.3 รักษาการในต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้
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การก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้
เรื่อง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา

ร้อยละ

๘๐

ระดับคุณภาพ

ดีเลิศมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้

๘๐ ดีเลิศ

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ๘๐ ดีเลิศ

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี ของ
สังคม

๘๐ ดีเลิศ

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพํืนฐาน และ แสวงหา
ความรู้ได้

๘๐ ดีเลิศ

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ - ดีเลิศ

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทํัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ดีเลิศ

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชํันเรียน ดีเลิศ

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ดีเลิศ

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์

ดีเลิศ

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส้าคัญ ๘๐ ดีเลิศ

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
แต็มศักยภาพ

๘๐ ดีเลิศ

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๘๐ ดีเลิศ

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอํือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย

๘๐ ดีเลิศ

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

๘๐ ดีเลิศ

ระดับค่าเป้าหมาย
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
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คําส่ังโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้

ท่ี ๑๐ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

อาศัยกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระบุว่าให้สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษา

ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะทํางานดังนี้

๑. นางนภาพร เจริญผล ประธานกรรมการ

๒. นางชุมพร จันทร์ปุนะ กรรมการ

๓. นางสาวนีรทัย ไชยคํา กรรมการ

๔. นางสาวณิชกานต์ แก้วแดง กรรมการ

๕. นางวัจนา ญาณกรสกุล กรรมการและเลขานุการ

ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าที่ตามคําสั่งนี้จัดทํารายงานประจําปีของสถานศึกษาเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ในลําดับต่อไป

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางนภาพร เจริญผล)
ครู คศ.3 รักษาการในต้าแหน่ง

ผู้อ้านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนํ้าลักใต้
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ภาพกิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของเด็ก

กิจกรรมรักษ์ป่าน่าน โครงงานขนมไข่นกกระทา

โครงงานขนมไข่นกกระทา กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

รพสต.บ้านนํ้าโมงดูแลสุขภาพนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
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ภาพกิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สพป.น่าน เขต 2

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่ือเทคโนโลยี
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ภาพกิจกรรม
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ

กิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน กิจกรรมการอบรมพัฒนาตนเอง

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การให้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ปกครองนักเรียน

การเย่ียมบ้านนักเรียน การผลิตส่ือโดยเด็กมีส่วนร่วม
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เกียรติบัตร /ความส้าเร็จ

การต่อป้ายพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
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