
 
 

 
ค าน า 

 
 

สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลนครพนม ปกีารศึกษา  2556 ฉบับนี้ ไดร้วบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียน ข้อมูลโครงสรา้งการบรหิารงาน  ข้อมูลครแูละบคุลากรทางการศึกษา ข้อมูลนกัเรียน 
ข้อมูลหอ้งเรียน  ข้อมูลการรับรางวัล  ผลการพัฒนาผู้เรียนปีการศกึษา 2555 และข้อมูลอาคารสถานที่
เพื่อประกอบการวางแผนการพัฒนาการจดัการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้ และใช้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การปฏิบตัิงานของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รบัรู้ 
 ขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสว่นร่วมในการให้ข้อมูล รวบรวม สรุปผลให้ได้ข้อมูลที่สมบรูณ์และเปน็ปัจจุบนั 
 
 
              อ านาจ  นาไชย 
                 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลนครพนม 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
   
           หน้า 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประวัตโิรงเรียน         2 
อัตลักษ์/เอกลักษณ ์         2 
วิสัยทัศนโ์รงเรียน         2 
พันธกิจ/เป้าประสงค ์        3 
กลยุทธ์ของโรงเรียน/และตวัชี้วดัความส าเร็จ      4  
ภารกิจของโรงเรียน         7 
สภาพการจัดการเรียนการสอน       8  
โอกาสและข้อจ ากดัของโรงเรียน       8 
ข้อมูลชุมชน            9 
แผนผังโรงเรียน           10 

โครงสร้างการบรหิารงาน 
คณะกรรมการฝ่ายบรหิาร        11 
คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา       12 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน        13 
หัวหน้างาน           13 
คณะกรรมการฝ่ายบรหิารงานวิชาการ       14 
คณะกรรมการฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ      16  
คณะกรรมการฝ่ายบรหิารงานทั่วไป       17 
คณะกรรมการฝ่ายบรหิารงานบุคคล       19 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้        22 
หัวหน้าสายชั้นเรียน         23 

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
จ านวนครแูละบุคลากรทางการศกึษา       24  
รายชื่อผู้บริหารและครปูระจ าการจ าแนกตามวุฒิการศกึษา     25 

         วิทยฐานะและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้      29 
คุณครูประจ าสายชั้น         30 

 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
 
           หน้า 
 

คุณครูพิเศษประจ าสายชั้น        38 
ลูกจ้างประจ า          43 

ข้อมูลหอ้งเรียนและนักเรียน 
จ านวนห้องเรียนและนกัเรียน        44 
จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามห้องเรียน       45 

ผลการพัฒนาผู้เรียน 
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตขิั้นพ้ืนฐาน (o-net)    49 
คะแนนสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ      57 

อาคารสถานที ่
อาคารเรียน          60 
อาคารเอนกประสงค ์        60 
สนามกลางแจ้ง         61 
ห้องปฏบิัติการ         61 
ห้องเรียน          62 
ห้องน้ า-ห้องสว้ม          62 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 สารบัญแผนผัง 
 
           หน้า 
 
แผนผังที่ 1 แสดงแผนผังโรงเรียนอนุบาลนครพนม     10 
แผนผังที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน      11 
แผนผังที่ 3 แสดงข้อมูลกลุม่สาระการเรียนรู ้      22 
แผนผังที่ 4 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชัน้อนุบาลปีที ่1     30 
แผนผังที่ 5 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชัน้อนุบาลปีที ่2     31 
แผนผังที่ 6 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1    32 
แผนผังที่ 7 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2    33 
แผนผังที่ 8 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3    34 
แผนผังที่ 9 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4    35 
แผนผังที่ 10 แสดงข้อมูลคณุครูประจ าสายชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5    36 
แผนผังที่ 11 แสดงข้อมูลคณุครูประจ าสายชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6    37 
แผนผังที่ 12 แสดงข้อมูลครพิูเศษประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    38 
แผนผังที่ 13 แสดงข้อมูลครพิูเศษประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3    39 
แผนผังที่ 14 แสดงข้อมูลครพิูเศษประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    40 
แผนผังที่ 15 แสดงข้อมูลครพิูเศษประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    41 
แผนผังที่ 16 แสดงข้อมูลครพิูเศษประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   สารบัญตาราง 

    
           หน้า 
 
ตารางที่ 1 พันธกิจและเป้าประสงค ์       3 
ตารางที่ 2 การก าหนดกลยทุธ์การด าเนนิงานโรงเรียนอนุบาลนครพนม    4 
             ปีการศึกษา 2556 - 2558 
ตารางที่ 3 การก าหนดตวัชีว้ัดความส าเร็จ       5 
ตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลคณะกรรมการฝา่ยบรหิาร      12 
ตารางที่ 5 แสดงขอ้มูลคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา    12 
ตารางที่ 6 แสดงขอ้มูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    13 
ตารางที่ 7 แสดงขอ้มูลหวัหน้างาน       13 
ตารางที ่8 แสดงขอ้มูลคณะกรรมการฝา่ยบรหิารงานวิชาการ    14 
ตารางที่ 9 แสดงขอ้มูลคณะกรรมการฝา่ยบรหิารงานงบประมาณ    16 
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป    17 
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบคุคล    19 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา     24 
ตารางที่ 13 แสดงรายชื่อผูบ้ริหารและครูประจ าการจ าแนกตามวฒุิการศึกษา   25                      
วิทยฐานะและกลุม่สาระการเรียนรู้ 
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้    29 
ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า       43 
ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า (โครงการ MEP)     43 
ตารางที่ 17 แสดงจ านวนหอ้งเรียนและนักเรียน      44 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้อนุบาลปีที่ที่ 1     45 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้อนุบาลปีที่ที่ 2     45 
ตารางที่ 20 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1     46 
ตารางที่ 21 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2     46 
ตารางที่ 22 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3     47 
ตารางที่ 23 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4     47 
ตารางที่ 24 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5     48 
ตารางที่ 25 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6     48 
 
 



 
 

 
   สารบัญตาราง 

    
           หน้า 

 
ตารางที่ 26 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   49 
ตารางที่ 27 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   49 
               ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ตารางที่ 28 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา   50 
       ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตารางที่ 29 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา   50 
                ศาสนา และวฒันธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตารางที่ 30 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  51 
ตารางที่ 31 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  51 
               ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ตารางที่ 32 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  52 
ตารางที่ 33 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  52 
               ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ตารางที่ 34 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  53 
ตารางที่ 35 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  53 
       ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ตารางที่ 36 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ  54 
ตารางที่ 37 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ  54 
                ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ตารางที่ 38 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ   55 
ตารางที่ 39 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ   55 
       ตามมาตรฐานการเรียนรู ้
ตารางที่ 40 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้    56 
               การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 



 
 

 
   สารบัญตาราง 

    
           หน้า 
 
ตารางที่ 41 แสดงผลการทดสอบระดับชาติกลุม่สาระการเรียนรู้    56 
               การงานอาชีพและเทคโนโลยตีามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตารางที่ 42 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ     57 
ตารางที่ 43 แสดงข้อมูลการศึกษาต่อ       58 
 
 
 
 
 
 


