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โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งอยู่เลขที่  6 ถนนอภิบาลบัญชา ต าบลในเมือง     
อ าเภอเมืองนครพนม   จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์ 48000    

        โทรศัพท์ : 042-511198      
       : โทรสาร 042-520954     

           e-mail : anuban.nkp1@gmail.com         
                 Website : www. anpedu.com  
            Facebook : http://www.facebook.com/anuban.nkp 
 รหัสสถานศึกษา : 48010034    

เครือข่าย : โรงเรียนเครือข่ายนครพนม  ประกอบด้วย 7 โรงเรียน คือ 
 โรงเรียนบ้านนาทราย 
 โรงเรียนเมืองนครพนม 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
 โรงเรียนบ้านบ้านนามูลฮิ้น 
 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 
 โรงเรียนบ้านนาค าโนนขาม 
 โรงเรียนบ้านดงโชค 
สังกัด : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอน : ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เขตพื้นท่ีบริการ : เขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองนครพนม 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

บทท่ี 1 ข้อมลูพื้นฐาน 
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   ประวัติโรงเรียน 
 

             โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งอยูเ่ลขที่  6 ถนนอภิบาลบัญชา ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีเนื้อท่ี 12 ไร่ 3  งาน 77 ตารางวา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  
ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2487 ด้วยการสนับสนุนจากพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการ
ในจังหวัดนครพนม ด้วยเงินจ านวน 3,200 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดของ  
ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ครูคนแรก คือ นางสาวประไพ  
รัตนมาลี มีคนครัวและภารโรง อัตราละ 1 คน อยู่ในความดูแลของนางเฉลิมศรี  โชติกุญชร   
ครูใหญ่คนแรก คือ นางสงวนศรี สร้อยสุวรรณ 

                ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นโรงเรียนชั้นน าท่ีมีความพร้อมได้รับการพัฒนา
เพื่อยกระดับสู่การเป็น "โรงเรียนมาตรฐานสากล"  (World - Class Standard School) 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภารกิจของโรงเรียน คือ การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสูม่าตรฐานสากล ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
 ปัจจุบัน พ.ศ. 2556  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายอ านาจ  นาไชย ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

        อัตลกัษณ ์        สอนให้มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม 
  

      เอกลักษณ์        การออมทรัพย์ 
 

   สีประจ าโรงเรียน    สีฟ้า - ขาว   
 

   วิสัยทัศน์โรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
รองรับสังคมอาเซียน มีคุณธรรมน าความรู้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สุขภาพกาย
แข็งแรง ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข  

“Quality system management, world class standard, creating the youth 
to be world and ASEAN community citizens, have moral and wisdom, 
commitment to democracy, be healthy, living precious and happy.” 
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    พันธกิจและเป้าประสงค์ 
  

พันธกิจ เป้าประสงค์ 
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล 

2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง  
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มี 
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
5. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามี 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

6.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
7.  สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

8.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

9.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง 

ตารางที่ 1 แสดงการก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงานโรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2556 - 2558 
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          กลยุทธ์ของโรงเรียนและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ท่ี 4  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ท่ี 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

การก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินงานโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
ปีการศึกษา 2556 - 2558 มดีังนี ้

  

กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดสรา้งสรรค์ ตดัสินใจ แกป้ัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  
รักเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 
 

4.  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ครูจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

3. เสริมสร้างสังคมแหง่การเรียนรู ้
 

7. สถานศึกษามีการใชแ้หลง่เรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างคุ้มค่า 
8.  ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝา่ยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศกึษา 

4. ส่งเสรมิอัตลกัษณ์ของสถาน 
ศึกษาให้โดดเด่น 

9. สถานศึกษามีอัตลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ 

5. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

10. สถานศกึษามกีารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ตารางที่ 2  แสดงการก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงานโรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2556 - 2558 
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การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 

                

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนมีความรูแ้ละทกัษะที่
จ าเป็นตามหลักสตูร
สถานศึกษา 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกรายวชิา 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีม่ีทักษะกระบวนการในระดบัดีขึน้ไป 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมสีุขภาพจิต สขุภาพกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทีร่่วมกิจกรรมด้านดนตร ีกีฬา ศิลปะ 
5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถระบุอาชีพสุจรติในท้องถิ่นได้ 

2. ผู้เรียนมีวามสามารถในการ
คิดย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสนิใจ แก้ปญัหาไดอ้ย่างมีสติ 
สมเหตุผล 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทีม่ีความสามารถในการคิดไดอ้ย่างเปน็
ระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปญัหาได้อย่างมีสต ิสมเหตุผล 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห์ 
และเขียนผ่านเกณฑข์ั้นต่ า 

3. ผู้เรียนมีทักษะใน 
การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
รักเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่สามารถใช้ Internet สืบคน้ข้อมูล 
9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่สามารถสืบคน้ขอ้มูลความรู้จาก
ห้องสมดุ และแหล่งเรียนรู้อืน่ 
10. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีนิสัยดา้นรักการท างานในระดับดีขึน้ไป 
11. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ร่วมปฏิบัตงิานกับผู้อืน่ไดต้ามเกณฑ ์

4. สถานศึกษามีการจดั
หลักสูตรและกระบวนการเรยีน
การสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

12. สถานศกึษามหีลักสตูรสถานศกึษาทีไ่ด้รบัการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาทีส่ามารถตรวจสอบได้ 
13. สถานศกึษามงีาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิคุณภาพผู้เรียน
โดยตรงอยา่งนอ้ย ปีละ 10 โครงการ 

5. ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

14. ร้อยละ 100 ของครมูีแผนจัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั 
15. ร้อยละ 100 ของครมูีเครื่องมือวดัและประเมนิผลตามสภาพจริง 
16. ร้อยละ 100 ของครูทีม่รีายงานการวิจัยในชัน้เรียน คนละ 1 
เรื่อง/ภาคเรียนหรือปีการศกึษา 
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การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
6. สถานศึกษามีการจดักิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

17. สถานศกึษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือมุง่ยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
18. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี
ขึ้นไป 
19. สถานศกึษามขี้อมูล หลกัฐาน การรว่มกิจกรรมระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 ครัง้ 

7. สถานศึกษามีการใชแ้หลง่
เรียนรู้พฒันาคุณภาพผู้เรียน
อย่างคุ้มค่า 

20. สถานศกึษาน าภูมิปญัญาท้องถิน่ มาเปน็วิทยากร
บุคคลภายนอกรว่มจดัการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
21. สถานศกึษาใช้แหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อระดบัการศึกษา 

8.  ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝา่ยมี
ส่วนรว่มในการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา 

22. สถานศกึษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
23. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 80 ปฏิบัตหินา้ทีต่ามบทบาท
หน้าที่ทีก่ าหนด 
24. สถานศกึษามคีู่มือการปฏิบัติงานของสถานศกึษาครบทุกงาน 
25. สถานศกึษามแีละใชแ้ผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

9. สถานศึกษามีอัตลกัษณ์ที่
โดดเดน่ 

26. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถด้านการคดิแก้ปญัหา
อย่างเปน็ระบบ 
27. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนร่าเรงิ แจ่มใส 
28. ร้อยละ 100 ของครูทกุคนมีความโอบอ้อมอารี 
29. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถใช้ภาษาของอาเซียนเพ่ือ 
การสื่อสารได้ตามเกณฑ ์

10. สถานศกึษามกีารพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษที่สอง 

30.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทีม่ีคุณภาพในระดับดีขึน้ไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
31. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 สาระวิชา
หลักมากกว่า ร้อยละ 50 

ตารางที่ 3 แสดงการก าหนดตัวช้ีวดัความส าเรจ็ของเป้าประสงค ์
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    ภารกิจของโรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลนครพนมเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภารกิจหลัก คือ จัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6 และการศึกษาปฐมวัยให้แก่ชุมชนในเขตบริการ
ของโรงเรียน  โดยยึดหลักการตาม พ.ร. บ. การศึกษาแห่งชาติ  ปี 2542 ดังนี้ 

1. บริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การจัดการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 และการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมภารกิจงาน  
4  งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไปและงานการเงินและงบประมาณ   
ท้ังนี้โดยยึดหลักการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายงานให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนร้อยละ  100 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ผู้เรียนท้ังระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 และการศึกษาปฐมวัย 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพ                               
ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  ดังนี ้   

3.1 พัฒนาครูโดยการนิเทศภายใน การอบรม ทัศนศึกษาดูงาน จัดท าผลงาน  
ปรับกระบวนการสอนสอดแทรกจิตพิสัยและคุณธรรมจริยธรรมและจัดสวัสดิการบริการ 
ส าหรับครู  

3.2 จัดสื่อการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรและเพียงพอ  มีห้องสมุดท่ีเอื้อ 
ต่อการเรียน  มีหนังสือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยส าหรับให้บริการในค้นคว้า  จัดหาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 

3.3 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน  ประสานความร่วมมือกับ 
ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.4 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและสนองความต้องการของผู้เรียน 
และชุมชน   

4. ภารกิจในการประเมินผลของสถานศึกษา  ดังนี้ 
4.1 ประเมินภารกิจหลักของโรงเรียนท้ัง  4 งาน โดยยึดวัตถุประสงค์และสภาพ 

ความส าเร็จของงาน 
4.2 ประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อรองรับการประเมิน                 

ภายนอกจาก สมศ.  โดยการประเมินตามมาตรฐานสภาพความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีคาดหวัง 



 
 

 

สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลนครพนมปีการศึกษา 2556  
 

 
                                  หน้า  8 

  8 

 
5. วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

              โรงเรียนอนุบาลนครพนมเป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในระดับจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดไว้จังหวัดละ 1 โรงเรียน 
 

     สภาพการจัดการเรียนการสอน 
  1. หลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีใช้ในสถานศึกษา คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class 
Standard School) ให้มีความสอดคล้องและสนองนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาของรัฐ
ในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 2. โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมการใช้สื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ส่งเสริม  พัฒนา ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม 
ท่ีดีงามเพือ่ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 3. โรงเรียนใช้การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการวัดและประเมินผล 
เพื่อตัดสินผลการเรียน และน ามาใช้ในการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนได้สมบูรณ์แบบ 
 

     โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
       จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีศักยภาพสูงในเชิงบริหาร  และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน 
การสอน / จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

2. การจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแก้ปัญหา 
นักเรียนในทุกด้าน  มีกระบวนการที่มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ   

3. การน าส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
สือ่คอมพิวเตอร์ 

4. การค้นคว้าหาความรู้โดยใช้อินเตอร์เน็ตอย่างท่ัวถึง 
5. การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง 

ประสงค์  และมีการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต   ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย 
6. โรงเรียนสามารถสร้างวัฒนธรรมในการส่งกิจกรรมเข้าแข่งขันของแต่ละกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาวิชาการ 
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      จุดอ่อน (Weakness) 

โรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านบริเวณสถานท่ีคับแคบไม่เพียงพอต่อปริมาณนักเรียน 
       โอกาส (Opportunities) 

1. ชุมชนให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใน 
ทุกด้าน ๆอย่างดียิ่ง  สม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง-   

2. สถานศึกษาอยู่ในโครงการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณ  และสื่อต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด และส่วนราชการอื่นๆ 
       อุปสรรค (Threats) 

อาคาร  สถานท่ีไม่เพียงพอในการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้ได้สัดส่วนกับจ านวน
นักเรียน 
 

    ข้อมูลชุมชน 
1. สภาพทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองนครพนม  การคมนาคมสะดวก  

   ทิศเหนือจรดส านักงานอัยการเขต 4 เขตเทศบาลเมืองนครพนม  
   ทิศใต้จรดถนนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม    
   ทิศตะวันออกจรดถนนอภิบาลบัญชา   
   ทิศตะวันตกจรดถนนกลางเมืองในเขตเทศบาลเมืองนครพนม    

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 26,623 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
จากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

         2.  สภาพเศรษฐกิจและสังคม ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนมากจบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวประมาณร้อยละ 60 รับราชการ
ประมาณร้อยละ 30 และประกอบอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 10 รายได้ครอบครัวต่อปีโดยเฉลี่ย 
200,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน นับถือพุทธศาสนา ประมาณร้อยละ 90 
และศาสนาอ่ืนๆ อีกร้อยละ 10  (ข้อมูลจากงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
ปีการศึกษา 2556)      

  3.  วัฒนธรรม ท่ีชาวนครพนมอนุรักษ์สืบสานกันมา คือ วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ ์
ประเพณีของชาวจังหวัดนครพนมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่ ประเพณีไหล
เรือไฟ แข่งเรือพายตามล าแม่น้ าโขง ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันส าคัญทางพุทธศาสนา  

http://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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         4.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียน ได้น ามาช่วยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ  
ภูมิปัญญาของพุทธศาสนา (พระสงฆอ์บรมจริยธรรมและหลักธรรมะ ฯ) การท าพานบายศรี 
การประดิษฐ์ใบตอง การฟ้อนร าศรีโคตรบูรณ์ ฯลฯ 
 

    แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 1 แสดงแผนผังโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
 
 

    พิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     
 Latitude  17.4046 
 Longitude 104.7813 


