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บทสรุปของผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) ของสถานศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย 

ระหว่าง  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๑ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

         โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งอยู่เลขท่ี  ๖  ถนนอภิบาลบัญชา  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครพนม   
จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  ๔๘๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๔๒-๕๑๑๑๙๘   โทรสาร ๐๔๒-๕๑๓๐๙๗   
e-mail : anuban.nkp๑@gmail.com  Website : www.anps.ac.th  Facebook : 
http://www.facebook.com/anuban.nkp  อยู่ในเครือข่ายอนุบาลท่าค้อขามเฒ่า   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๑   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มี
เขตพ้ืนที่บริการภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  มีพ้ืนที่ ๑๒ ไร่  ๓ งาน  ๗๗  ตารางวา  มีห้องเรียนทั้งหมด ๖๒ 
ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน  ๒,๒๔๘  คน   เป็นเด็กพิเศษ  จ านวน  ๓๖  คน  ดังต่อไปนี้ 
     - ระดับปฐมวัย          จ านวน  ๑๔  ห้องเรียน   นักเรียน       ๔๑๐  คน    
    - ระดับประถมศึกษา   จ านวน  ๔๘  ห้องเรียน   นักเรียน    ๑,๘๓๘  คน    
 มีบุคลากรทั้งสิ้น   จ านวน  ๑๔๔  คน   แยกเป็น   

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑  คน   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๔  คน 
  ครูประจ าการ  ๗๔  คน       ครูต่างชาติ  ๙  คน 
  ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว  ๔๑  คน    
จุดแข็งหรือจุดเด่น  เด็กมีทักษะและความรู้พ้ืนฐาน มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ครูจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นส าคัญ ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ   

จุดที่จ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน  พัฒนาการด้านร่างกายเด็กให้สมวัย 
 

คุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
 ๑.  คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม   
  ๒.  หลักฐานสนับสนุน 
                จากการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ทั้ง ๓ มาตรฐาน พบว่า เด็กมีร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ และบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และโรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ STEM  เด็กปฐมวัย โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

http://www.anps.ac.th/
http://www.facebook.com/anuban.nkp
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การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ท าให้ผลการด าเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพระดับสูงขึ้น 
    มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพเด็ก  จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวม  ดังนี้ 
            แผนที่  ๑  แผนต่อยอดโครงการที่ประสบผลส าเร็จ  จ านวน  ๘  โครงการ ประกอบด้วย 
                      โครงการที่ ๑  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
                      โครงการที่ ๒  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
                      โครงการที่ ๓  โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
                      โครงการที่ ๔  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการปฐมวัย   
                      โครงการที่ ๕  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
                      โครงการที่  ๖  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM เด็กปฐมวัย 
                      โครงการที่  ๗  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเด็กปฐมวัย 
                      โครงการที่  ๘  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (สื่อการจัดประสบการณ์) 
            แผนที่  ๒  แผนแก้ไขจุดอ่อน  จ านวน  ๑  โครงการ ประกอบด้วย 

                 โครงการที่ ๑   โครงการเตรียมน้องสองภาษา    
     มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
           แผนที่  ๑  แผนต่อยอดโครงการที่ประสบผลส าเร็จ  จ านวน  ๔  โครงการ ประกอบด้วย 
                      โครงการที่ ๑  โครงการพัฒนาศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ                                 
                      โครงการที่ ๒  โครงการนิเทศภายใน 
                      โครงการที่ ๓  โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับปฐมวัย 
                      โครงการที่ ๔  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ระดับปฐมวัย 
            แผนที่  ๒  แผนแก้ไขจุดอ่อน  จ านวน -  โครงการ  
      มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
            แผนที่  ๑  แผนต่อยอดโครงการที่ประสบผลส าเร็จ  จ านวน  ๖  โครงการ ประกอบด้วย 
                     โครงการที่ ๑  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
                     โครงการที่ ๒  โครงการยิ้มใสไหว้สวย 
                     โครงการที่ ๓  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย 
                     โครงการที่ ๔  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
                     โครงการที่  ๕  โครงการสายสัมพันธ์บ้าน – นักเรียน 
                     โครงการที่  ๖  โครงการกีฬาสีเด็กปฐมวัย   
                     แผนที่  ๒  แผนแก้ไขจุดอ่อน  จ านวน  - โครงการ  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) ของสถานศึกษา ระดับช้ันปฐมวัย 
ระหว่าง  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๑ 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
 

         โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งอยู่เลขท่ี  ๖  ถนนอภิบาลบัญชา  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครพนม   
จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  ๔๘๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๔๒-๕๑๑๑๙๘   โทรสาร ๐๔๒-๕๒๐๕๙๔     
e-mail : anuban.nkp๑@gmail.com  Website : www.anuban.nkp๑.wordpress.com                                  
Facebook : http://www.facebook.com/anuban.nkp  เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลนครพนมอยู่ในเครือข่าย
อนุบาลท่าค้อขามเฒ่า   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๑   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เขตพ้ืนที่บริการภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  พ้ืนที่โรงเรียน
อนุบาลนครพนม  มีพ้ืนที่ ๑๒ ไร่  ๓ งาน  ๗๗  ตารางวา  มีห้องเรียนทั้งหมด ๖๒ ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด
จ านวน  ๒,๒๔๘  คน   เป็นเด็กพิเศษ  จ านวน  ๓๖  คน  ดังต่อไปนี้ 
     - ระดับปฐมวัย          จ านวน  ๑๔  ห้องเรียน   นักเรียน       ๔๑๐  คน    
    - ระดับประถมศึกษา   จ านวน  ๔๘  ห้องเรียน   นักเรียน    ๑,๘๓๘  คน    
 มีบุคลากรทั้งสิ้น   จ านวน  ๑๔๔  คน   แยกเป็น 

  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๑  คน   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ๔  คน 
  ครูประจ าการ  ๗๔  คน       ครูต่างชาติ  ๙  คน 
  ลูกจ้างประจ า  ๓  คน              ลูกจ้างชั่วคราว (ครจู้างสอน)  ๑๘  คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)  ๓  คน  ลูกจ้างชั่วคราว (พ่ีเลี้ยงเด็ก)   ๑๗  คน 

 

จุดแข็งหรือจุดเด่น  เด็กมีทักษะและความรู้พ้ืนฐาน มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นส าคัญ ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ   

จุดทีจ่ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน  พัฒนาการด้านร่างกายเด็กให้สมวัย 

๒.  ผลการด าเนินงาน 
               2.1 ภาพรวมโรงเรียนอนุบาลนครพนม   มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัยอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะ  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี  จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมให้ 
เด็กมีความตระหนักในตนเองในการตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีให้มากขึ้น 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดล้อมตามบริบทของสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย เช่น กลิ่นจากฟาร์มเลี้ยงหม ู

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรร่วมกันวางแผนและ
จัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยจัดท า
เครื่องมือ ก าหนดวิธีการ กระบวนการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แล้วน าไปปฏิบัติจริง น าผลการประเมินไป
พัฒนาเด็กและแนวทางการจัดประสบการณ์ต่อไป 

http://www.facebook.com/anuban.nkp
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 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้ครบถ้วนโดยเน้น
การด าเนินงานที่เป็นระบบตามขั้นตอนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นวัฒนธรรมของการท างานที่มุ่งสู่คุณภาพ
ของการประกันคุณภาพภายใน 

     
2.2  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน    ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม   

                ๑)  มีวิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1  
                           โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้ด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ตาม
กระบวนการพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  ซึ่งมุ่งพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  
สังคม สติปัญญา  มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน  พัฒนาเด็กตามโครงการ/แผนงานที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียน  และน าเอาผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนา การด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป  ผลการด าเนินงานพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๑  
คุณภาพเด็ก ที่โรงเรียนได้ด าเนินการสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดในมาตรฐานของสถานศึกษา  มีค่าร้อยละที่ได้ 
คือ ๙๖.๓๐  มีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ ๙๕.๐๐ สามารถอธิบายในแต่ละประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 

  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล  ความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
     โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้มีกระบวนการพัฒนาเด็กด้านร่างกายผ่านโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอาหารเสริม(นม)  และโครงการพัฒนาด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย เป็น
ต้น นอกจากนี้คุณครูได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน  ฝึกฝนนิสัยความรักสะอาดให้กับเด็ก โดยให้เด็กหมั่นดูแลรักษา
ความสะอาดทั้งที่บ้านและโรงเรียน  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ  คุณครูจะดูแลให้เด็กได้รู้จักการอาบน้ า 
ท าความสะอาดร่างกายก่อนนอนหลับในช่วงบ่าย และโรงเรียนให้บริการอาหาร และอาหารเสริม(นม) เพ่ิมแก่เด็กที่มี
ส่วนสูง น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เกิดผลให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ดี  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน  มีการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  เด็กสามารถดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายได้ดี  และได้รับ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลฝั่งแดงในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กเป็นประจ าทุก
เดือน    
   ผลการด าเนินงานในประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑  ได้ร้อยละ  ๙๗.๒๕ ซึ่งมีค่าร้อยละสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ของสถานศึกษา  คือ ร้อยละ ๙๕.๐๐  แสดงว่า  การด าเนินการพัฒนา  ตามประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑  
บรรลุค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
   ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
          โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ได้มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  โดยการแบ่งกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกรับ เพ่ือประเมินพัฒนาการรายบุคคล  ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  จัดกลุ่มเด็กท่ีมีพัฒนาการใกล้เคียงกันมาเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน  และฝึกคละกลุ่มเพ่ือให้
เด็กเกิดความคุ้นเคย  พร้อมทั้งครูได้จัดประสบการณ์เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง  ให้รู้จักอดทนใน
การรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  ผ่านกิจกรรมโครงงานบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project  approach และกิจกรรมการเล่นการแจ้ง   นอกจากนี้ได้ฝึกให้



 
 

            รายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลนครพนม   

  

เด็กมีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด  ตามกิจกรรมภาวะผู้น า  และฝึกให้เด็ก               
ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับวัย ผ่านโครงการพัฒนาการ ด้านอารมณ์และ
จิตใจของเด็กปฐมวัย   
     ผลการด าเนินงานในประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ ได้ร้อยละ  ๙๗.๔๐ ซึ่งมีค่าร้อยละสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ของสถานศึกษา  คือ ร้อยละ ๙๕.๐๐  แสดงว่า  การด าเนินการพัฒนาตามประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒  บรรลุ
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
  ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

       โรงเรียนอนุบาลนครพนม  มีกระบวนการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมให้เด็ก  ผ่าน ๓  กิจกรรม โดยปฏิบัติในกิจวัตรประจ าวัน เริ่มตั้งแต่ กิจกรรมที่ ๑  เข้ารั้วโรงเรียน  เด็กจะ
ได้รับการต้อนรับจากคุณครูเวรประจ าวัน  คุณครูประจ าชั้นอย่างอบอุ่น  และเริ่มการฝึกให้เด็กมีวินัยในตนเอง ตั้งแต่
การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ การวางรองเท้าที่เป็นระเบียบ  การทิ้งขยะลงถังขยะ  และการมีมารยาทที่ดีในการพูด การ
ไหว้ที่อ่อนน้อม  ฝึกการช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน  อาทิเช่น การเก็บของใช้ส่วนตัว  การแปรงฟัน  
การเข้าห้องน้ า  การอาบน้ าแต่งตัว และจัดเก็บที่นอนเอง เป็นต้น  กิจกรรมที่ ๒  หมั่นเพียรท าความสะอาด  เป็นการ
ฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และแบ่งเป็น  การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน และกิจกรรมที่ ๓  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  เป็นการฝึกให้เด็กมีความรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกการมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง  

   ผลการด าเนินงานในประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓  ได้ร้อยละ  ๙๗.๐๐  ซึ่งมีค่าร้อยละสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ของสถานศึกษา  คือ ร้อยละ ๙๕.๐๐  แสดงว่าการด าเนินการพัฒนาตามประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓  บรรลุค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา 

 
 ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา            
ความรู้ได้  
  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  ผ่านโครงการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย   การเรียนรู้ผ่าน
โครงงานบ้านนักวิทย์น้อย  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  โดยได้ฝึกให้เด็กได้รู้จักสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้
ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย ผ่านกิจกรรมที่จัดทั้ง  ๖  มุมประสบการณ์  

  ผลการด าเนินงานในประเด็นพิจารณาที่ ๑.๔  ได้ร้อยละ  ๙๓.๕๕  ซึ่งมีค่าร้อยละสูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ของสถานศึกษา  คือ ร้อยละ ๙๐.๐๐  แสดงว่า  การด าเนินการพัฒนาตามประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๔  บรรลุ
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
 
 

                2) มีหลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1  



 
 

            รายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลนครพนม   

  

           รายงานโครงการ สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน บันทึกน้ าหนักส่วนสูง บันทึกการแปรงฟัน บันทึก
การดื่มนม บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกผลการจัดประสบการณ์ แบบประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกผลหลังสอน ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก ภาพถ่าย  
                3) แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม  
                      แผนที่  ๑  แผนต่อยอดโครงการที่ประสบผลส าเร็จ  จ านวน  ๘  โครงการ ประกอบด้วย 
                      โครงการที่ ๑  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
                      โครงการที่ ๒  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
                      โครงการที่ ๓  โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
                      โครงการที่ ๔  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการปฐมวัย   
                      โครงการที่ ๕  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
                      โครงการที่  ๖  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM เด็กปฐมวัย 
                      โครงการที่  ๗  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเด็กปฐมวัย 
                      โครงการที่  ๘  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (สื่อการจัดประสบการณ์) 
            แผนที่  ๒  แผนแก้ไขจุดอ่อน  จ านวน  ๑  โครงการ ประกอบด้วย 

                 โครงการที่ ๑   โครงการเตรียมน้องสองภาษา    
 

 
2.3 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

1)  มีวิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 2  
                โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้ด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการ

จัดการ ในรูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลนครพนม (อ น บ น พ)  ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีประเด็นในการพัฒนาดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
           โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น บูรณาการกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนมาตรฐานสากล  และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๖๐ โดยโรงเรียน
มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านท้ังด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นโรงเรียนได้ด าเนินการโดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

๑. จัดท าคู่มือการบริหารวิชาการ  
๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ STEM ศึกษา 
๔. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
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 ประเด็นที่  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
  โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย  และจัด
ครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง มีพ่ีเลี้ยงเด็กครบทุกชั้นเรียน  และได้รับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยนครพนม วิชาเอกปฐมวัย มาช่วยในการดูแลเด็กร่วมกับครู
ประจ าชั้น โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 
  ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 
 ประเด็นที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญ
ในการออกแบบ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  การจัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 
  ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการศึกษา   
  ๒. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร
ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  ๓. โรงเรียนจัดให้ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC)    
  ๔. โรงเรียนมีการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือดูแล ติดตาม ช่วยแหลือ นักเรียนทุกคน 
ทุกระดับชั้น 

 
 ประเด็นที่ ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย            
ของเด็ก ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อ
การเรียนรู้  และได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

  ๑. โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

  ๒. โรงเรียนมีการจัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  ๓. โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  ๔. โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา 
 

 ประเด็นที่ ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครู  
  โรงเรียนไดอ้ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์และพัฒนาครู  โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

  ๑. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจาก Google ผ่านโทรทัศน์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาข้อมูลทางโลก
ออนไลน์ 
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  ๒. จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับเด็กโดยจัดให้เหมาะสม 
สะอาดปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก   

  ๓. จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู ส่งเสริม
สนับสนุนสื่อที่มีความปลอดภัย ในการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน 

       
 ประเด็นที่  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้มีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 
  ๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
  ๒. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือดูแล ติดตาม ช่วยแหลือ นักเรียน ทุกคนทุกระดับชั้น 
  ๓. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 
2) หลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2 เช่น  

                          แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ/กิจกรรม  บันทึกการประชุม  ค าสั่งการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวัน/สมุดเยี่ยมของโรงเรียน รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงาน
การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รายงานประจ าปีของโรงเรียน แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหาร
สถานศึกษา แฟ้มประกาศนียบัตร /รางวัลต่าง ๆ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงาน
โครงการฯ หนังสือติดต่อประสานงาน หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ สมุดตรวจราชการ ป้ายแผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร ป้ายแสดงแผนงานโครงการ หรือ
กิจกรรม ป้ายนิเทศติดตามก ากับงาน แฟ้มสะสมงานของครู แบบประเมินความพึงพอใจ รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรม
ของโรงเรียน การจัดนิทรรศการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน  

3) แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม  
แผนที่ 1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนและ

หน่วยงานอ่ืน ได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบปรับปรุงพัฒนา และใช้ข้อมูลผล
การประเมิน หรือผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้บริหารบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ  

แผนที่ 2 จัดการศึกษาโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 

  
2.4 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม   
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1) วิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 3  
                                    โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ โดยแต่ละประเด็นพิจารณา มีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ          

   โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
  ๑. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลได้สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ๒. ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ ได้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

  ๓. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
อย่างสมดุล 

  ๔. โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
  ๕. โครงการทัศนศึกษา     
  ๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย   
  ๗. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี่ 
  ๘. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
 ประเด็นที่ ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนมีการจัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม   ให้เด็กมี
โอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

  ๑. โครงการทัศนศึกษา     
  ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย   
  ๓. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  ๔. กิจกรรมวันส าคัญ เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 
 ประเด็นที่ ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้
เด็กรักครู  ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีการด าเนินงานจัดห้องเรียนให้
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สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วน
ร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้นครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

  ๑. ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
  ๒. ครูเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   
  ๔. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 

  
 ประเด็นที่ ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  โรงเรียนได้ด าเนินการให้ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการ ที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง  มี
ส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ ที่มี
ประสิทธิภาพ  แผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
  ๑. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

  ๒. ครูมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
  ๓. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 
  ๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๕. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล 
  ๖. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรม 

การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

 2) หลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3  
      หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก บันทึกการสอนของครู รายงานผลการพัฒนาเด็ก
รายบุคคล การจัดบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ข้อตกลง/แนวปฏิบัติของห้องเรียน แบบส ารวจข้อมูล สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ แบบประเมิน สื่อตามมุมประสบการณ์ รายงานพัฒนาการเด็ก สมุด
รายงานประจ าตัวเด็ก เอกสารแสดงการรายงานกับผู้ปกครอง รายงานผลการพัฒนาเด็ก รายงานผลการปฏิบัติงาน 
โครงการ กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ แฟ้มพัฒนางานของครู-บันทึก/การติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้ปกครอง (แฟ้มงาน) สมุดบันทึกนิเทศ สมุดเยี่ยม  

 
          3) แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม  

แผนที่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองให้มากกว่านี้  
แผนที่ 2. จัดแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
แผนที่ 3. น านักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 
 
 



 
 

            รายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลนครพนม   

  

 
 
 
 

 
 


