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บทสรุปของผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) ของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

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   สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต ๑   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖      
มีเขตพ้ืนที่บริการภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  มีพ้ืนที่ ๑๒ ไร่  ๓ งาน  ๗๗  ตารางวา  มีห้องเรียนทั้งหมด      
๖๒ ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน  ๒,๒๔๘  คน   เปน็เด็กพิเศษ  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  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ รู้จักค้นคว้าหาความรู้ มีทักษะกระบวนการคิด สามารถปรับตัวให้เข้า

สังคมได้ ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษามีพัฒนาการของประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด และสถานศึกษามีผลการด าเนินงานส่งเสริมสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

จุดที่จ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

คุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑.  คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม   
  ๒.  หลักฐานสนับสนุน 
                  จากการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง ๓ มาตรฐาน พบว่าผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ มีความสารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ  และมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

http://www.anps.ac.th/
http://www.facebook.com/anuban.nkp
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และมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน ๒๕๕๑  โครงการ
พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ. โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  มีรูปแบบบริหารจัดการของโรงเรียน พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพระดับสูงขึ้น 
      มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน   
          แผนที่  ๑  แผนต่อยอดโครงการที่ประสบผลส าเร็จ  จ านวน  ๖  โครงการ  ประกอบด้วย 
                       โครงการที่ ๑   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
                       โครงการที่ ๒   โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง 
ขั้นพ้ืนฐาน ๒๕๕๑     
                       โครงการที่ ๓  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
                       โครงการที่ ๔  โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
                       โครงการที่ ๕  โครงการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ. 
                       โครงการที่ ๖  โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล     
          แผนที่  ๒  แผนแก้ไขจุดอ่อน  จ านวน  …-…. โครงการ 
   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ    
          แผนที่  ๑  แผนต่อยอดโครงการที่ประสบผลส าเร็จ  จ านวน  ๙  โครงการ  ประกอบด้วย 

             โครงการที่ ๑  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                                         
             โครงการที่ ๒  โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก    

                        โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณรูปแบบนิติบุคคล   
                        โครงการที่ ๔  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและบัญชี 
                        โครงการที่ ๕  โครงการจัดหาพัสดุบริหารส านักงานโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
                        โครงการที่ ๖  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์โรงเรียน 
                        โครงการที่ ๗  โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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                       โครงการที่ ๘  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี                                            
                       โครงการที่ ๙  โครงการพัฒนาการบริหารลูกจ้างชั่วคราว (จ้างลูกจ้าง ยาม ธุรการ) 
         แผนที่  ๒  แผนแก้ไขจุดอ่อน  จ านวน  ๑  โครงการ ประกอบด้วย 
                       โครงการที่ ๑  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
         แผนที่  ๑  แผนต่อยอดโครงการที่ประสบผลส าเร็จ  จ านวน  ๔  โครงการ  ประกอบด้วย 
                       โครงการที่ ๑  โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการชั้นเรียน     
                       โครงการที่ ๒  โครงการนิเทศภายใน                                            
                       โครงการที่ ๓  โครงการพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมศักยภาพครูมืออาชีพ  
                       โครงการที่ ๔  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน                        
         แผนที่  ๒  แผนแก้ไขจุดอ่อน  จ านวน  …-…. โครงการ  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) ของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
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  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ รู้จักค้นคว้าหาความรู้ มีทักษะกระบวนการคิด สามารถปรับตัวให้เข้า
สังคมได้ ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษามีพัฒนาการของประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด และสถานศึกษามีผลการด าเนินงานส่งเสริมสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

จุดที่จ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

       2.  ผลการด าเนินงาน          
             2.1  ภาพรวมโรงเรียนอนุบาลนครพนม   มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  เมื่อจ าแนกเป็นรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
มาตรฐานที่  2 การบริหารจัดการอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอยู่ในระดับ ดีเลิศ  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับ  ดี  โดยมี
ข้อเสนอแนะ  
   1. ด้านผลการจัดการศึกษา  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมผู้เรียนได้ถูกต้องตรงประเด็น 

http://www.facebook.com/anuban.nkp
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอน  อบรมพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยพัสดุ  และควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
       3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกคน  และมี
การบันทึกหลังท ากิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง  เพ่ือศึกษาและแก้ไขปัญหาหรือจุดบกพร่อง และเพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า              
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ  ด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม    
                    1)  วิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1 ในรอบปีที่ผ่านมา 
                        ได้ส ารวจข้อมูลการพัฒนาการในแต่ละด้านว่ามีผลการประเมินอยู่ ในระดับใดแล้วน าผล                       
มาวิเคราะห์หาสาเหตุ แล้ววางแผนแก้ปัญหาและจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ให้ครอบคลุม ดังนี้ 

- ด้านผลสมฤทธิ์ทางการเรียน   
โรงเรียนอนุบาลนครพนม   ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ด้วยการคัดกรอง

นักเรียน ตามความถนัด  ความสามารถ  เน้นเรื่องการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  สรุปรวมความรู้
เป็นนวัตกรรมของตนเอง  น าเสนอแลกเปลี่ยนผลงานได้ 

นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม   ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนโดยเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนทุกคนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  อีกทั้งยังเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
ชีวิตพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม   จากวิธีการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับ ดีเลิศ 

- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม   มีแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้พื้นฐาน และยังได้จัดโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามเป็นที่ยอมรับ  ให้อยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมที่ดี  มีความภูมิใจในท้องถิ่น  มีการ
ยอมรับร่วมกัน    จัดกิจกรรมวันส าคัญ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ที่เข้มแข็ง 
                     

2)  มีหลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 เช่น 
      - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
         กิจกรรมทักษะทางวิชาการ / กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต / แนวทางในการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม/กิจกรรม OPEN  HOUSE/กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน / กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  

     -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         โรงเรียนอนุบาลนครพนม  จัดท าแผนพัฒนาและแนวปฏิบัติคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

โรงเรียนบ้านกุรุคุ/โครงการวันส าคัญ / โครงการคุณธรรมชั้นน า/โครงการโรงเรียนสุจริต/กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม
หน้าเสาธง/ โครงการลูกเสือ/โครงการกีฬา บันทึกน้ าหนักส่วนสูง บันทึกการแปรงฟัน/ บันทึกการดื่มนม / บันทึกการ
เข้าร่วมกิจกรรม /ผลงานนักเรียน /ภาพถ่าย 
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3)  แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม (แผนงาน โครงการ/กิจกรรม) 
แผนที่ 1 ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดยจัดคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ ่อน ให้ท างานร่วมกัน  

การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะและเอ้ือต่อความสนใจในการเรียนรู้ 
แผนที่ 2 น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
แผนที่ 3 คัดกรองนักเรียนโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ตามความ

ต้องการของผู้เรียนและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน  ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ  ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันให้มากขึ้น ตามความต้องการและ
ศักยภาพ ของผู้เรียน  

แผนที่  ๔  ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร ๕ ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียนจากการท างาน และ
ร่วมรับผลจาการด าเนินการ) 

        
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

               1) วิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่  2 
  โรงเรียนอนุบาลนครพนม   ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และ จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์  ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  น าไปปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง   จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย  พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  พัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
             2)  หลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 2  เช่น 

        แผนปฏิบัติการประจ าปี / บันทึกMOU ระหว่างครูผู้บริหารโรงเรียน/ โครงการ/กิจกรรม บันทึกการ
ประชุม ค าสั่งการมอบหมายงานของโรงเรียน/รายงานผลการปฏิบัติงานของครู/สมุดนิเทศ/สมุดหมายเหตุรายวัน/
สมุดเยี่ยมของโรงเรียน รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. รายงานการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด รายงานประจ าปีของโรงเรียน แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหารสถานศึกษา แฟ้มประกาศนียบัตร /รางวัลต่า งๆ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา รายงานโครงการฯ หนังสือติดต่อประสานงาน หลักสูตร
สถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้  หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน สมุดนิเทศ สมุดตรวจราชการ/ป้ายแผนภูมิการ                 
จัดโครงสร้างองค์กร /ป้ายแสดงแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม ป้ ายนิเทศติดตามก ากับงานแฟ้มสะสมงานของครู                  
แบบประเมินความพึงพอใจ รูปภาพ สมุดภาพกิจกรรมของโรงเรียน การจัดนิทรรศการรายงานผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน 
 3)  แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม 

แผนที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  แผนที่  2 การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และสร้าง
เครือข่ายการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา  
 แผนที่  ๓  ใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลนครพน  อ น บ น พ                

       



 
 

            รายงานการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลนครพนม   

  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                 1) วิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่  3 

            โรงเรียนอนุบาลนครพนม ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล              
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้สนับสนุนร่วม
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
                 2)  หลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 3 
                      หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการนิเทศภายใน แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
เครื่องมือการวัดและประเมินผลชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน  จัดบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในห้องเรียน /ข้อตกลงและ
แนวปฏิบัติของห้องเรียน บันทึกงานธุรการชั้นเรียน บันทึกmou รายงานผลการปฏิบัติงานของครู แฟ้มพัฒนางานของ
ครู-บันทึก/สมุดบันทึกนิเทศ สมุดเยี่ยม ภาพถ่าย 
       3)  แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม 
 

          แผนที่ 1 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

แผนที่ 2 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียนการ สอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  


