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คำนำ 
 
 

 รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้จัดทำขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนดให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา    
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มี        
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ          
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปีให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบไปด้วย        
ส่วนสำคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  

โรงเรียนอนุบาลนครพนม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        
ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการรายงานผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ื อจัดทำเป็นข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการรายงานผล จนสามารถจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี           
ของสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 
 

 

                                                                                  (นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
                           15  พฤษภาคม  2564 
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 หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหารสถานศึกษา ๑ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 14 
       ๑.๑    ข้อมูลทั่วไป 14 
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       ๑.9    จำนวนผู้เรียนทีจ่บและศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 
       ๑.10  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 48 
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       ๑.๑2  สรุปผลการประเมินประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 
  
ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 63 
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๑ 

บทสรุปผู้บริหารสถานศึกษา 
  

 ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งอยู่เลขท่ี ๖ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000  โทรศัพท์ 042-511-198  โทรสาร 042-513-039 
E-mail : anuban 190063@ gmail.com   Website : http://www.anps.ac.th   
Facebook : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. ผู้บริหารโรงเรียน   
2.1 นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร หมายเลขโทรศัพท์ 080 – 198 - 5891 
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
      วุฒิการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา E-mail Jiraput.p@gmail.com 
      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
2.2 นายธวชัชัย จันทะนะ หมายเลขโทรศัพท์ 084 – 278 – 4611 
      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
      วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา E-mail rongwat999@gmail.com 
      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 
2.3 นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน หมายเลขโทรศัพท์ 084 – 278 – 4611 
      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
      วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา E-mail nooy.omsin@hotmail.com 
      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 
2.4 สิบเอกศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 062 – 359 – 4153 
      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
      วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ค.ม. บริหารการศึกษา E-mail sirisuk1@hotmail.com 
      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งแต่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจบุัน 
2.5 นางสาวชัญญภัทร วัฒนะเหลา หมายเลขโทรศัพท์ 096 – 645 – 5641 
      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
      วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม บริหารการศึกษา E-mail ttinnapa@gmail.com 
      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน 
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3. เปิดสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3) จำนวนนักเรียน 428 คน จำนวนครู 14 คน 
      นักเรียน ชาย จำนวน 231 คน ร้อยละ 10.78  หญงิ จำนวน 197 คน ร้อยละ 9.19 

 3.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) จำนวน 1,715 คน จำนวนครู 71 คน 
      นักเรียน ชาย จำนวน 846 คน ร้อยละ 39.48  หญงิ จำนวน 869 คน ร้อยละ 40.55  
 

4. จำนวนครูและบุคลากร จำนวน 90 คน จำแนกเป็น 
เพศ ชาย จำนวน 15 คน ร้อยละ 16.67  หญิง จำนวน 75 คน ร้อยละ  83.33 
วุฒิการศึกษาครูและบุคลากร  
ปริญญาโท จำนวน 40 คน ร้อยละ 44.44  ปริญญาตรี จำนวน 50 คน ร้อยละ 55.56   
 

5. สภาพของชุมชน 
โรงเรียนอนุบาลนครพนมตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองนครพนม มีการคมนาคมสะดวก ผู้ปกครองนักเรียน 
ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 60 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 30 และอาชีพอ่ืน ๆ
ร้อยละ 10 รายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ย 200,000 บาท/ปี จำนวนสมาชิก เฉลี่ย 5 คน/ครอบครัว 
ร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 10 โรงเรียนอนุบาลนครพนมร่วมอนุรักษ์
และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณขีองท้องถิ่นร่วมกับชุมชนเป็นประจำทุกปี  
 

6. วิสัยทัศน์ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก สู่ความเป็นมาตรฐานสากล มีความรู้ควบคู่คุณธรรมน้อมนำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดี      
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย และรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการ 
การใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

7. เป้าประสงค์  
ระดับการศึกษาปฐมวัย ด้านอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และด้านสติปญัญา 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
2. ครูเพียงพอกับนักเรียน 
3. ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ทันสมัย 
4. ครูมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้หลากหลาย น่าสนใจ และเพียงพอกับเด็ก  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างนวัตกรรม 
4. ผู้เรียนมีความรู้ เกิดทักษะ มีเจตคติที่ดีต่อ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 
5. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
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๓ 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ จำนวน ๔๒๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 
เมษายน ๒๕๖๔) ครู จำนวน ๑๔ คน จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านคุณภาพของเด็ก  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่  ๑                
มีค่าคะแนน ร้อยละ ๙๔.๗๐  มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เด็กมีร่างกาย แข็งแรง      
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โรงเรียนมี
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็ก
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการเตรียมน้องสองภาษา  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน Montessori  
โครงการออมทรัพย์ และจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ยึดพัฒนาการและการ
พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและเหมาะสมกับวัย มีการพักผ่อนที่เพียงพอ
กิจกรรมที่หลากหลาย ประเมินพัฒนาการของเด็กโดยคุณครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา
ปฐมวัย ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์โดยคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน และศึกษานิเทศก์จากต้นสังกัด บันทึกพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จากการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมส่งผลให้มีพัฒนาการในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม จำแนกเป็น ด้านร่างกายร้อยละ 
๙๓.๔๐ ด้านอารมณ์ จิตใจ ร้อยละ ๙๕.๕๒ ด้านสังคม ร้อยละ ๙๕.๙๙ และด้านสติปัญญาร้อยละ 
๙๓.๘๗ 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย       
บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น  ตามมาตรฐานที่ ๒ มีค่าคะแนน ร้อยละ ๑๐๐ มีผล        
การประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เนื่องจากได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และบริบทของท้องถิ่น  จัดครูให้ เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน                
มีการส่งเสริมให้ ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล      
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม
อย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย ส่งผลให้ผลการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
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๔ 

 

 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุ
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น   มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๓ มีค่า
คะแนน ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดย
ความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง
เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศ                       
และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง          
มีส่วนร่วม นำผลการประเมินที่ ได้ ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ส่งผลให้                      
ผลการดำเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

 

 หลักฐานการสนับสนุน 
     1. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

2. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
3. รายงานโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
4. แบบประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพของเด็ก 

   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย              
ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา             
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้         
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐาน ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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๕ 

 

 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ๑. โรงเรียนอนุบาลนครพนม  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และ
ครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 

  แผนงาน/ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

  แผนปฏิบัติการที่ ๑ ด้านคุณภาพของเด็ก  
๑. พัฒนาเกี่ยวกับการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สนใจเรียนรู้รอบตัว การซักถาม สำรวจ ทดลอง การสังเกต

การพูดคุยไต่ถาม การถ่ายทอดความคิด และทดลองวิธีการใหม ่ๆ ที่แตกต่าง  
๒. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมให้หลากหลาย สามารถจัดการเรียนรู้สนองตอบความต้องการ    

และความแตกต่างของเด็ก  
๓. ให้การดูแลส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
๔. พัฒนาความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด้วยกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติและค้นหาคำตอบ แบบเรียน     
ปนเล่น  

๕. ส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้  โดยจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้เลือก        
ได้ปฏิบัติ ได้ตัดสินใจ และแก้ปัญหา  

๖. ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ให้มากขึ้น  
และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับเด็ก           
ให้มากกว่านี้  

แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สัดส่วนครูต่อเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มีจำนวนเด็กสูงเกินเกณฑ์ และห้องเรียนมีพ้ืนที่สำหรับจัด

กิจกรรมไม่เหมาะสมกับจำนวนเด็ก จัดทำโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและลานกิจกรรมอนุบาล      
ตามแนวทาง (BBL)  

แผนปฏิบัติงานที่ ๓ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
จัดทำโครงการพัฒนาบรรยากาศ สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์

และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) .....-.......    
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

   

   โรงเรียนบ้านอนุบาลนครพนม มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 1,715 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564) ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 71 คน จัดทำรายงาน        
การประเมินคุณภาพของตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2563 เพ่ือเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินตนเอง โดยรวม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ       
ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน   

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ      
ของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยรวมมีผลการประเมิน ร้อยละ 97.00 บรรลุเป้าหมาย   
ที่สถานศึกษากำหนด ถึงแม้ว้าในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้เปิดการเรียนการสอน
ช้ากว่าทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นั้น
โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้มีการประชุม วางแผน ร่วมกับคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่ วยงานต้นสั งกัด  เพ่ื อหาแนวทางป้ องกัน ในสถานการณ์ ดั งกล่ าว  โดย เห็ นตรงกันกับ
กระทรวงศึกษาธิการว่า “การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จึงได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน              
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนสอนเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่  ๑) On Line ๒) On Air 
และ ๓) On Site ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ได้เคร่งครัดในเรื่องการเว้นระยะห่าง      
การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การใส่หน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัย รวมถึงปฏิบัติตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญ ครูผู้สอนเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ เทคนิค รูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ผ่านเครื่องมือสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน โดยในแต่ละสายชั้นจะมีการจัดห้องเรียนผ่านช่องทาง 
Application ต่ าง ๆ  เช่น  Line  Facebook : Online Learning Google Meet  Google Zoom 
รวมถึงผ่านช่องมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสารประกอบ    
ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ใบความรู้ ใบงาน ให้แก่ผู้เรียนทุกคน ทุกระดับชั้นตามตารางเรียนออนไลน์      
และตามตารางออกอากาศ (DLTV) โดยมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมารับเอกสาร 
และส่งผลงานกลับคืน เพ่ือให้ครูได้ตรวจและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน ผู้บริหารและครูได้
ออกไปเยี่ยมบ้านให้กำลังใจแก่ผู้เรียน เพ่ือติดตามสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค และร่วมกันหา
แนวทางช่วยเหลือในรายกรณีที่พบปัญหาในขณะนั้น  
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 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย มุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการวางแผนและประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด (ฉบับบปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๖0) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้          
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และและวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนเป็นคนดี มีปัญญา             
มีความสุข ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้าน ทั้งรายวิชา
พ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย        
มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตั้งแต่             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ       
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
การคิดสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ    
ที่ดีต่องานอาชีพ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถและมีทักษะศตวรรษที่ 21 โดยทางโรงเรียนได้
จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาการ  
ต่าง ๆ มากมาย เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการการเรียนการสอนแบบ Passive 
Learning เป็น Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการค่ายวิชาการ อีกทั้ งโรงเรียนอนุบาลนครพนมเป็นโรงเรียน ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล หรือ World-Class Standard School ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก มีการจัดการเรียนการสอนแบ IS 
(Independent Study : Knowledge Inquiry)เป็นการสืบค้นสารสนเทศและความรู้ พัฒนาสู่โครงงาน
หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด้วยตนเอง “รู้คิด รู้ทัน รู้ทำ 
นำเสนอสาธารณชน” แบ่งเป็น IS1 IS2 และ IS3 มีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini 
English Program (MEP) เป็นแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจด้านภาษาอังกฤษกับครู
เจ้าของภาษา มีห้องเรียนพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนแบบ  
สะเต็มศึกษา (STEM) บูรณาการศาสตร์ 4 สาขาวิชา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิด   
การเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการการเรียนรู้จาก Passive Learning เป็น Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านผ่า 
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กระบวนการค่ายวิชาการ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ด้วยการจัดทำ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) โครงงานสังคมศึกษา  
โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างงนวัตกรรม 
โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติม IS (KI) พัฒนาระบบ 
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน
วิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนทีระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
โรงเรียนจึงปรับวิถีการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบปกติ คือให้
ผู้เรียนได้ร่วมแข่งขันภาคสนามจริง 2) แบบออนไลน์ คือโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนร่วมกัน
จัดหาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันแบบออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างผลงานให้แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสถานศึกษาได้ตามอย่างมากมาย ตลอดจนทางโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 หน่วยงานต้นสังกัด ได้ออกมานิเทศติดตามและให้คำแนะนำในการพัฒนาการศึกษา
ของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้โรงเรียนนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดอบรมแนะแนวการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ 
สามารถปรับตัวอยู่ ในสังคมได้เป็นอย่างดี รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสม             
และส่งเสริมจัดทำ Portfolio เพ่ือศึกษาต่อและเกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  
 โรงเรียนได้มุ่งเน้นและส่งเสริมด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้นทางโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ในทุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งได้จัดทำโครงการและกิจกรรมหลากหลายเพ่ือเป็น    
การส่งเสริม เช่น โครงการประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการโรงเรียนค่ายคุณธรรม โครงการ
ส่งเสริมการออม โครงการไหว้สวยเติมรอยยิ้ม โครงการยุวทูตความดี โครงการวันสำคัญต่าง ๆ           
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ ในกฎกติกา มีค่านิยมและ         
จิตสานึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยที่ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ฝึกให้ผู้เรียน  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักเอ้ืออาทรผู้ อ่ืนและมีความกตัญญูกตเวที  ยอมรับ        
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความสำนึกรักชาติไทย มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง     
อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยในทุกวันอังคารและวันศุกร์ทำ
ให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีกิริยามารยาทที่งดงาม
เป็นแบบอย่างที่ดี  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเป็น “มัคคุเทศก์น้อยรัก  ถิ่นฐาน” สู่การเป็น             
ยุวทูตควคตวาม 
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ยุวทูตความดีร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
ในต่างแดน เช่น ประเทศจีน สิงคโปร์ บรูไน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าตนเอง เคารพ       
ในสิทธิผู้อ่ืน เน้นรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา เช่น กิจกรรรม Anti-Fake News ให้ความรู้และ
วิธีการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร ไม่หลงเชื่อข่าวปลอม กิจกรรม Anti-Bully ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น ไม่ให้บูลลี่เพ่ือนหรือผู้อื่นในความแตกต่าง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน 
กิจกรรมเดินทางทางไกล และกิจกรรมวันปัจฉิมนิ เทศให้ผู้ เรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู              
เกิดความรัก ความศรัทธาในสถาบันศึกษา เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับรุ่นพ่ี                   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางโรงเรียนได้ให้
ความสำคัญในเรื่องสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ      
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์    
การใส่หน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัย จัดโครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ นักเรียนไทยสุขภาพดี กิจกรรมทันตกรรม กิ จกรรวัดตรวจสายตา กิจกรรมฉีดวัคซีน            
การทดสอบสมรรถะภาพ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน เพ่ือดูพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียน 
กิจกรรมการดื่มนม โครงการทำประกันชีวิต ตลอดจนจัดกิจกกรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
ให้แข็งแรง เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมว่ายน้ำ โครงการส่งเสริม      
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการจัดอบรมความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด “ครูแดร์” 
(D.A.R.E) เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนครพนม โดย
เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติด
และความรุนแรงและสร้างสัมพันธที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียนและครู จัดอบรมและแสดงวิธีการหนีไฟ
และการใช้ถังดับเพลิงหากมีเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยในสถานศึกษาจากวิทยากรภายนอก จัด อบรม           
การจักสาน งานใบตอง จากวิทยาท้องถิ่น จัดอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ใน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามอันตรายทาง Social-network 
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ จัดโครงการ
ส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่าและดำเนินชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการทำ
ความสะอาดชั้นเรียน-เขตรับผิดชอบ กิจกรรม 5ส กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้การมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ของ ศบค.จังหวัดนครพนม     
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญ ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ทำให้
โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยมีผลการประเมิน ร้อยละ 
94.84 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน ร้อยละ 99.01 ดังนั้นโดยรวม โรงเรียนอนุบาลนครพนม    
มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
โดยรวม มีผลการประเมิน ร้อยละ 97.00 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดนั่นเองนั่นเอง 
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๑๐ 

   
  มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
 

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  มี ผลการประเมินคุณ ภาพภายในตาม  มาตรฐานที่  ๒                  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด เนื่องจากโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี มีการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มี โครงสร้างการบริหารงานที่ ชัด เจน                     
มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา                     
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับปรุงหลักสูตรและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0) เพ่ือให้
ทันสมัยและให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมาย มีการนิ เทศภายในติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน             
และทุกระดับสายชั้น มีการวัดและประเมินผล มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย      
และเหมาะสม มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการและงานวัดผลอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญ
ในการจัดครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกหรือตรงตามความสามารถและความถนัด ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรจัดกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย
เน้นการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การสื่อสาร การคำนวณ การมีส่วนร่วมให้เกิดกับ
ผู้เรียนให้สูงที่สุดตามวัยและศักยภาพของผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้ใช้สื่อ       
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือต่อการจัดการการจัด การเรียนรู้อันสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน     
มุ่งพัฒนาการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย การมุ่งเน้นสอนสะเต็มศึกษา (STEM) การสอน
แบบ Active Learning การมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่
อาเซียนด้วยความมั่นใจ โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้น่าสนใจและเพียงพอต่อผู้เรียน 
ครูและบุคลากร จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ พัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร        
ได้สืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ง่ายต่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนมีการจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา           
ให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลนครพนม             
มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
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  มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

 

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มี ผลการประเมินคุณ ภาพภายในตาม  มาตรฐานที่  ๓                  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด เนื่องจากโรงเรียนมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน      
อย่างเต็มศักยภาพ ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง            
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ        
มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียน 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้สนับสนุน  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร    
ร่วมปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ      
และนำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ทำให้โรงเรียน
อนุบาลนครพนม มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 
 หลักฐานการสนับสนุน  
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 
3. ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลครูและบุลากร ข้อมูลนักเรียน ฯลฯ 
4. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังแผน 
6. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ  
7. รายงานผลการประเมินตนเองของครูและบุคลากร 
8. แฟ้มคำสั่งโรงเรียน  
9. บันทึกการประชุม 

10. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
11. รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน : RT  NT O-NET 
12. ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ของนักเรียน ครูและบุคลากร 
13. เอกสารประกอบการสอน เอกสารธุรการประจำชั้นเรียน  
14. ภาพกิจกรรม และอ่ืน ๆ  
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 จุดเด่น  

     โรงเรียนอนุบาลนครพนม เป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออก อ่านคล่อง เขียน
สื่อสารได้ คิดคำนวณเก่ง โดดเด่นทักษะด้านเทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ทั้ง RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่า
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ  นักเรียน ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีผลงาน รางวัลจากการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬามากมาย นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 100 มีที่ เรียนต่อเข้าชั้น ม. 1 ร้อยละ 100        
และสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงได้ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ผู้เรียน     
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณลักษณะและ       
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย รู้จักประหยัดอดออม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความโดดเด่นด้านนักเรียนกล้าแสดงออก นอกจากนี้ โรงเรียน     
อนุบาลนครพนมมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    
มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมกันระดมความคิด มีเทคโนโลยีและสื่อที่ทันสมัย มีนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา    
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี        
ด้วยตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการดำเนินการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือนำไปพัฒนาต่อไป  

       

จุดที่ควรพัฒนา 

      1. เพิ่มเครือข่ายทางการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือพัฒนาด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ  
      2. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ให้ได้ระดับ A1 – B2 ขึ้นไป  

3. จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้ ICT ระดับสูงยิ่งขึ้นให้ครูและบุคลากร 
4. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในการพัฒนาและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

  
แผนงาน /แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     แผนที่ 1 ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดยจัดคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ ่อน 
ให้ทำงานร่วมกัน  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพ่ิมทักษะ            
และเอ้ือต่อความสนใจในการเรียนรู้ 
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     แผนที่ 2  นำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
อย่างต่อเนื่อง 

แผนที่ 3  คัดกรองนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม ตามความต้องการของผู้เรียนและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้
นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันให้มากข้ึน ตามความต้องการและศักยภาพ ของผู้เรียน  

แผนที่  ๔  ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร ๕ ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสรุปบทเรียนจาก     
การทำงาน และร่วมรับผลจาการดำเนินการ) 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

แผนที่  2 การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
และสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา  

               แผนที่  ๓  ใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลนครพน  อ น บ น พ    
  
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

          แผนที่ 1 นำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

แผนที่ 2 โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา (Bet Practice) หรือนวัตกรรม  
  ……………………………………...............…………-…………………………......…………………………… 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
................................................................................................................................................................................................. 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report)  ระดับขั้นพื้นฐาน 
           โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ 

 

 ๑.๑ ขอ้มลูทั่วไป 
 

      โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งอยู่เลขท่ี  ๖ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐   

  โทรศัพท์ : 042-511-198  , 065-1192788    

       :   โทรสาร : 042-513-039 

   E-mail : anuban 190063@ gmail.com  

                     Website : http://www.anps.ac.th   

     Facebook : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
  

 รหัสสถานศึกษา (SMIS)  : 48010034    
 

 เครือข่าย : โรงเรียนอนุบาลนครพนมอยู่ในเครือข่ายอนุบาล-ท่าค้อ-ขามเฒ่า ที่ตั้งเครือข่าย คือ
โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม         
โทรศัพท์ ๐42-532557 ประกอบด้วย 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน  โรงเรียน         
บ้านหนองจันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โรงเรียน         
บ้านนาหลวง  โรงเรียนบ้านชะโนต  โรงเรียนบ้านน้อยใต้  โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์
อุทิศ) และโรงเรียนบ้านกล้วย 
 สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 เปิดสอน : ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

เขตพ้ืนที่บริการ : เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองนครพนม 
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๑๕ 

 
   ประวัติโรงเรียน   
  

 โรงเรียนอนุบาลนครพนมตั้งอยู่ เลขที่ 6 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน  77 ตารางวา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2487 ด้วยการสนับสนุนจากพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการในจังหวัดนครพนม      
ด้วยเงินจำนวน 3,200 บาท เพ่ือมอบเป็นของขวัญวันเกิดของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ครูคนแรก คือ นางสาวประไพ  รัตนมาลี มีคนครัวและภารโรง อัตราละ     
1 คน อยู่ในความดูแลของนางเฉลิมศรี  โชติกุญชร  ครูใหญ่คนแรก คือ นางสงวนศรี สร้อยสุวรรณ 
          ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต ชั้น1 เป็นโรงเรียนนำที่มีความพร้อมได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น "โรงเรียน
มาตรฐานสากล"(World - Class Standard School) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ภารกิจของโรงเรียน คือ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อ       
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 256๓  ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร  ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

อัตลักษณ์             สอนให้มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม 
   เอกลักษณ์            การออมทรัพย์ 

          สีประจำโรงเรียน     สีฟ้า - ขาว   
วิสัยทัศน์ 

        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก สู่ความเป็นมาตรฐานสากล มีความรู้ควบคู่คุณธรรมน้อม
นำเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือการดำรงชีวิตที่ดี       
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย และรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการ       
การใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 
 

           รูปแบบการพัฒนา   อนุบาลนครพนม ( อ. น. บ. น. พ. ) 
 อ. อำนวยความสะดวก ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานราชการ 

น. แน่วแน่ ตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
   บ. บริหารจัดการด้วยระบบธรรมมาภิบาล ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  และกลุ่มงานบริหารบุคคล 
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๑๖ 

 

 น. นอบน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับ สร้างความพึงพอใจ แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนร่วม 

   พ. พัฒนาครู พึงพอใจทั้งผู้ปกครอง ครูผู้สอนและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
      สภาพการจัดการเรียนการสอน 

 

   1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World – Class Standard School)  
   2. โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมการใช้สื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ส่งเสริม  พัฒนา ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเพ่ือให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีปัญญาและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
   3. โรงเรียนใช้การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) คือ การวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือตัดสินผลการเรียน และนำมาใช้ในการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนได้สมบูรณ์แบบ 
 

 ข้อมูลชุมชน 
๑. สภาพทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองนครพนม  การคมนาคมสะดวก  

     ทิศเหนือติดสำนักงานอัยการเขต 4 เขตเทศบาลเมืองนครพนม  
     ทิศใต้ติดถนนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม    
     ทิศตะวันออกติดถนนอภิบาลบัญชา   
     ทิศตะวันตกติดถนนกลางเมืองในเขตเทศบาลเมืองนครพนม    

 ๒. สภาพเศรษฐกิจและสังคม ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนมากจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวประมาณร้อยละ 60 รับราชการประมาณร้อยละ 30 
และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 10 รายได้ครอบครัวต่อปีโดยเฉลี่ย 200,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 5 คน นับถือพุทธศาสนา ประมาณร้อยละ 90 และศาสนาอื่น ๆ อีกร้อยละ 10   

   ๓. วัฒนธรรม ที่ชาวนครพนมอนุรักษ์สืบสานกันมา คือ วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์ ประเพณีของ
ชาวจังหวัดนครพนมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ประเพณีไหลเรือไฟ แข่งเรือพายตาม   
ลำแม่น้ำโขง ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอย
กระทง ประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา ฯลฯ 
          ๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียน ได้นำมาช่วยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การทำพาน
บายศรี การประดิษฐ์ใบตอง  การฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์ ฯลฯ 
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๑๗ 

 
                        พิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - แผนผังโรงเรียน     
 

                Latitude 17.4046      Longitude 104.7813 
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               ๑.๒  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางกมลลักษณ ์ สำราญสุข 

งานวิชาการปฐมวยั 
นางสาวเรืองรอง  สาน้อย 
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              1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 

  ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนครแูละบุคลากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 256๓  
                        โดยจำแนกตามประเภท 

 

ประเภทครูและบุคลากร 
เพศ (คน) 

ประเภทครูและบุคลากร 
เพศ (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อำนวยการ ๑ - ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก - 17 
รองผู้อำนวยการ 2 ๒ แม่ครัว - ๖ 
ครูประจำการ 11 74 นักการภารโรง ๓ - 
ครูอัตราจ้าง:ครูต่างชาติ ๓ ๖ พนักงานทำความสะอาด - ๔ 
ลูกจ้างประจำ 1 - 

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

๑ - ครูอัตราจ้าง:คณิต-วิทย์-E - ๑1 
ครูอัตราจ้าง:ครูสอนว่ายน้ำ 1 ๔ 

รวมจำนวน (คน) 19 96 รวมจำนวน (คน) 4 27 

รวมจำนวนครูและบุลากรทั้งหมด 
24 123 

147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

1% 3%

58%

6%

1%

7%

3%

11%

4% 2% 3% 1%

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563 ผอ

รองผอ

ครุประจ ำกำร

ครูต่ำงชำติ

ลกูจำ้งประจ ำ

ครูอตัรำจำ้ง

ครูสอนว่ำยน ำ้

ครูพี่เลีย้งเด็ก

แม่ครวั

นกักำรภำรโรง

พนง.ท ำควำมสะอำด

รปภ.
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  ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 256๓   
         โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท 
ครูและบุคลากร 

เพศ (คน) ประเภท 
ครูและบุคลากร 

เพศ (คน) 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ  - - 1 ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ๑7 - - 
รองผู้อำนวยการ - - ๔ แม่ครัว ๖ - - 
ครูประจำการ - 50 35 นักการภารโรง ๓ - - 
ครูต่างชาติ - ๙ - พนักงานทำความสะอาด ๔ - - 
ลูกจ้างประจำ 1 - - พนักงานรักษา 

ความปลอดภัย ๑ - - ครูอัตราจ้าง - 11 - 
ครูสอนว่ายน้ำ  5 - 

รวมจำนวนครูและบุลากรทั้งหมด 
32 75 40 

147 
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แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละวุฒิการศึกษาของครูและบุคลากร ประจ าปี 2563

ต่ ากว่าป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
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       ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากระครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
                              ปีการศึกษา 256๓  โดยจำแนกตามวิชาเอก 

 

วิชาเอก จำนวน วิชาเอก จำนวน 

บริหารการศึกษา(เฉพาะผู้บริหาร) 5 สังคมศึกษาศึกษา  4 
ปฐมวัย 10 ภูมิศาสตร์ 2 
ประถมศึกษา 15 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 
ภาษาไทย 6 ศิลปะ 1 
คณิตศาสตร์ 7 ดนตรี 2 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 นาฏศิลป์ 3 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คหกรรม 1 
เคมี 2 เกษตรศาสตร์ 1 
ฟิสิกส์ 1 ภาษาอังกฤษ 9 
เทคโนโลยีการศึกษา 1 จิตวิทยา 1 
คอมพิวเตอร์ 3 บรรณารักษ์ 3 

รวมจำนวน (คน) 55 รวมจำนวน (คน) 30 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6%

12%

18%

7%
8%5%1%2%1%1%

4%
5%

2%

4%
1%
2…

4%
1%

1…

11%
1% 4%

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยวิชาเอกของผู้บริหารและครู  โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ปีการศึกษา 2563

บริหารการศึกษา
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เคมี
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีฯ
คอมพิวเตอร์
สังคมศึกษาศกึษา 
ภูมิศาสตร์
พลศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
นาฏศิลป์
คหกรรม
เกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
จิตวิทยา
บรรณารักษ์
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        ตารางท่ี 4  แสดงจำนวนครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลนครพ ปีการศึกษา 256๓  
                             โดยจำแนกตามวิชาเอก 
 

วิชาเอก 
จำนวน 
(คน) 

วิชาเอก 
จำนวน 
(คน) 

ปฐมวัย 5 พลศึกษา 7 
คณิตศาสตร์ 10 ภาษาอังกฤษ 4 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 

ภาษาเวียดนาม 1 
สังคมศึกษาศึกษา 6 

รวมจำนวน (คน) 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปฐมวัย
10%

คณิตศาสตร์
21%

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
31%

สังคมศึกษาศึกษา
13%

พลศึกษา
15%

ภาษาอังกฤษ
8%

ภาษาเวียดนาม
2%

แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละวิชาเอกของครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2563
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     ตารางท่ี 5  แสดงจำนวนครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 256๓  
                 โดยจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนและจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครู 

รวม ร้อยละ 
จำนวน 

ชั่วโมงเฉลี่ย 
คน/สัปดาห ์ชาย หญิง 

ปฐมวัย - 13 13 14.94 ๒๕ 
ภาษาไทย - 17 17 19.54 ๒๐ 
คณิตศาสตร ์ 1 7 8 9.20 ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 14 14 16.09 ๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 4 5 5.75 ๒๐ 
ศิลปะ 2 4 6 6.90 ๒๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3 3.45 ๒๐ 
การงานอาชีพ 2 8 10 11.49 ๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ 2 8 10 11.49 ๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 1 1 1.15 ๒๐ 

รวมจำนวนครู(คน) 10 77 87 100  
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
     
 

15%

20%

9%

16%

6%

7%
3%

12%
11% 1%

แผนภูมิแสดงจ านวนชั่วโมงสอนของครูจ าแนกตามกลุ่มสาระฯ
ปีการศึกษา 2563

ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษาฯ ศิลปะ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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       ๑.๔  ข้อมูลนักเรียน     
       ตารางที่ 6  จำนวนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจำแนกตาม 

                        ระดับชั้น (ข้อมูล 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

 
 
   

ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ๓ ๔๕ ๔๕ 90 4.๒๐ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 6 82 63 145 ๖.๗๗ 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 6 104 ๘9 ๑93 ๙.๐๑ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 1๓1 1๒1 252 11.๗๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 136 122 258 1๑.๕๘ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 145 153 298 1๓.๙๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 146 150 ๒96 1๓.๘๓ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8 125 141 266 1๒.๔๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 8 163 180 343 1๖.๐๒ 

รวมระดับชั้นอนุบาล 1๕ 231 197 428 ๑๙.๙๙ 
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 48 846 867 1,713 ๘๐.๐๑ 

รวมทั้งหมด 6๓ 1,077 1,064 2,141  

๔๕ 82 104 ๑๓๑ 136 145 146 125 163๔๕
63 ๘๙

๑๒๑ 122 153 150 141
180

90
145

๑๙๓
255 260

298 ๒๙๖
267

343

อบ .  1 อบ .  2 อบ .  3 ป .  1 ป .  2 ป .  3 ป .  4 ป .  5 ป .  6

แผนภู มิแสดงจ านวนนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ปีการศึกษา 2563

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมจ านวนนักเรียน
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            ตารางท่ี 7  แสดงจำนวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยจำแนกตามปีการศึกษา 

(ปีการศึกษา 2563 ใช้ข้อมูล 28 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ๖๐ ๙๐ 90 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ๑๗๐ ๑๗๗ 145 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ๑๘๐ ๑๘๔ ๑93 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ๒๙๙ ๒๕๖ 252 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ๒๙๒ ๒๙๕ 258 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ๒๖๙ ๒๙๑ 298 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ๓๔๑ ๒๗๓ ๒96 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ๓๓๐ ๓๔๒ 266 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ๓๐๗ ๓๒๙ 343 

รวมระดับชั้นอนุบาล ๔๑๐ ๔๕๑ ๔๒๗ 
รวมระดับชั้นประถมศึกษา ๑,๘๓๘ ๑,๗๘๖ ๑,๗๑๓ 
รวมจำนวนนักเรียน(คน) ๒,๒๔๘ ๒,๒๓๗ ๒,๑๔๑ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑๐ ๔๕๑ ๔๒๗

๑,๘๓๘ ๑,๗๘๖ ๑,๗๑๓

๒,๒๔๘ ๒,๒๓๗ ๒,๑๔๑

๐

๕๐๐

๑๐๐๐

๑๕๐๐

๒๐๐๐

๒๕๐๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

แผนภูมิการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 - 2563

รวมระดับชั้นอนุบาล รวมระดับชั้นประถมศึกษา รวมจ านวนนักเรียน
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              ๑.๕  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  

         ตารางที่ 8 โครงสร้างหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ช่วงอายุ อายุ ๓ - ๖ 
 
 

สาระการเรียนรู้ 
 
 

ประสบการณ์สำคัญ  
- ด้านร่างกาย  
- ด้านอารมณ์ จิตใจ  
- ด้านสังคม  
- ด้านสติปัญญา  

สาระท่ีควรเรียนรู้  
 - เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
 - เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ  
 - สถานที่แวดล้อมเด็ก  
 - ธรรมชาติรอบตัว  
 - สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 

 

    ตารางท่ี 9  ตารางเวลาเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 - 3 
  

เวลาเรียน (วัน) 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

๑๐๐ ๑๐๐ 
รวม 200 วัน/ปี 

 
  
       

         ตตารางที่ 10  แสดงการจัดกิจกรรมประจำวันของนักเรียน  ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 - 3 
 

กิจกรรมประจำวัน 
เวลาเรียน (นาที / วัน) 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
(อายุ ๓ – ๔ ปี) 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 
(อายุ ๔ – ๕ ปี) 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
(อายุ ๕ – ๖ ปี) 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ๓๐ ๒๐ ๒๐ 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ ๓๐ ๒๐ ๒๐ 
4. กิจกรรมเสรี ๔๕ ๔๐ ๔๐ 
5. กิจกรมกลางแจ้ง ๑๕ ๓๐ ๓๐ 
6. เกมการศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
7. ทักษะพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 

๑๐ ๑๐ ๑๐       - ตรวจสุขภาพ ไปห้องน้ำ 
      - ล้างมือ ล้างเท้า ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
      - รับประทานอาหาร ๕๐ ๕๐ ๕๐ 
      - นอนพักผ่อน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
      - เก็บท่ีนอน ล้างหน้า แปรงฟัน ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖ ชั่วโมง/วัน ๖ ชั่วโมง/วัน ๖ ชั่วโมง/วัน   
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ตารางท่ี 11  แสดงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. 1 ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (วิชาพื้นฐาน)  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ 80 80 80 
   - ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ 80 80 80 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
     - ภาษาเวียดนาม - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     - หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     - การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
     - ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๘๐ ๘๐ - - - 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) 120 120 120 120 120 120 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
      - กิจกรรมลูกเสือ / ยุวกาชาด 
      - ชมรม (เพ่ิมรู้)  

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

 
40 
30 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ 

 
รวมเวลาเรียน 

 
1,080  ชั่วโมง/ปี 
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  ๑.๖  แหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้ 

  ตารางท่ี 12  ตารางแสดงค่าร้อยละในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
           ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภายใต้มาตรการการป้องกันในสถานการณ์ COVID -19) 

 

แหล่งเรียนรู้ 
ภายในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
ในการใช้ 

แหล่งเรียนรู้ 
ภานในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
ในการใช้ 

๑. หอ้งศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 19.94 8.  ห้องดนตรี - นาฏศิลป์ 75.34 
๒. ห้อง Montessori 3.04 9. ห้องภาษาเวียดนาม 37.60 
๓. ห้องคอมพิวเตอร์ 100.00 ๑0. ห้องสมุด 60.00 
๔. ห้องคณิตศาสตร์ 37.51 11. มุมหนังสือ-สื่อฯ ในชั้น 100.00 
๕. ห้องวิทยาศาสตร์ 75.34 ๑2. ห้องสหกรณ์โรงเรียน 100.00 
๖. ห้องจริยธรรม 23.77 13. ห้องพยาบาล 70.00 
๗. ห้องเรียนสีเขียว 23.77 ๑4. โดมอเนกประสงค์ 100.00 

 

  ตารางท่ี 13  ตารางแสดงจำนวนครั้งและร้อยละในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
                             (ภายใต้มาตรการการป้องกันในสถานการณ์ COVID -19) 

 

แหล่งเรียนรู้ 
ภายนอกสถานศึกษา 

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา รวม 
(คร้ัง/ปี) อบ. ป.1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

๑. หอสมุดแห่งชาติ 
    เฉลิมพระเกียรติฯ 

- - - - 2 2 2 6 

๒. วัดมหาธาตุ - - - - 2 2 2 6 

๓. ลานพญา 
    ศรีสัตตนาคราช 

- - - - 1 1 1 3 

๔. สวนชมโขง 1 1 1 1 - - - 4 

๕. สนามกีฬากลางฯ 1 1 1 3 3 4 4 17 

รวม 2 2 2 4 8 9 9 36 
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       ๑.๗  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

              ระดับการศึกษาปฐมวัย             
 

    ตารางที่ 14 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
      โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1(79 คน) 

ดี ปานกลาง ควรเสริม 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านร่างกาย ๗๔ ๙๓.๖๗ ๕ ๖.๓๓ ๐ ๐ 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ๗๖ ๙๖.๒๐ ๓ ๓.๘๐ ๐ ๐ 
ด้านสังคม ๗๕ ๙๔.๙๔ ๔ ๕.๐๖ ๐ ๐ 
ด้านสติปัญญา ๗๕ ๙๔.๙๔ ๔ ๕.๐๖ ๐ ๐ 

รวมเฉลี่ย ๗๕ ๙๔.๙๔ ๔ ๕.๐๖ ๐ ๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓.๖๗ ๙๖.๒ ๙๔.๙๔ ๙๔.๙๔ ๙๔.๙๔

๖.๓๓ ๓.๘ ๕.๐๖ ๕.๐๖ ๕.๐๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพฒันาการของนกัเรียน  
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563

ดี ปานกลาง ควรเสริม
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       ตารางท่ี 15  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
                  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (จำนวน 144 คน) 

ดี ปานกลาง ควรเสริม 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านร่างกาย ๑๓๓ ๙๒.๓๖ ๑๑ ๗.๖๔ ๐ ๐ 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ๑๓๗ ๙๕.๑๔ ๗ ๔.๘๖ ๐ ๐ 
ด้านสังคม ๑๓๙ ๙๖.๕๓ ๕ ๓.๔๗ ๐ ๐ 
ด้านสติปัญญา ๑๓๕ ๙๓.๗๕ ๙ ๖.๒๕ ๐ ๐ 

รวมเฉลี่ย ๑๓๖ ๙๔.๔๔ ๘ ๕.๕๖ ๐ ๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๒.๓๖ ๙๕.๑๔ ๙๖.๕๓ ๙๓.๗๕ ๙๔.๔๔

๗.๖๔ ๔.๘๖ ๓.๔๗ ๖.๒๕ ๕.๕๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพฒันาการของนกัเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563

ดี ปานกลาง ควรเสริม
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     ตารางท่ี 16  ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

                  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (จำนวน 201) 

ดี ปานกลาง ควรเสริม 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านร่างกาย ๑๘๙ ๙๔.๐๓ ๑๒ ๕.๙๗ ๐ ๐ 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ๑๙๒ ๙๕.๕๒ ๙ ๔.๔๘ ๐ ๐ 
ด้านสังคม ๑๙๓ ๙๖.๐๒ ๘ ๓.๙๘ ๐ ๐ 
ด้านสติปัญญา ๑๘๘ ๙๓.๕๓ ๑๓ ๖.๔๗ ๐ ๐ 

รวมเฉลี่ย ๑๙๑ ๙๕.๐๒ ๑๐ ๔.๙๘ ๐ ๐ 
 

 

 

  
               

๙๔.๐๓ ๙๕.๕๒ ๙๖.๐๒ ๙๓.๕๓ ๙๕.๐๒

๕.๙๗ ๔.๔๘ ๓.๙๘ ๖.๔๗ ๔.๙๘
๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพฒันาการของนกัเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563

ดี ปานกลาง ควรเสริม
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        ตารางที่ 17  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับการศึกษาชั้นปฐมวัย 
                            (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3) โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตาม          
                            ระดับคุณภาพ (จำนวน 424 คน) 

 
 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับปฐมวัย 

ดี ปานกลาง ควรเสริม 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านร่างกาย ๓๙๖ ๙๓.๔๐ ๒๘ ๖.๖๐ ๐ ๐ 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ๔๐๕ ๙๕.๕๒ ๑๙ ๔.๔๘ ๐ ๐ 
ด้านสังคม ๔๐๗ ๙๕.๙๙ ๑๗ ๔.๐๑ ๐ ๐ 
ด้านสติปัญญา ๓๙๘ ๙๓.๘๗ ๒๖ ๖.๑๓ ๐ ๐ 

รวมเฉลี่ย ๔๐๒ ๙๔.๗๐ ๒๒ ๕.๓๐ ๐ ๐ 
 
 

 
 

 
        

๙๔.๐๓ ๙๕.๕๒ ๙๖.๐๒ ๙๓.๕๓ ๙๕.๐๒

๕.๙๗ ๔.๔๘ ๓.๙๘ ๖.๔๗ ๔.๙๘๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยนร้อยละผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓)

โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ปีการศึกษา 2563

ดี ปานกลาง ควรเสริม
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  ตารางที่ 18  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย 
                        ระดับดีขึ้นไป โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามระดับชั้น 
 

 

ระดับชั้น 
จำนวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ระดับดีขึ้นไป 

ด้าน
ร่างกาย 

ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 

ด้าน 
สังคม 

ด้าน
สติปัญญา 

เฉลี่ยรวม 
๔ ด้าน 

อนุบาลปีที่ ๑ ๗๙ ๙๓.๖๗ ๙๖.๒๐ ๙๔.๙๔ ๙๔.๙๔ ๙๔.๙๔ 
อนุบาลปีที่ ๒ ๑๔๔ ๙๒.๓๖ ๙๕.๑๔ ๙๖.๕๓ ๙๓.๗๕ ๙๔.๔๕ 
อนุบาลปีที่ ๓ ๒๐๑ ๙๔.๐๓ ๙๕.๕๒ ๙๖.๐๒ ๙๓.๕๓ ๙๔.๗๘ 

   รวมเฉลี่ย ๔๒๔ ๙๓.๔๐ ๙๕.๕๒ ๙๕.๙๙ ๙๓.๘๗ ๙๔.๗๐ 
 
 

 
 

 

๙๓
.๖

๗

๙๖
.๒

๙๔
.๙

๔

๙๔
.๙

๔

๙๔
.๙

๔

๙๒
.๓

๖

๙๕
.๑

๔

๙๖
.๕

๓

๙๓
.๗

๕ ๙๔
.๔

๕

๙๔
.๐

๓

๙๕
.๕

๒ ๙๖
.๐

๒

๙๓
.๕

๓

๙๔
.๗

๘

๙๓
.๔

๙๕
.๕

๒ ๙๕
.๙

๙

๙๓
.๘

๗ ๙๔
.๗

ด้ านร่ า งกาย ด้ านอารมณ์ -จิต ใจ ด้ านสั งคม ด้ านสติปัญญา เฉลี่ ยมรวมทั้ ง  ๔  
ด้ าน

แผนภูมิ แสดงค่ า เฉลี่ ย ร้อยละผลการประ เมิน พัฒนาการของนัก เ รียน ระ ดับป ฐมวัย
ระ ดับ ดีขึ้ น ไป โรง เ รียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อนุบาลปีท่ี ๑ อนุบาลปีท่ี ๒ อนุบาลปีท่ี ๓ เฉลี่ย
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       ตารางที่ 19  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน  
                              ระดับชั้นปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖1 – 2563 
                              จำแนกตามด้านพัฒนาการของนักเรียน 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านพัฒนาการของนักเรียน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ด้านร่างกาย ๙๒.๑๑ ๙๒.๗๘ ๙๓.๔๐ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ๙๔.๓๐ ๙๔.๘๑ ๙๕.๕๒ 
ด้านสังคม ๙๔.๐๘ ๙๕.๑๙ ๙๕.๙๙ 
ด้านสติปัญญา ๙๒.๑๑ ๙๓.๓๔ ๙๓.๘๗ 

รวมค่าเฉลี่ย  ๔  ด้าน ๙๓.๑๕ ๙๔.๐๓ ๙๔.๗๐ 

๙๒
.๑

๑

๙๔
.๓

๙๔
.๐

๘

๙๒
.๑

๑ ๙๓
.๑

๕

๙๒
.๗

๘

๙๔
.๘

๑

๙๕
.๑

๙

๙๓
.๓

๔ ๙๔
.๐

๓

๙๓
.๔

๙๕
.๕

๒

๙๕
.๙

๙

๙๓
.๘

๗ ๙๔
.๗

ด้ านร่ า งกาย ด้ านอารมณ์  
จิ ต ใจ

ด้ านสั งคม ด้ านสติปัญญา รวมทั้ ง  ๔  ด้ าน

แผนภู มิแสดงการเปรียบเทียบค่า เฉลี่ ยร้อยละ
ผลการประเ มินพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัย   

โรงเรียนอนุบาลนครนม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
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          ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         ตารางที่ 20  แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
                            ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จำแนกตามระดับชั้น 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละตามระดับชั้น รวม

เฉลี่ย ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
ภาษาไทย ๙๑.๕๗ ๙๓.๘๕ ๙๑.๒๘ ๘๙.๔๔ ๙๓.๗๓ ๘๖.๐๖ ๙๐.๙๙ 
คณิตศาสตร ์ ๙๐.๐๕ ๘๙.๑๘ ๘๘.๗๒ ๘๓.๕๗ ๗๙.๕๔ ๗๖.๖๒ ๘๔.๖๑ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๔.๙๐ ๙๑.๑๕ ๙๐.๓๕ ๘๒.๔๓ ๘๔.๓๖ ๗๙.๗๖ ๘๕.๔๙ 
สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๘๒.๔๐ ๙๔.๔๒ ๙๑.๓๒ ๘๕.๕๖ ๙๕.๕๑ ๙๔.๗๓ ๙๐.๔๓ 

     -  ประวัติศาสตร์ ๙๕.๖๕ ๙๘.๖๕ ๘๘.๒๑ ๙๐.๒๔ ๙๔.๑๙ ๙๓.๖๒ ๙๓.๔๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๔.๗๖ ๙๔.๕๕ ๙๙.๘๑ ๙๗.๘๒ ๙๗.๘๒ 
ศิลปะ ๙๔.๖๑ ๙๘.๙๔ ๙๙.๒๙ ๘๘.๑๓ ๙๘.๒๗ ๙๗.๙๐ ๙๖.๑๙ 
การงานอาชีพ ๙๘.๓๓ ๙๘.๕๖ ๙๗.๖๙ ๙๕.๔๔ ๙๓.๗๓ ๙๘.๓๐ ๙๗.๐๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๐.๐๐ ๙๐.๕๘ ๘๙.๖๘ ๘๔.๐๔ ๘๑.๔๑ ๘๐.๕๗ ๘๖.๐๕ 

รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๑.๙๕ ๙๕.๐๔ ๙๒.๓๗ ๘๘.๑๖ 91.17 89.49 91.36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐.๙๙

๘๔.๖๑
๘๕.๔๙

๙๐.๔๓
๙๓.๔๓

๙๗.๘๒ ๙๖.๑๙ ๙๗.๐๑

๘๖.๐๕

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทย-์เทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างอังกฤษ

แผนภูแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป. 1-ป.6 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563
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         ตารางที่ 21  แสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 3(ดี) ขึ้นไป 
                 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนและร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป รวม

เฉลี่ย ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

ภาษาไทย 
239 246 278 275 256 277 1,571 

93.73 94.62 93.29 92.91 95.88 81.71 91.60 

คณิตศาสตร ์
233 235 268 232 191 214 1,373 

91.37 90.38 89.93 78.38 71.51 63.12 80.06 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
204 260 267 223 216 250 1,420 

80.00 100 89.60 75.34 80.90 73.75 82.80 
สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

180 259 268 239 262 333 1,541 
70.59 99.62 89.93 80.74 96.13 98.23 89.85 

ประวัติศาสตร์ 
255 260 265 279 265 334 1,658 
100 100 88.93 94.26 99.25 98.53 96.68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
255 260 292 282 267 329 1,685 
100 100 97.99 95.27 100 97.05 98.25 

ศิลปะ 
248 260 298 264 267 339 1,676 

97.25 100 100 89.19 100 100 97.73 

การงานอาชีพ 
255 260 297 296 256 336 1,700 
100 100 99.66 100 65.88 99.12 99.13 

ภาษาต่างประเทศ 
239 254 268 253 192 306 1,512 

93.73 97.69 89.93 85.47 71.91 90.27 88.16 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

        

91.60
80.06 82.8 89.85 96.68 98.25 97.73 99.13

88.16

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทย์-เทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ระดับ 3 ขึ้นไป
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563 
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       ตารางที่ 22  แสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิด และการเขียน 
                      ระดับดี ขึ้นไปโรงเรียนอนุบาลนครพนม  ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามรายข้อ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ข้อที่ 

จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

ระดับคุณภาพของการประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 ๑,๗15 1,318 76.85 387 22.57 11 0.64 ๐ ๐ 
2 ๑,๗15 1,264 73.82 438 25.54 12 0.70 ๐ ๐ 
3 ๑,๗15 1,061 61.87 641 37.38 12 0.70 0 ๐ 
4 ๑,๗15 1,325 77.20 382 22.27 9 0.52 ๐ ๐ 
5 ๑,๗15 1,317 76.73 387 22.57 11 0.64 ๐ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ 73.29 26.06 0.64 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 
ระดับดี ขึ้นไป 99.35%  
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ข้อ  1 ข้อ  2 ข้อ  3 ข้อ  4 ข้อ  5 รวมเฉลี่ ย

ร้อ
ยล

ะ

ขอ้ที่

แผนภูมิ แสดงค่ า เฉลี่ ยร้ อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
การอ่ าน การคิด วิ เคราะห์  และการ เขี ยน ของ ผู้ เรี ยน ระ ดับดี  ขึ้ น ไป 

โรง เรี ยนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดี เฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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 ตารางที่ 23  แสดงจำนวนร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน  
                           ระดับดีขึ้นไป  โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามรายข้อ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 
จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

ระดับคุณภาพของการประเมิน 
ดีเย่ียม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ 2) ปรับปรุง (1) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 ๑,๗๑๕ 1,023 56.65 361 21.05 258 15.04 67 3.91 ๐ ๐ 
2 ๑,๗๑๕ 1,003 58.48 361 21.05 281 16.38 83 4.84 ๐ ๐ 
3 ๑,๗๑๕ 986 57.49 362 21.11 275 16.03 79 4.61 0 ๐ 
4 ๑,๗๑๕ 1,053 61.40 304 17.73 281 16.38 82 4.78 ๐ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ 59.26 20.23 15.96 4.54 ๐.00 

เฉลี่ยร้อยละ 
ระดับดี ขึ้นไป 95.45% 
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ข้อ  1 ข้อ  2 ข้อ  3 ข้อ  4 รวมเฉลี่ ย

แผนภูมิ แสดงค่ า เฉลี่ ยร้ อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
การคิดอย่ างมี ร ะบบฯ ระ ดับ ดี  ขึ้ น ไป โรง เรี ยนอนุบาลนครพนม 

ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี เฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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        ตารางท่ี 24  แสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมนิความสามารถ 
                                การสร้างนวัตกรรมหรือโครงงาน ระดับดี ขึ้นไป  โรงเรียนอนุบาลนครพนม  

              ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามรายข้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อ 
จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

ระดับคุณภาพของการประเมิน 
ดีเย่ียม (5) ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ 2) ปรับปรุง (1) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 ๑,๗๑๕ 465 27.11 460 26.82 643 37.49 147 8.57 ๐ ๐ 
2 ๑,๗๑๕ 410 23.91 618 36.03 559 32.59 128 7.46 ๐ ๐ 
3 ๑,๗๑๕ 489 28.51 470 27.41 648 37.78 108 6.30 0 ๐ 
4 ๑,๗๑๕ 437 31.31 475 27.70 589 34.34 114 6.65 ๐ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ 27.71 29.49 35.55 7.24 ๐.00 

เฉลี่ยร้อยละ 
ระดับดี ขึ้นไป 92.75 
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ข้ อ  1 ข้ อ  2 ข้ อ  3 ข้ อ  4 รวม เฉลี่ ย

ร้อ
ยล

ะ

ข้อท่ี

แผนภูมิ แสดงค่ า เฉลี่ ยร้ อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
ด้านความสามารถในการสร้ างนวัตกรรมหรือ โครงงาน ระ ดับ ดี  ขึ้ น ไป 

ปีการศึกษา 2563

ดีเย่ียม ดีมาก ดี เฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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ตารางท่ี 25  แสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

                 ระดับดี ขึ้นไป โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามรายข้อ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อที่ 
จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

ระดับคุณภาพของการประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 ๑,๗15 826 48.36 839 48.92 50 2.92 ๐ ๐ 
2 ๑,๗15 857 49.97 780 45.48 78 4.55 ๐ ๐ 
3 ๑,๗15 843 49.04 712 41.52 162 9.45 0 ๐ 
4 ๑,๗15 945 55.10 700 40.82 70 4.08 ๐ ๐ 
5 ๑,๗15 954 55.63 688 40.12 73 4.26 ๐ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ 51.58 43.37 5.05 ๐.00 

เฉลี่ยร้อยละ 
ระดับดี ขึ้นไป 94.95 
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ข้อ  1 ข้อ  2 ข้อ  3 ข้อ  4 ข้อ  5 รวม เฉลี่ ย

แผนภูมิ แสดงค่ า เฉลี่ ยร้ อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
สมรรถนะส าคัญ ผู้ เรี ยน ระ ดับ ดี  ขึ้ น ไป ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดี รวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป

    267  คน 
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         ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
                             และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดี ขึ้นไป โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
                             ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามรายข้อ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ข้อที่ 

จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

ระดับคุณภาพของการประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) ด ี(2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 ๑,๗15 1,103 64.31 578 33.70 34 1.98 ๐ ๐ 
2 ๑,๗15 905 52.77 644 37.55 166 9.68 ๐ ๐ 
3 ๑,๗15 1,031 60.12 615 35.86 69 4.02 0 ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ 59.07 35.70 5.23 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 
ระดับดี ขึ้นไป 95.77  
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ข้ อ  1 ข้ อ  2 ข้ อ  3 รวม เฉลี่ ย

ร้อ
ยล

ะ

ข้อที่

แผนภูมิ แสดง ค่า เฉลี่ ย ร้ อยละนั ก เ รี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
ด้ านความรู้  ทั กษะพื้ นฐาน และ เจตคติที่ ดี ต่ องานอา ชีพของผู้ เ รี ยน  ระ ดับดี  

ขึ้ น ไป  ปี ก ารศึ กษา  2563

ดีเยี่ยม ดี รวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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 ตารางท่ี 27  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
                                คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป โรงเรียนอนุบาลนครพนม  
              ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ข้อที่ 
จำนวน 
นักเรียน 
(คน) 

ระดับคุณภาพของการประเมิน 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

1 ๑,๗15 1,650 96.21 65 3.79 0 0.00 ๐ ๐ 
2 ๑,๗15 1,588 92.59 125 7.29 2 0.12 ๐ ๐ 
3 ๑,๗15 1,422 92.92 283 16.50 10 0.58 0 ๐ 
4 ๑,๗15 1,063 61.98 643 37.49 9 0.52 ๐ ๐ 
5 ๑,๗15 1,619 94.40 83 4.84 13 0.76 ๐ ๐ 
6 ๑,๗15 1,348 78.60 347 20.23 20 1.17 0 ๐ 
7 ๑,๗15 1,138 66.36 557 32.48 20 1.17 ๐ ๐ 
8 ๑,๗15 1,556 90.73 144 8.40 15 0.87 ๐ ๐ 
เฉลี่ยร้อยละ 83.44 16.38 0.65 ๐.00 

เฉลี่ยร้อยละ 
ระดับดี ขึ้นไป 99.82 
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ร้อ
ยล

ะร
ะด

ับคุ
ณ

ภา
พ

ข้อที่

แผนภูมิ แสดงจ านวนและร้อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระ ดับ ดี  ขึ้ น ไป  โรง เรี ยนอนุบาลนครพนม 

ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดี รวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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           ๑.8  ผลการทดสอบระดับชาติ (Reading Test : RT) 
   

ตารางท่ี 28  ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบ    
                ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
                ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนกับระดับเขตพื้นที่ สพฐ. และประเทศ   
                    

ด้าน/สมรรถนะ 
ความสามารถ 

  

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓ ปีการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

ระดับสังกัด 

เขต
พื้นที่ 

สพฐ. ประเทศ 
2561 2562 2563 ผลต่าง ระหว่าง 

รร. กับ ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 80.79 84.68 88.03 +13.89 73.34 74.13 74.14 
การอ่านรู้เรื่อง 75.74 79.49 81.50 +9.64 71.71 72.23 71.86 
รวม ๒ ด้าน 78.27 82.28 84.76 +11.74 72.55 73.20 73.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

80.79
84.68 88.03

75.74
79.49 81.578.27

82.28 84.76

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖1 - ๒๕๖3

การอ่านออกเสียง การอ่านเอาเรื่อง รวม 2 ด้าน

88.03 81.50 84.7673.34 71.71 72.5574.14 71.86 73.02

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖3

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ฯ ประเทศ
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   ผลการทดสอบระดับชาติ  (National Test : NT) 
 

          ตารางที่ 29  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบ 
        ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

                 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนกับระดับเขตพื้นที่ สพฐ. และประเทศ   
 

ด้าน/สมรรถนะ 
ความสามารถ 

 

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓ ปีการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

ระดับสังกัด 

เขต
พื้นที่ 

สพฐ. ประเทศ 
2561 2562 2563 ผลต่าง ระหว่าง 

รร. กับ ประเทศ 
ภาษาไทย 65.03 54.21 59.09 +13.63 45.69 47.76 47.46 

คณิตศาสตร ์ 59.90 57.54 58.38 +17.90 39.79 41.30 40.47 
รวม ๒ ด้าน 62.47 55.87 58.74 +14.77 42.74 44.53 43.97 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.09 58.38 58.74
45.69 39.79 42.7447.46 40.47 43.97

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 ด้าน

การฟคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ ประเทศ

65.03

54.21
59.0959.90 57.54 58.38

62.47

55.87
58.74

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

การฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 ด้าน
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                        ผลการทดสอบระดับชาติ  (Ordinary National Educational Test : O-NET 

ตารางที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบ 
         ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

                         ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนกับระดับจังหวัด สพฐ. และประเทศ   

 
ชื่อวิชา/รหัสวิชา 

 

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓ ปีการศึกษา (ย้อนหลัง) 

ระดับสังกัด 

จังหวัด สพฐ. ประเทศ 
2561 2562 2563 

ผลต่าง ระหว่าง 
รร. กับ ประเทศ 

ภาษาไทย (61) 63.78 54.95 64.36 +8.16 52.22 54.96 56.20 
ภาษาอังกฤษ (63) 50.32 42.84 54.87 +11.32 36.38 38.87 43.55 
คณิตศาสตร์ (64) 52.20 42.13 37.49 +7.50 27.51 28.59 29.99 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
(65) 

49.25 44.50 46.12 +7.34 35.99 37.64 38.78 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64.36

54.87

37.49

46.12
52.22

36.38

27.51

35.99

54.96

38.87

28.59

37.64

56.20

43.55

29.99

38.78

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การฟคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ 
(O-NET) โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ
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        ตารางที่ 31  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (O-NET) 
                          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.78

50.32 52.20 49.25
54.95

42.84 42.13 44.50

64.36

54.87

37.49
46.12

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดันานาชาติ (O-NET) โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

64.36
54.87

37.49
46.12

56.20

43.55

29.99
38.78

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบแลละผลต่างคะแนเฉลี่ยผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (O-NET) โรงเรียนอนุบาลนครพนม  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียน

ประเทศ+8.16 
+11.32 

+7.34 
+7.50 
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             ๑.9  จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อ ม.1 
                       

                        ในวันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม             
ได้อนุมัติการจบชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖  ปีการศึกษา 2563 เป็นจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 339 คน คิดเป็น 
100 % และได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

            ตารางท่ี 32  ตารางแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียนทีส่ำเร็จการศึกษาปีท่ี 6  
                             ปีการศึกษา 2563 และศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ข้อมูล 9 เม.ย. 2564)             

 

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ(%) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 19 27 46 100 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 23 22 45 100 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/3 25 22 47 100 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/4 23 22 45 100 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5 24 23 47 100 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/6 22 22 44 100 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/7 13 19 32 100 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/8 12 21 33 100 

รวมจำนวน (คน) 161 178 339 100 
 

                        ตารางที่ 33  แสดงสถานศึกษาและจำนวนร้อยละนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
                   ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 12 เม.ย. 2564) 

ชื่อสถานศึกษาที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม. 1 จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 253 74.63 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 58 17.10 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 3 0.88 
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม จังหวัดนครพนม 3 0.88 
โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 4 1.18 
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร 12 3.54 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 1 0.29 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 0.29 
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย  จังหวัดนครนายก 1 0.29 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี 1 0.29 
โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพฯ เช่น สตรีวิทยา เพชราวุธฯ ฯลฯ 2 0.58 

รวม 339 100.00 
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  ๑.10  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน     
มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ๑) ด้านผู้บริหาร  2) ด้านครู  และ ๓) ด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมิน    
โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภาพนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 4 เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น  
เด็กเป็นสำคัญ 

๓๕.๐๐ ๓๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
สถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๙๕ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม    
ตัวชี้วัดที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๙๕ ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)  ประเภทโรงเรียน 
 - ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๙๕.๙๕  คะแนน 
 - มีคุณภาพระดับ   ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต ่80 คะแนนขึ้นไป   ใช่    ไม่ใช ่
   มีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 
ในภาพรวมโรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย  (๒-๕ ปี) 
            สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
          ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก (รอบสุดท้ายของการประเมินภายนอก) 
  

จุดเด่น 

   1.  เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
   2.  เด็กมีวินัย  รู้ผิดชอบ  มีน้ำใจ  ปรับตัวเข้ากับสังคมได้  มีพัฒนาการด้ายสังคมสมวัย 
   3.  เด็กรักการอ่าน  ใฝ่รู้  มีทักษะในการสื่อสาร  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์   

มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
   4.  เด็กมีทักษะและความรู้พ้ืนฐาน  มีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
   5.  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   6.  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   7.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
   8.  สถานศึกษาดำเนินงานให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ 

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
   9.  สถานศึกษาดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสางเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  10. สถานศึกษาดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  11. สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

      พัฒนาการด้านร่างกายเด็กให้สมวัย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ด้านผลการจัดการศึกษา 
ครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กทุกคนมีการบันทึกหลังการทำกิจกรรมทุกครั้ง  เพ่ือแก้ไขปัญหา

หรือจุดบกพร่องและเพ่ือหาวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสมรรถภาพทางกายของเด็กให้
เหมาะสมกับวัย 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

-  ไม่ปรากฏเด่นชัด 
 

สรุปสภาพปัญหาจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น (S) 

๑.  เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
๒.  เด็กมีวินัย  รู้ผิดชอบ  มีน้ำใจ  ปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้  มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 
๓.  เด็กรักการอ่าน  ใฝ่รู้  มีทักษะในการสื่อสาร  
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  มี
พัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
๔.  เด็กมีทักษะและความรู้พ้ืนฐาน  มีความพร้อม
ศึกษาต่อในขั้นต่อไป 
๕.  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๖.  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ
และการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘.  สถานศึกษาดำเนินงานให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 
๙.  สถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
 

จุดควรพัฒนา  (W) 
พัฒนาด้านร่างกายเด็กให้สมวัย 
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

๑๐.  สถานศึกษาดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ๑๑.  สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

 

 
 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส (O) 

      สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน
เป็นอย่างดี  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา
และใกล้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การคมนาคม
สะดวกสถานศึกษาเป็นต้นแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบระดับจังหวัด 
 

อุปสรรค(T) 
           สถานศึกษามีพ้ืนที่จำกัด  ไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการต่อปริมาณเด็ก 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ท่ีมีระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 

 
 

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 

2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 

3 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 

4 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดีมาก 

5 6 
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดีมาก 

6 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา ดีมาก 

7 8 

พัฒนาของการประกันคุณภาพภายโดยโรงเรียน 
และต้นสังกัดพัฒนาของการประกันคุณภาพภายโดยโรงเรียน 

และต้นสังกัด 
ดีมาก 

8 9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 

ดีมาก 

9 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

ดีมาก 

10 11 
ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
โรงเรียน 

ดีมาก 

11 12 
ผลการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพต่ำกว่าระดับดีขึ้นไป  ได้แก่ 
 
 

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอใช้ 
 



 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 

53 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภาพนอก จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ 9.72 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.37 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผุ้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.11 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ 9.01 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียน 2๐.๐๐ 9.69 พอใช้ 
ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
               เป็นสำคัญ 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
               โรงเรียน 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 8 พัฒนาของการประกันคุณภาพภายโดยโรงเรียน 
               และต้นสังกัด 

5.00 4.91 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์     
               พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
                 เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม    
ตัวช้ีวัดที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม     
                 บทบาทของโรงเรียน 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับ 
                 มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น    
                 เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 86.81 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป   ใช่    ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้รับระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
สถานสึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 

 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 ตารางสรุปผลการประเมินคุรภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
          ตามกฎกระทรวงฯ 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ 9.72 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.37 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผุ้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.11 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ 9.01 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียน 2๐.๐๐ 9.69 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวชี้วัดที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม    
ตัวชี้วัดที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของโรงเรียน 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
โรงเรียน 

5.00 4.91 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวชี้วัดที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.91 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๑๐.๐๐ 9.01 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวชี้วัดที่ 8 พัฒนาของการประกันคุณภาพภายโดยโรงเรียนและ
ต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 86.81 ดี 
 
         ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
          การศึกษา พ.ศ. 2553  
  
          จุดเด่น 
  

   1.  ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง มีความร่าเริง แจ่มใส  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
   2.  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดี เป็นนักเรียนที่ดี รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   3.  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
   4.  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
   5.  ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   6.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   7.  สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
   8.  สถานศึกษามีผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 
   9.  สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
  10. สถานศึกษามีผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
  11. สถานศึกษามารดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
          จุดที่ควรพัฒนา 
  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                  
มีการ วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมผู้ เรียน        
ไดถู้กต้องตรงประเด็น 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศการเรียนการสอน อบรมพัฒนาบุลากรให้มีความรู้

ความเข้าใจในระเบียบว่าด้วยพัสดุ และควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ 

ครูควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทุกคน และมีการบันทึกหลังทำกิจกรรมการเรียน        
การสอนทุกครั้ง เพ่ือศึกษาและแก้ไขปัญหาหรือจุดบกพร่อง และเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

 
 นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานสึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล หรือ World-Class Standara School เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัด
หลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่า นักเรียนมีศักยภาพเป็น    
พลโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) เป็นเลิศวิชการ, สื่อสาร 2  
 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมท 
ความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง Extended-
Essay)กิจกรรมโครงงานเพ่ือสาธารณประโยชน์ (CAS : Creaative, Action, Servvice) และโลกศึกษา 
(Global Education)  

3. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) โดยมุ่ง 
 พัฒนา 5 ด้าน คือ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนำจุดเด่นจากหลักสูตรต่าง ๆ 
เช่ น ห ลั ก สู ต ร  English Program (EP) , Mini English Program (MEP) , International English 
Program (IP) หรือ International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทางนำมา
ปรับหลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/รายวิชาเพ่ิมเติม 4 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียง      
ขั้นสู ง Extended-Essay)กิจกรรมโครงงานเพ่ือสาธารณประโยชน์  (CAS : Creaative, Action, 
Servvice) และโลกศึกษา (Global Education) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work)  

        2. พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ ภายใน 
 ปี 2555  
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 3. พัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์  เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 

4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ร่วมกับสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 

          การบริหารจัดการระบบคุณภาพ     
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 ๑.๑2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนด 
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย 

ของตนเองได้ 
ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙๓.๔๐ บรรลุเป้าหมาย 

 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ ๙๕.๕๒ บรรลุเป้าหมาย  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ ๙๕.๙๙ บรรลุเป้าหมาย  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙๓.๘๗ บรรลุเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 



 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 

59 

 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนด 
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๗  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น *** 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

๓.๕  ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น  ***   ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย  

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  
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๑.๑3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนด 
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.80 ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙4.98 ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙9.45 บรรลุเป้าหมาย  

   ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙๕.45 บรรลุเป้าหมาย 
 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  92.75 บรรลุเป้าหมาย  

  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  94.95 บรรลุเป้าหมาย  

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙1.58 บรรลุเป้าหมาย  

  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  95.77 บรรลุเป้าหมาย  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙9.01 ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙9.82 บรรลุเป้าหมาย  

  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  98.84 บรรลุเป้าหมาย  

  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙9.13 บรรลุเป้าหมาย  

  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ  ๙๐ ร้อยละ  ๙8.25 บรรลุเป้าหมาย  
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มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนด 
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

๒.๗  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น *** 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  
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มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนด 
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
 

๓.๕  ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น  ***   ร้อยละ 100 100.00 บรรลุเป้าหมาย  

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................................................................. 

   
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว ้

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ยอดยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บรรลุ

เป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 

ระดับคุณภาพ:   ยอดเยี่ยม 
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จำนวนเด็ก 

ท่ีผ่านการประเมิน
ระดับ ๓ ขึ้นไป 

จำนวนเด็ก 
ท้ังหมด 

ร้อยละระดับ
ท่ีได้ 

ค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว ้

ระดับคุณภาพ 

(๑) ด้านร่างกาย ๓๙๖ ๔๒๔ ๙๓.๔๐ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
(๒) ด้านอารมณ์ จิตใจ ๔๐๕ ๔๒๔ ๙๕.๕๒ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
(๓) ด้านสังคม ๔๐๗ ๔๒๔ ๙๕.๙๙ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
(๔)ด้านสติปัญญา ๓๙๘ ๔๒๔ ๙๓.๘๗ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
รวมเฉลี่ยร้อยละที่ได้ ๙๔.๗๐ 
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ ๙๐ 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม 
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 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 ด้านร่างกาย  โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการชั่ง
น้ำหนัก วัดส่วนสูงเป็นประจำภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือเฝ้าระวั งภาวะทุพโภชนาการของเด็ก              
เด็กเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือประเมินสมรรถภาพ
ด้านการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเด็กภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เด็กสามารถใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี โดยมีโครงการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร มีการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และกำหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมือให้สัมพันธ์กับตาในแผนจัด
ประสบการณ์ ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายบันทึกผลรายงานผู้บริหารและผู้ปกครองภาคเรียนละ      
๑ ครั้ง ให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในกิจวัตรประจำวัน บันทึกการแปรงฟันและบันทึกกิจกรรมการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย รายงานผู้บริหารและกิจกรรมกีฬาสีเพ่ือส่งเสริมสุขภาพนักเรียนปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ให้เด็กได้ร่วมกันทำข้อตกลงในการทำกิจกรรม การนั่งแถว การรอคอย 
การทำตามข้อตกลงในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค      
และสารเสพติด เด็กร่วมกิจกรรมในโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนมีโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมป้องกันอุบัติ เหตุและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน           
เพ่ือรายงานผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เด็กระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์เสี่ยงอันตราย 
โดยโรงเรียนมี โครงการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดการสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม
และปลอดภัย 
  ด้านอารมณ์ จิตใจ โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม ดูแลและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการจัดกระบวนการบริหาร
และการจัดการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก และมีโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมโครงงานที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก ให้สามารถ
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงออกอารมณ์ได้เหมาะสม และครูจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวตามจังหวะและดนตรี กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี เล่นตามมุมประสบการณ์ตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรมวันสำคัญ เด็กรู้จักรอคอย ยอมรับ พอใจ       
ในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน โดยทำข้อตกลงในห้องเรียน ฝึกการรอคอย มีอบรมนักเรียน
ก่อนนน 
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เริ่มกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือแก้ปัญหาเด็กขาดวินัย เรื่อง การรอคอยการ 
การสร้างข้อตกในการทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี โดยจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม รวมถึงกติกามารยาท ระเบียบวินัยในโรงเรียน และให้เด็ก
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำคัญ เด็กมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้มีอิสระในการเลือกทำกิจกรรมตามความต้องการ ตามสนใจ และความสามารถ ให้เด็ก 
ได้พูด สนทนา ถาม ตอบ เล่าเรื่องราว ให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองตามความสามารถ       
และความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้     
ที่หลากหลายโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมโครงงาน เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กัน ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการทำงานที่เป็นขั้นตอน ค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง        
การรักษาสิ่งแวดล้อม เก็บกวาดรักษาความสะอาด การเก็บของเล่น ของใช้ และเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน เช่น หน้าที่เวรทำความสะอาด ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ เด็กมีความอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจริต โดยครูจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะการคิดให้เด็ก ด้านการคิดตริตรอง คิดยืดหยุ่นและคิดสร้างสรรค์ 
ครูอบรมเด็กช่วงเช้า ปลูกฝังความดีงาม ทำข้อตกลงไม่ขี้โกงไม่ลักขโมย เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เช่น เล่านิทานคุณธรรม เด็กชื่นชม
และมีความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว โดยจัดกิจกรรมที่ ให้เด็กได้แสดงออกอย่างมีความสุข 
และสนุกสนานเพลิดเพลิน กับศิลปะดนตรี เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ออกกำลัง เล่นเกม การละเล่น ในกิจกรรมเล่นกลางแจ้ง เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน       
เช่น การแสดงในกิจกรรมวันเด็ก วันปีใหม่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  
  ด้านสังคม โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ พัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการจัดกระบวนการบริหาร           
และการจัดการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร โดยโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย    
มุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก และมีกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคมของเด็ก ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ เด็กปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันได้ โดยครูจัดกิจกรรมประจำวันให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเด็กเอง และช่วยเหลือตนเองให้
มากที่สุด เช่น การเก็บของเล่นของใช้ของตนเอง การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายเครื่องแต่งกาย      
เช่นล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน รับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำ และช่วยเหลือตนเองขณะอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืน เด็กมีวินัยในตนเอง โดยครูจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังวินัยให้กับเด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการเล่น 
เช่น การรอคอย การเข้าแถว การปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และโรงเรียน
จัดดดด 
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จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาระเบียบวินัยเด็ก เด็กรู้จัก      
การออม และพอเพียง จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กรู้จักพอเพียง นำพืชผักสวนครัวที่ปลูกมาขาย 
เพ่ือหารายได้ที่โรงเรียน ให้เด็กรู้จักการหาเงินและเห็นคุณค่าของเงิน เด็ กมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เช่น การรักษาความสะอาดของห้องเรียน ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
โรงเรียนสีเขียวให้เด็กรู้จักการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่ เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย มารยาท     
การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการวันสำคัญ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณีไทย สวดมนต์ไหว้พระ การปฏิบัติตนในศาสนสถาน เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจาก
ความรุนแรง โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญ โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือ ที่ดูแลคัดกรอง
พฤติกรรมเด็กมีแบบวิเคราะห์เด็กรายบุคคลเพื่อสอดส่องดูพฤติกรรมเด็กแต่ละคน จัดกิจกรรมโดยให้เด็ก
ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ได้เล่นได้ทำงานและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้ 
  ด้านสติปัญญา โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการจัดกระบวนการ
บริหารและการจัดการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โครงการเตรียมน้องสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Montessori และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็ก และพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (สะเต็มศึกษา)ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็ก ให้สามารถสื่อสารได้ และมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นได้ จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
การคิด ครูจัดมุมหนังสือให้เด็กได้มีส่วนร่วมและสามารถเข้าไปหยิบจับอ่านได้สะดวก ให้เด็กได้มีโอกาส
ออกมาเล่าเรื่องตามภาพนิทาน ที่เด็กสนใจ จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเด็กมีความสามารถ     
ในการคิดเชิงเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย และพยายามค้นหา
คำตอบได้ กิจกรรมโครงงาน ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่น ผ่านสื่อ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็กมี
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเกม
การศึกษา จัดมุมประสบการณ์เรียนรู้ตลอดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ส่งเสริม
ความคิดจินตนาการ เด็กได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ โดยจัด
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
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 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ ๑ 

         จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
โดยจัดกิจกรรม/โครงการ/อย่างหลากหลายสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาดังนี้  

ด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ทำให้เด็กปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เด็กมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กท่ีแข็งแรง สามารถ 
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ดีสามารถวิ่ง หลบสิ่งกรีดขวาง เดินต่อเท้า กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง วิ่งซิกแซก 
และสามารถใช้มือให้สัมพันธ์กับตาได้ สามารถขีดเขียนภาพ สัญลักษณ์ เขียนตามแบบตัวอักษร เขียนชื่อ 
วาดรูป วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม สามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว ตั ดตามภาพและสร้าง
ชิ้นงานได้ ปั้นดินน้ำมัน เป็นรูปร่างรูปทรงและสร้างชิ้นงานได้ และหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ได้คล่องแคล่ว
เด็กมีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวของตนเองได้ และสามรถปฏิบัติจนเป็นนิสัย        
เช่น ดูแลความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกาย แปรงฟัน ล้างมือ เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกัน เช่นการเข้าแถว รอคอย และทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เด็กหลีกเลี่ยงภาวะ      
ที่ เสี่ยงต่อโรค และสารเสพติดได้ เด็กมีทักษะEF รู้จักคิดตริตรอง คิดยืดหยุ่น และคิดสร้างสรรค์          
เด็กเข้าใจและบอกถึงโทษและอันตรายจากโรคภัยและสารเสพติดได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองใน
เบื้องต้นเมื่อไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้ เด็กรู้จักระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์เสี่ยง
อันตรายได้ เด็กมีทักษะการคิดตริตรองและรู้จักการระมัดระวังตัวให้ปลอดภัยจากจากคนแปลกหน้า 
โรคภัย สถานที่อันตราย แมลง สัตว์มีพิษ และ สารเสพติด เช่น สุรา บุหรี่ ทำให้ผลประเมินคุณภาพด้าน
ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงออกอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม เด็กอยากมาโรงเรียน มีความสุขในการเล่น และทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เด็กรู้จักรอคอย ยอมรับ พอใจในความสามารถของตนเอง
และผู้อ่ืน เด็กสามารถเข้าแถวตามลำดับก่อนและหลัง สามารถรอคอยเวลารับประทานอาหารและรอ
คอยเพ่ือซื้อของได้ เด็กยอมรับ และพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน เด็กแสดงผลงานหรือชิ้น 
ชื่นชมผลงานตัวเองและผลงานของเพ่ือนเข้าร่วมและยอมรับผลการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เด็กมี
จิตสำนึกและมีค่านิยมที่ดี รู้จักแสดงความเคารพบิดามารดา ครูและผู้ใหญ่ สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว
เสมอ รู้จักแยกแยะผิดถูก เข้าร่วมและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีต่างของไทยได้ เข้าใจการอยู่ร่วม
ตามกติกา กล้าแสดงความคิดเห็น มีจิตใจที่แข็งแรงอดทน รู้จักประหยัดอดออม เด็กมีความม่ันใจกล้าพูด
กล้าแสดงออก เด็กกล้าพูดกล้าถามกล้าแสดงความคิดเห็น สามารถบอกความต้องการของตนเองได้       
มีความม่ันในในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น การออกมาแสดงความสามารถ การเข้าร่วมแสดง  
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หรือแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ สามารถปรับตัวได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปได้อย่างดี เด็กช่วยเหลือ
แบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ เด็กสามารถทำงานกลุ่มได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  รู้หน้าที่และมี
ความรับผิดชอบ รู้จักปฏิบัติตามข้อตกลงกติการ่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาทรู้จักขออนุญาต 
ไม่หยิบฉกฉวยข้าวของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง เด็กอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต เด็กรอคอยในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต มีมารยาท    
มีความเป็นไทย มีน้ำใจช่วยเหลือและแบ่งปันกัน เด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี                  
และการเคลื่อนไหว เด็กกล้าแสดงออก และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ร่วมแสดงใน
กิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันคริสต์มาส-วันขึ้นปีใหม่ทำให้ผล
ประเมินคุณภาพด้านอารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๒  ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ โดยครู
จัดกิจกรรมประจำวันให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ และช่วยเหลือตนเอง เด็กสามารถการเก็บของเล่นของใช้ของ
ตนเองได้ รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายเครื่องแต่งกาย สามารถล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน 
รับประทานอาหาร ซื้อของ การใช้ห้องน้ำได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือตนเองขณะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น 
นั่งรอคอย ทำตามข้อตกลงในกิจกรรมและสถานการณ์นั้น ๆ ได้ เด็กมีวินัยในตนเอง เช่น การรอคอย 
การเข้าแถว การปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท เด็กรู้จักการออม ประหยัดและพอเพียง เช่น เด็กเข้าใจ
และสามารถฝากเงินในกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน เด็กมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน เด็กรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และ ทำความสะอาดเขต
รับผิดชอบในโรงเรียน เก็บขยะ เก็บใบไม้ ดูแลรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ได้ รู้จักคัดแยกขยะและ ทิ้งขยะให้ถูกที่ 
เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รู้จักไหว้ผู้ใหญ่  ครู  มีมารยาทรู้จักขนบธรรมเนียมตามวิถีพุทธ รู้จัก
ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจากความรุนแรง รู้จักคิดตริตรอง 
ยืดหยุ่นในความคิด และคิดสร้างสรรค์ไม่คิดทำลาย ครูเข้าใจ ติดตามและคอยสอดส่องดูพฤติกรรมเด็ก
แต่ละคนและแก้ไขพฤติกรรมที่มีปัญหา เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถเล่นได้ทำงานและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงร่วมกันได้ ทำให้ผลประเมินคุณภาพด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๙ ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  

ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นได้ เด็กสนใจการอ่านหนังสือ ชอบมุม
หนังสือ สามารถสื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย และพยายามค้ นหาคำตอบได้ 
สามารถทำการทดลองง่ายๆได้และอธิบายคำตอบที่ได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ผ่านการเล่น ผ่านสื่อ และสิ่งต่าง ๆรอบตัว อธิบายเหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ เด็กอ่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถออกมาเล่าเรื่องตามภาพนิทาน ที่เด็กสนใจได้ 
เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเชิงเด็กสามารถบอกเหตุและผลจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
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กิจกรมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน        
เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาละตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Montessori จากการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง และมีอิสระในการเล่นหรือทำกิจกรรม เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการได้ สร้างชิ้นงานศิลปะสร้างสรรค์ สามารถสร้างชิ้นงานจากความคิดจินตนาการของ
ตนเองได้  เด็กได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ใช้
ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาความรู้ต่าง ๆ เด็กสามารถใช้สื่อเหล่านั้นในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รวมทั้ง
บทเรียนสำเร็จรูปต่าง ๆ ทำให้ผลประเมินคุณภาพด้านสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๗ ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม  

          สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๐ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 

          จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน เคลื่อนไหวคล่องแคล่วและทรงตัวดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ และระวัง
ภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้  
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยได้จักรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน มีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต        
มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรี      
และการเคลื่อนไหว  
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน แก้ไขข้อขัดแย้ง 
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงได้  
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ  การคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหา เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย และพยายาม
ค้นหาคำตอบได้ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา 
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 

1. ควรส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของตนเองและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ดูแลเด็กให้รู้จัก
การหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  
2. ควรส่งเสริมให้ เด็กรู้จักการ
ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน ปลูกฝังให้เด็ก
รู้จักการประหยัดและพอเพียง 
ควรส่งเสริมให้ เด็กรู้จักการไหว้ 
การยิ้มทักทาย มีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่  ยอมรับหรือเคารพความ
แต กต่ า งระห ว่ า งบุ ค ค ล  เช่ น 
ค ว าม คิ ด พ ฤ ติ ก ร รม พ้ื น ฐ าน
ค รอ บ ค รั ว  เชื้ อ ช าติ  ศ าส น า 
วัฒนธรรม 
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 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
     แผนที่  ๑  จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
     แผนที่  ๒  จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย 
              แผนที่  ๓  จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด ทักษะต่างๆ  
     แผนที่  ๔  จัดทำโครงการเตรียมน้องสองภาษาระดับปฐมวัย 
 
 แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

 ……………………………………………………… - …………………………………………………………………………. 
 
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. โครงการเตรียมน้องสองภาษา 
   ๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
   ๓. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Montessori 
   ๔. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ / การชั่งน้ำหนัก / การวัดส่วนสูง 
   ๕. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก , บันทึกพัฒนาการด้านร่างกาย ( อบ.) 
   ๖. แบบบันทึกการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
   ๗. แผนการจัดประสบการณ์ 
   ๘. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 
  ๙. รายงานการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อย 
   ๑๐. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
   ๑๑. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
   ๑๒. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว้ 
ผลการประเมิน แปบผล 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท 
ของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ 
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๕. ให้บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี 
ส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๗.  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายของสถานศึกษา 
กำหนดไว้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

สรุประดับคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
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    กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒  ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยดำเนินงาน
ดังนี้ 
 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยมีหลักสูตร    
ที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย จัดโครงการกระบวนการบริหารและการจัด              
การ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ก่อนจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์  จัดกิจกรรมหลากหลายมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ ง ๔ ด้าน อย่างสมดุล คำนึงถึง            
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของเด็ก โดยจัดทำแผนจัดประสบการณ์ ๔๐ สัปดาห์ต่อปี 
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกปฏิบัติตามความสนใจ      
ตามต้องการและความถนัด มีอิสระในการตัดสินใจทำกิจกรรม โดยจัดสื่อ ของเล่น และมุมประสบการณ์
ต่าง ๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และลงมือปฏิบัติ จัดกิจกรรมที่ ให้ เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน            
จัดกิจกรรมเรียนปนเล่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Montessori  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก            
โดยวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมแบบกลุ่ม และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นเสรีเล่นตามมุมประสบการณ์ กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง จัดการเรียนรู้สอดคล้อง     
กับวิถีชีวิต ชุมชน และท้องถิ่น โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้ องกับวิถีชีวิต ชุมชน      
และท้องถิ่นของเด็ก จัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันสำคัญทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ วันพระ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก 
  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเข้าสอนครบ
ทุกชั้น โดยการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ด้านวิชาชีพแก่ครูและบุคคลการโดยครูปฐมวัยเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ของ สพฐ.ตามกำหนด และสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมตามหน่วยงาน อ่ืน ๆเพ่ือ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือนำความรู้และทักษะมา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่สมบูรณ์และบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกปฐมวัยกำหนด  
  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้ครูมีความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกิจกรรมอบรม
พัฒนาครูและโครงการกระบวนการบริหารและการจัดการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร โดยสนับสนุนให้ครู 
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ไปอบรมพัฒนางานด้านหลักสูตร ให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดก่อนออกแบบหลักสูตรและจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษาปฐมวัยเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ส่งเสริมให้ครูทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ โดยสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
และการอบรมต่างๆ เพ่ือให้ครูนำทักษะกระบวนการต่าง ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก ให้อิสระครู        
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก       
จัดกิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผล ส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง            
และประเมินหลากหลายวิธี จัดทำแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีแผนสำหรับพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม ส่งเสริมให้ครูใช้ประสบการณ์สำคัญ           
ในการออกแบบการจัดกิจกรรม โดยให้อิสระครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครู
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล โดยสนับสนุนให้ครูทำแบบบันทึกการสังเกตพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคลและแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานของหลักสูตร      
และมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว โดยให้ครูให้
ความรักความเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด ดูแลความปลอดภัย และ พฤติกรรมของเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ให้เกียรติและเคารพในสิทธิของเด็ก ให้เด็กมีอิสระในการเลื อกทำกิจกรรม 
ตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ได้ใกล้ชิด รับทราบแสดง         
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียน รายงานพฤติกรรมและผลพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองรับทราบ  
  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ โดยโรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ      
จัดกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จัดห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบ 
สวยงามและปลอดภัย มีที่เก็บของเล่นของใช้ หยิบจับสะดวก ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ        
จัดสภาพแวดล้อมข้างนอกให้สะอาด ปลอดภัย เช่น ปรับปรุงพัฒนาเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น พัฒนา
ร่องระบายน้ำให้มีฝาปิด กำจัดแมลงมีพิษ และยุง ส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยครู
ออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กให้ทำกิจกรรมเดี่ยวตามความสนใจ ความต้องการและความถนัดโดยจัดสื่อ 
อุปกรณ์ และกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กเลือกทำ และจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กัน โดยวาง
แผนการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการเล่นปนเรียน เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ โดยโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
สื่อและสนามเด็กเล่น ครูออกแบบจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นปนเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมหลักประจำวัน ให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเด็กเอง จัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กได้ร่วมวางแผน แบ่งหน้าที่กัน 
ร่วมกันแก้ปัญหา สรุปผลกิจกรรม บอกเล่าอธิบายกิจกรรมที่ทำ มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย       
นิทาน สื่อธรรมชาติ สนามเด็กเล่น โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมจัด 
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ประสบการณ์ทุกห้องเรียนอย่างน้อย ๕ มุม ให้เด็กได้เข้าไปเล่นและเรียนรู้ได้สะดวก ปลอดภัย มีสื่อ     
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ของเล่น นิทาน สื่อธรรมชาติ สนามเด็กเล่น โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมจัด 
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัยเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก        
มีการจัดทำแบบบันทึกการผลิตสื่อและใช้สื่อ 
  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู โดยจัดโครงการจัดจัดซื้อ หาบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์นักเรียน โดยจัดกิจกรรมกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัย     
และ จัดให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนในการพัฒนาครู เช่น ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น  
     มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยสถานศึกษากำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผล
การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุง          
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผล        
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  

  

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ ๒ 

            จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ/อย่างหลากหลายสามารถช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ดังนี้  
           จากกระบวนบริหารและและการจัดการที่ดี ทำให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีปร ะสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จากการวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบกิจกรรมใน
หน่วยการเรียนรู้ ก่อนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ทำให้สามารถใช้หลักสูตรเพ่ือนำมาส่งเ สริม
พัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาได้ อย่างสมดุล การออกแบบกิจกรรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของเด็ก ทำให้เด็กได้พัฒนาเตรียมความพร้อมในทุกด้าน และเด็กได้เลือกปฏิบัติตาม       
ความสนใจ ตามต้องการและความสามารถ มีอิสระในการตัดสินใจทำกิจกรรม โดยครูจัดสื่ อ ของเล่น 
และมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยภาพ เด็กได้การเรียนรู้ผ่านการเล่น และลงมือ
ปฏิบัติ ทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน จัดกิจกรรมเรียนปนเล่น เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าแสดง      
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ความคิดเห็น ได้สังเกตตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตัวเด็กเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็ก ครูได้วิเคราะห์เด็กและเห็นความแตกต่างของเด็กแต่ละคน     
และจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการเด็กแต่ละคน ให้เด็กได้แสดงศักยภาพ      
ความโดดเด่นแต่ละคนออกมา และสามารถแสดงผลงานของตัวเด็กเองออกมาให้เห็นได้ การจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ชุมชน และท้องถิ่น ทำให้เด็กได้รู้จักพ้ืนฐานชีวิตของตนเอง เข้าใจบทบาท
หน้าในชุมชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นของตนเองได้ ส่งผลให้มีผล
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๑  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลจากการจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเข้าสอนให้ครบทุกชั้นและจากการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพแก่ครูและบุคคลากร ทำให้มีครูปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามรถ นำความรู้และทักษะขบวนการ มาพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่สมบูรณ์และบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรการศึกปฐมวัยกำหนด  ส่งผลให้มีผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๒  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้รับพัฒนางานด้าน
หลักสูตร และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครูได้
วิเคราะห์ตัวชี้วัดก่อนออกแบบหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีความเหมาะสมยืดหยุ่น
ได้ ครูใช้ทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ ครูได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร และการอบรมต่าง ๆ ทำให้ครูสามารถนำทักษะกระบวนการต่าง ๆ มาจัดประสบการณ์ได้มี
ประสิทธิภาพ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและใช้วิธีประเมินหลากหลาย มีการจัดทำแบบ
บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก มีแผนการเรียนรู้สำหรับผู้พิการเรียนรวม เพ่ือใช้จัดกิจกรรม ครูใช้
ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ครูมีอิสระในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ครูทำแบบบันทึกการสังเกตพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกปฐมวัย ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และครอบครัว ทำให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความร่วมมือการพัฒนาเด็ก 
โรงเรียน และชุมชน ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๓  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย มีห้องเรียนที่
สะอาดเป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย มีที่เก็บของเล่นของใช้ หยิบจับสะดวก มีระบบไฟฟ้าที่
ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่สะอาด ปลอดภัย เด็กได้เล่นเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นที่
ปลอดภัย ไม่มีแมลงพิษร้าย และยุง เด็กได้เรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม เด็กได้ทำกิจกรรมตามความ
สนใจ ความต้องการและความถนัด มีจัดสื่อ อุปกรณ์ และกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กเลือกทำ และมีจัด  
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กิจกรรมที่ให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กัน มีการวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน เด็กได้เล่นปนเรียน  เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ มีสื่อ อุปกรณ์ ของเล่นและสนามเด็กเล่นที่เพียงพอ ครูได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นปนเรียน 
ได้เรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้สนใจ กระตือรือร้น และมีความสุข ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลง 
มือปฏิบัติด้วยตัวเด็กเอง เด็กทำกิจกรรมกลุ่มทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้เข้าไปเล่นและเรียนรู้ได้
สะดวก ปลอดภัย ทำให้เด็กมีทักษะพ้ืนฐานในการคิดจากการเรียนรู้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเด็กเอง 
ห้องเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่ออุปกรณ์ ครูมีสื่อเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมและการเรียนรู้ของเด็ก และมีแบบบันทึกการผลิตสื่อและใช้สื่อ ส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๔  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  ครูได้ใช้สื่อสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์นักเรียนทำให้เด็กได้
เรียนรู้กับสื่อที่ทันสมัย และสามารถค้นหาคำตอบ และแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้เต็มที่ และครูยังได้ใช้
สื่อสารทนเทศ และวัสดุอุปกรณ์ จัดให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนในการ
พัฒนางานและตนเอง เช่น ติดตั้ งระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์  และสามารถจัด
ประสบการณ์ ให้กับเด็กได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย กิจกรรมน่าสนใจและประสบผลสำเร็จเกิด
ประสิทธิผลกับเด็ก ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๕ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและ อัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที ่๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๖ และตังบ่งชี้ ๒.๗  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน มี
หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย จัด
กิจกรรมให้กับเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง 
การจัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง
ของเด็กให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
๒. มีครูจบการศึกษาปฐมวัยครบทุกชั้น สถานศึกษาจัดครูที่
จบการศึกษาปฐมวัยครบทุกห้องทุกชั้น  ทำให้การจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพแก่ครูและบุคลากร  
๓. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาและมีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม๓. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  ใช้ประสบการณ์สำคัญ ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล  
๔. ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นนักเรียนเป็นรายบุคคล 
และกลุ่ ม  มี ก ารจั ด มุ มป ระสบ การณ์ ที่ ห ล ากห ล าย              
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
๕. .มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์นักเรียน  
๖ . สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
ลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและ
ดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา  
   ควรจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ        
การเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก              
ให้ปลอดภัยและเพียงพอ ส่งเสริมการ
เล่นปนเรียน เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
ค ว รมี พั ฒ น าสื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ ให้
หลากหลาย เช่น  ของเล่น นิทาน     
สื่อธรรมชาติ สนามเด็กเล่น พัฒนาให้
มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ  
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผล
การดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปีและนำผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงาน       ต้นสังกัด 

 

 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
  แผนที่  ๑  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  แผนที่  ๒  พัฒนาจัดระบบการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  

และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม  
แผนที่  ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ

สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
 ……………………………………………………- …………………………………………………………………………. 
 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ 
   ๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๓. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
   ๔. แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   ๕. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
  ๖. รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๗. รายงานกิจกรรม PLC 
  ๘. รายงานการเยี่ยมบ้านเด็ก/ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๙. ทะเบียนรายงานการใช้สื่อ 
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 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว้ 
ผลการประเมิน แปบผล 

๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล   
เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒ . ส ร้ า ง โอ ก า ส ให้ เด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๓ . จั ด บ ร ร ย า ก า ศ ที่ เ อ้ื อ ต่ อ            
การเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี        
ที่เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๔ . ประเมิน พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๕.  ส่งเสริมเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษา 
กำหนดขึ้น  ***   

   

เป้าหมายของสถานศึกษา 
กำหนดไว้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

สรุประดับคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

 
  กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยมี         
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยครูประจำชั้นจัดทำแบบวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้       
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม บันทึกพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพ่ือใช้เป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์จาก       
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ๔๐ หน่วยเรียนรู้หรือ 
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๔๐ สัปดาห์ที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนเวลาและเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม มีแบบประเมินหลัง
แผนการจัดประสบการณ์เพ่ือให้ครูใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผนให้ดียิ่งขึ้นและยังใช้เป็นข้อมูล
ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ก่อนนำแผนไปใช้ต้องผ่านการตรวจสอบจากฝ่าย
บริหารวิชาการก่อนทุกครั้ง และนำผลการจัดประสบการณ์รายงานผู้บริหารทราบด้วย แผนการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา โดยจัดทำแผนจัด
ประสบการณ์ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ออกแบบกิจกรรม
หลัก ๖ กิจกรรมให้สามารถพัฒนาพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และประเมินพัฒนาการจากกิจกรรมหลังแผน  
  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยให้ครูจัด
ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กและบันทึกในแบบวิเคราะห์       
เด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือนำไปจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กรู้แล้ว เพ่ือเชื่อมโยงต่อยอดประสบการณ์
ใหม่ เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถ ครู จัด
กิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้มีอิสระในการเลือกปฏิบัติ ได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จัดสื่อ ของเล่น 
อุปกรณ์ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องอย่างเพียงพอ จัดกิจกรรมส่งเสริม       
การเรียนรู้แบบบูรนาการ เพ่ือพัฒนาเด็กแบบองค์รวม เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรม
โครงงาน กิจกรรมวันสำคัญ เป็นต้น จัดประสบการณ์ตอบสนองการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคล ครูจัด
กิจกรรมโดยสังเกตและบันทึกพัฒนาการเด็ก เพ่ือวิเคราะห์ความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ
ของเด็กแต่ละคนได้ และจัดกิจกรรมตอบสนองเด็กเป็นรายบุคคลได้โดยให้เด็กแต่ละคนได้เลือกปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างอิสระเป็นรายบุคคล โดยครูเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และให้คำแนะนำเวลาเด็กต้องการ
เท่านั้น จัดประสบการณ์ตอบสนองการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กสามารถเลือกปฏิบัติได้ตาม        
ความสนใจ และจัดมุมประสบการณ์ให้เด็กสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จัดแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนมากมาย เช่น สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้คัดแยกขยะ อาคาร ร้านค้าสหกรณ์ ห้องสมุด เป็นต้น 
เด็กได้ เล่น เรียนรู้ ลงมือและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยสถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ 
และ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อใช้พัฒนาพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง ๔ ด้าน  
  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โดยจัดห้องเรียน
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม 5 ส.ในห้องเรียนทุก
ชั้น มีกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน จัดซื้อชั้นวางของเล่นของใช้ และมีอุปกรณ์ทำความสะอาด
เพียงพอ โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบอาคารสถานที่ ไว้ดูแล เรื่องการซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ตรวจเช็คระบบ
ไฟฟ้าเป็นประจำสม่ำเสมอ มีพ้ืนที่แสดงผลงานนักเรียนและมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม        
จัดกระดาน โต๊ะ ชั้น สำหรับแสดงผลงานนักเรียน จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนทุกห้องอย่างน้อย     
๕ มุม เช่น มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา มุมดนตรี เป็นต้น จัดให้มีสื่อ 
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และอุปกรณ์ในมุมประสบการณ์ที่เด็กสามารถเล่น และสัมผัสเรียนรู้ได้สะดวกปลอดภัย มีพ้ืนที่สำหรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นพ้ืนที่โล่ง เพ่ือให้เด็กได้เคลื่อนไหวได้อิสระ พ้ืนที่สำหรับทำกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม
เดี่ยว เด็กมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ให้เด็กได้ช่วยจัดและดูแล
ป้ายนิเทศในห้องเรียน ดูแลต้นไม้ในเขตรับผิดชอบสีน้ำเงิน ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับช่วงวัย ระยะ
ความสนใจและการเรียนรู้ของเด็ก สถานศึกษาจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี เพ่ือใช้จัดกิจกรรม เช่น 
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และจัดครูเข้าสอนโดยใช้โปรแกรมเรียนรู้สำหรับเด็กและครูนำจัด
กิจกรรมประจำวันให้เด็กเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้จากสื่อหลักให้น่าสนใจมากข้ึน  
  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง     
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มีการประเมินพัฒนาการจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน       
ด้วยเครื่องมือและวิธีการ มีกิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผล จัดทำแบบประเมินหลังแผนการจัด
ประสบการณ์ เพื่อบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในแผน และทำแบบ
สังเกตเพ่ือบันทึกผลการสังเกตพัฒนาการในกิจวัตรประจำวันของเด็กในช่วงต่าง ๆระหว่างวัน วิเคราะห์
ผลและประเมินพัฒนาการ วิเคราะห์ผลและประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเลือกวิธีและรูปแบบการประเมินให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน รวมทั้งประเมินพัฒนาการ
เด็ก โดยใช้วิธีและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย นำผลการประเมินไปพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก .มีกิจกรรมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันพัฒนาแก้ปัญหาพัฒนาการเด็ก การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัด
กิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง มีการร่วมมือกันทั้งฝ่ ายบริหาร ครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องมาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งเน้นพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัย จัดทำแบบบันทึกและรายผลการพัฒนา
ให้ผู้บริหารทราบ  
   ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น โรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริม
ผ่านการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เด็กดีมีคุณธรรม  สอนให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม  

  

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ ๓ 

  จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
และผลจากการพัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญมีดังนี้  

ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูมีแบบวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม บันทึกพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กสนองตอบความต้องการ ความสนใจ และความสามารถได้ ครูมีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม มีแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
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ออกแบบกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมให้สามารถพัฒนาพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ทำให้ครูสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

การจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาต่อยอด มีพัฒนาการ
ที่ ก้ าวหน้ า เด็กมี โอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ                  
และความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรรมที่หลากหลายทำให้เด็กได้มีอิสระในการเลือกปฏิบัติ ได้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง มีสื่อ ของเล่นอุปกรณ์ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องให้เพียงพอ 
เด็กได้พัฒนาแบบองค์รวม ผลจากการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน กิจกรรม
วันสำคัญ ได้ตอบสนองการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมตอบสนองให้เด็กแต่ละคนได้เลือก
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระเป็นรายบุคคล มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เพียงพอทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มที่        
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายและจากแหล่งเรียนรู้ ทำให้เด็กสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความ
สนใจ ความต้องการ และความสามารถ ทำให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตัว เด็กเองออกมาได้ จากการที่
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนทำให้เด็กได้มีโอกาส
ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เล่น และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้านอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๒ คิดเป็น        
ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

ทำให้ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ทำให้ครูและเด็กได้ทำกิจกรรมอย่างสะดวก
ปลอดภัย น่าอยู่ น่าเรียน จัดกิจกรรม ๔ ส.ทำให้ห้องเรียนความสะอาด เป็นระเบียบ มีชั้นวางของเล่น
ของใช้ และมีอุปกรณ์ทำความสะอาดเพียงพอ ประตูหน้าต่างแข็งแรง ปิด เปิดได้ มีระบบไฟฟ้า            
ที่ปลอดภัย มีกระดาน โต๊ะ ชั้น สำหรับแสดงผลงานนักเรียน มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียนทุกห้องอย่าง
น้อย ๕ มุม เช่น มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา มุมดนตรี เป็นต้น มีสื่อ
และอุปกรณ์ในมุมประสบการณ์ที่เด็กสามารถเล่น และสัมผัสเรียนรู้ได้สะดวกปลอดภัย มีพ้ืนที่สำหรับ      
จัดกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว เด็กมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
ให้เด็กสามารถช่วยจัดและดูแลป้ายนิเทศในห้องเรียน และดูแลต้นไม้ในเขตรับผิดชอบสีน้ำเงิน เด็กมี
ความรู้สึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีสื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับช่วงวัย ระยะความสนใจและ       
การเรียนรู้ของเด็ก มีซื้อสื่อ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี เพ่ือใช้จัดกิจกรรมพอเพียงกับจำนวนเด็ก มีโปรแกรม
เรียนรู้สำหรับเด็ก และใช้สื่อจัดกิจกรรมประจำวันทำให้ เด็กได้เรียนรู้และแสวงหาคำตอบจาก             
สื่อเทคโนโลยีได้ ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

ผลการประเมินพัฒนาการจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เป็นจริง 
มีแบบประเมินหลังแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขพัฒนาเด็กต่อไป มีแบบบันทึก 
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พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในแผน มีแบบสังเกตเพ่ือนำไปวิเคราะห์      
ผลพัฒนาการ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการประเมินเด็กที่น่าเชื่อถือ แม่นยำ มีวิธีและ
รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย มีรูปแบบประเมินพัฒนาการเด็ก มีวิธีและเครื่องมือการประเมินที่
หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก การจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รว่มกันพัฒนาแก้ปัญหาพัฒนาการเด็ก ทำให้ปัญหาพัฒนาการเด็กได้รับการแก้ไข การร่วมมือกันทั้งฝ่าย
บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัย     
มีแบบบันทึกและรายงานผลการพัฒนาให้ผู้บริหารทราบ ส่งผลให้มีผลการประเมิ นคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑ . จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ เด็กมีพัฒนาการ      
ทุกด้านอย่างสมดุลศักยภาพ โดย ครูมีการวิเคราะห์
เป็นรายบุคคล มีการจัดทำแผนประสบการณ์จาก    
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่ พึงประสงค์         
ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และลงมือปฏิบัติจริง  
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น      
และปฏิบัติอย่างมีความสุข เด็กมีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
และความสามารถ ซึ่งกิจกรรมที่หลากหลายสามารถ
สนองตอบการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล เด็กได้เล่น 
เรียนรู้ ลงมือและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
๓ . จัดบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
มีพ้ืนที่แสดงผลงานนักเรียน มุมประสบการณ์และ    
การจัดกิจกรรม ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจ และการเรียนรู้ของเด็ก  

ควรพัฒนาจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มี พั ฒ น าการทุ ก ด้ าน อย่ า งสม ดุ ล เต็ ม
ศักยภาพจัดประสบการณ์ที่ เชื่องโยงกับ
ประสบการณ์ เดิ ม  ควรพัฒ นาการจั ด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็ก
มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม เช่นจัดป้าย
นิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพเกณฑ์ตามสภาพ
จริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูมีการประเมิน
พัฒ นาการจากกิจกรรมและกิ จวั ตรป ระจำวัน         
ด้ วย เครื่ อ งมื อและวิ ธี ก ารที่ ห ล ากหลาย  ไม่ ใช้
แบบทดสอบ นำผลการประเมิน ไป พัฒ นาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก มีการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
    แผนที่  ๑  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
    แผนที่  ๒  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
    แผนที่  ๓  โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
    แผนที่  ๔  โครงการเตรียมน้องสองภาษา 
 

 แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
   …………………………………………… - …………………………………………………………………………. 
 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. มุมประสบการณ์ 
   ๒. แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
   ๓. บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
  ๔. การจัดกิจวัตรประจำวัน 
  ๕. ทะเบียนรายงานการใช้สื่อ  
  ๖. แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ: ยอดเยี่ยม  
ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๑ มีค่าคะแนน 

ร้อยละ ๙๔.๗๐  มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เด็กมีร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี       
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ ์ 
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   โรงเรียนมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็น
ระบบ       และต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
เตรียมน้องสองภาษา  โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน Montessori  โครงการออม
ทรัพย์ และจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดย
องค์รวมผ่าน   การเล่นอย่างมีความหมายและเหมาะสมกับวัย มีการพักผ่อนที่เพียงพอกิจกรรมที่
หลากหลาย ประเมินพัฒนาการของเด็กโดยคุณครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาปฐมวัย  ด้วย
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน และ
ศึกษานิเทศก์จากต้นสังกัด บันทึกพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จากการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมส่งผล
ให้มีพัฒนาการในภาพรวม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจำแนกเป็น ด้านร่างกายร้อยละ ๙๓.๔๐ ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ร้อยละ ๙๕.๕๒ ด้านสังคม ร้อยละ ๙๕.๙๙ และด้านสติปัญญาร้อยละ ๙๓.๘๗ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย บรรลุ
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น  ตามมาตรฐานที่ ๒ มีค่าคะแนน ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม เนื่องจากได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน มีการส่งเสริมให้       
ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล  ตรงความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมี
สื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย ส่งผลให้ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๓ มีค่าคะแนน     
ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
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พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมืพ่อ
แม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ 
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ 
กิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ส่งผลให้ผลการดำเนินการ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว ้

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บรรลุ

เป้าหมาย 
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว ้

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว ้
ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 90 97.00 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 90 94.98 ยอดเยี่ยม 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ร้อยละ 90 99.35 บรรลุเป้าหมาย 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 90 95.45 บรรลุเป้าหมาย 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 90 92.75 บรรลุเป้าหมาย 
๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 90 94.95 บรรลุเป้าหมาย 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 90 91.58 บรรลุเป้าหมาย 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 90 95.77 บรรลุเป้าหมาย 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 90 99.01 ยอดเยี่ยม 
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

ยอดเยี่ยม 99.82 บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

ยอดเยี่ยม 98.84 บรรลุเป้าหมาย 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 99.13 บรรลุเป้าหมาย 

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 98.25 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

  1. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้เปิดการเรียนการสอนช้ากว่าทุกปี เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอนุบาล
นครพนมเห็นตรงกันกับกระทรวงศึกษาธิการว่า “การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้                
แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” นำมาซึ่งการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ       
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
วิธีการหลากหลาย มุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ส่งเสริมให้จัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก สู่ความเป็นมาตรฐานสากล รองรับสังคมอาเซียน มีคุณธรรมนำความรู้     
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สุขภาพกายแข็งแรง ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข” โดย มี      
การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖0) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มุ่งเน้นให้นักเรียน
เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถ ในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การระดมสมอง                  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ รวมถึง       
การสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถและมีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบ Passive Learning        
เป็ น Active Learning เน้ น ให้ ผู้ เรี ยน  มี ส่ วน ร่ วมและมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ กิ จ กรรมการ เรี ยน รู้                   
ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ หรือและโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ  
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 ๑.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วย
วิธีการหลากหลาย มุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการวางแผนและประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ 
โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับบปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖0) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้ เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า        
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง      
มีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑     
ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญามีความสุข ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีแผนการเรียนตามความถนัด        
และความสนใจอย่างรอบด้าน ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถการอ่าน        
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การระดมสมอง        
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถและมีทักษะศตวรรษที่ 21 โดยทางโรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความทันสมัย มี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
มีโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาการ ต่าง ๆ มากมาย เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็น Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ  อีกทั้งโรงเรียน      
อนุบาลนครพนมเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือ World-Class Standara 
School ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน            
มีศักยภาพเป็นพลโลก มีการจัดการเรียนรู้ แบบ IS (Independent Study : Knowledge Inquiry)     
เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้เรียนต้องสามารถสืบค้นความรู้และข้อมูลสารสนเทศได้ เพ่ือนำ
ความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาสู่โครงงานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการสื่อสารได้ด้วยตนเอง รู้คิด รู้ทัน รู้ทำ รู้นำเสนอสาธารณชน” แบ่งเป็น IS1 IS2 และ IS3 
โรงเรียนมีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini English Program (MEP) เป็นแผนการเรียน
ตามความถนัดและความสนใจด้านภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา เน้นฝึกสนทนา พูดสื่อสาร            
มีโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM) บูรณาการศาสตร์ 4 สาขาวิชา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่
ไปกับการพฒันาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ด้วยการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  
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ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ด้วยการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(Science Project) โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) โครงงานสังคมศึกษา โครงงานการงานอาชีพ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติม IS(KI) มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเพ่ือทดสอบความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ และได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองหลากหลายสาขาวิชาตามความสนใจและถนัดของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ โรงเรียนมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย ได้รับการนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 หน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ และนำผลมาพัฒนา
การศึกษาของผู้เรียน มีการจัดค่ายวิชาการทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภายนอก
ที่มากประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ มาอบรมให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้ผู้เรียน
ร่วมกับคณะครู เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายแนวคิด เพ่ือเติมความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตามศักยภาพของผู้เรียน มุงหวังให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจตนเอง สามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้เรียนจัดทำ Portfolio แฟ้มสะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม เกิดความภูมิใจ และเกิดเจตคติที่ดี
ต่อการศึกษาและงานอาชีพ 

 
๑.2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มุ่งเน้นและส่งเสริมผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ     
ในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึก โดยที่ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ในทุกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการและกิจกรรมหลากหลายเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ     
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น โครงการคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมไหว้ครู โครงการส่งเสริมการออม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความสำนึก
รักชาติไทย อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  มีกิจกรรมสร้าง
เสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของ
ตนเอง เช่น โครงการวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ โครงการยุวทูตความดี โครงการ
มัคคุเทศก์น้อยรัก ถิ่นฐาน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันสำคัญ        
ทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยในทุกวันอังคารและวันศุกร์  จัดอบรม
การจักสานงานใบตอง การผูกผ้า การทำขนมไทย จากวิทยาท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
มีกิจกรรมฝึกและประกวดมารยาทไทย ทั้งการไหว้ การกราบ การรับของ ส่งของ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าตนเอง เคารพในสิทธิผู้อื่น เน้นรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยอมรับ
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา เช่น โครงการ
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรรม Anti-Fake News ไม่หลงเชื่อข่าวปลอม เพ่ือให้ความรู้และ
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แนวทางการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม Anti-Bully ไม่ให้มีการบูลี่กันในสถานศึกษา มุ่งหวังและ
แนวทางการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม Anti-Bully ไม่ให้มีการบูลี่กันในสถานศึกษา มุ่งหวังและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
เช่น จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ความสำคัญ
ในทุกศาสนาและทุกเชื้อชาติ เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เน้นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม   
มีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมแนะแนว จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและจิต
สังคมให้แก้ผู้เรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรง 
โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีทีไม่ปกติ ด้วยมีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 
๑๙) ทางโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมมาเป็นเรื่องหลัก โดยทาง     
โรงเรียนได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ 
จัดการเว้นระยะห่าง เน้นการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เน้นให้ทุกคนดูแล
สุขอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน จัดโครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน
ไทยสุขภาพดี จัดกิจกรรมทันตกรรม กิจกรรวัดตรวจสายตา กิจกรรมฉีดวัคซีน การทดสอบสมรรถภาพ 
มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน เพ่ือดูพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียน กิจกรรมการดื่มนม 
โครงการทำประกันชีวิต กิจกรรมกีฬาสี จัดชมรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ว่ายน้ำ ตลอดจนมีโครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการโรงเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการจัดอบรมความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด “ครูแดร์” 
(D.A.R.E) เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนครพนม       
โดยเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพ
ติดและความรุนแรงและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียนและครู จัดอบรมและแสดงวิธีการหนีไฟ
และการใช้ถังดับเพลิงหากมีเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยในสถานศึกษาจากวิทยากรภายนอก จัดอบรมสอดแทรก
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัย
คุกคามอันตรายทาง Social-network เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ จัดโครงการส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่าและดำเนินชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการทำความสะอาดชั้นเรียน -เขตรับผิดชอบ กิจกรรม 5ส กิจกรรม           
Big Cleaning Day ภายใต้การมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  ของ ศบค.จังหวัดนครพนมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็น
สำคัญ 

 
2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน ครู
และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม 
เสนอแนะเพ่ือนำผลไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลนครพนมมี    
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน  
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ผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน 
ร้อยละ 97.00 โดยมี ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม                
มีผลการประเมิน ร้อยละ 94.84 และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ       
ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน ร้อยละ 99.01 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 
 การดำเนินตามโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้กล่าวมา ช่วยส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
ผู้ เรียน ทำให้ผู้ เรียนมีคุณภาพทางการเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร             
และการคิดคำนวณ ผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ดี มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ       
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานสึกษา 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่ ผลการประเมิน    
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนที่ครูประจำชั้นและครูผู้สอนประจำวิชา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทำการประเมิน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการ
ประเมิน ร้อยละ 99.35 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร        
และการคิดคำนวณ อ่านออก อ่านคล่อง จับประเด็นสำคัญ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากเรื่องได้ 
เขียนสะกดคำได้ถูกต้อง เขียนสื่อความได้ เขียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้สอดคล้อง สัมพันธ์และเป็นเหตุ
เป็นผล ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม พูดสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
ด้วยความมั่นใจ ตลอดจนผู้เรียนมีทักษะการคำนวณ คิดเร็ว แก้ปัญหาโจทย์ได้ สามารถพิสูจน์และตรวจ
คำตอบได้ จากผลการประเมินการคิดอย่างมีระบบของผู้เรียนนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถ
ในคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นได้ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ คิดแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับความฟังความคิดเห็นและ
แนะนำผู้ อ่ืนได้  อยู่ ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน ร้อยละ 95.45 นอกจากนี้               
ผลการประเมิน การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน โดยสมรรถนะด้านการอ่าน
ออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.03 และด้านการอ่านเอาเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.50      
และมีคะแนนเฉลี่ย โดยรวมทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ 84.76 สำหรับผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับนานาชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563            
มีคะแนนเฉลี่ยนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้านเช่นกัน ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 59.09 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.38 คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ทั้ง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 58.74 และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับนานาชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยนสูงกว่า
ระดับประเทศ ทั้ง 4 วิชา วิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 64.36 วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 54.87 วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 37.49 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 46.12 จากผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถ       
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี จากการมุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มี         
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ความทันสมัยอยู่เสมอ เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการสืบค้นความรู้และข้อมูลสารสนเทศ และนำความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้ศึกษา     
มาพัฒนาสู่การทำโครงงานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยมี
ผลการประเมิน ร้อยละ 92.75 และ 94.95 ตามลำดับตัวชี้วัด และในปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
อนุบาลนครพนมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 8 กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ ร้อยละ 91.58 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐาน และมีเจตคติที่ดีต่ อ      
การเรียนรู้และงานอาชีพ เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 1,715 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนด ร้อยละ 100 ได้เลื่อนชั้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่  6 จำนวน 339 คน สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ร้อยละ 100 มีที่ เรียนต่อใน             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีผลงานรางวัลด้านวิชาการทั้งในระดับ    
เขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลการประเมิน          
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน โดยรวม    
ร้อยละ 99.01 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดนั่นเองการประเมิน โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 99.82 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ร้อยละ 98.84 ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 99.13 
และด้านผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 98.65 มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สังเกตจากการที่นักเรียนเก็บสิ่งของได้ 
จะนำมาแจ้งกับครูหรือกรรมการนักเรียนเพ่ือประกาศหาเจ้าของ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักอดออม น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย    
เป็นอย่างดี รักความเป็นไทย ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 
มีกิริยามารยาทที่ดีเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ในปีการศึกษา 2563 นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและยุวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ     
ซึ่งได้รับมอบจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1              
ครูและนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในต่างแดน เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน 
ประเทศบรูไน นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะในระดับภาค        
และประเทศ  ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เห็นคุณค่าตนเอง 
เคารพในสิทธิผู้อ่ืน ให้เกียรติกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้จักแบ่งปันความสุข
ให้แก่คนรอบข้าง มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นได้ดี ไม่มีการบลูรี่เพ่ือน 
รู้จักช่วยเหลือและเอ้ืออาทรกัน ตลอดจนรักความสะอาด โดยมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบทำ        
ความสะอาดชั้นเรียน เขตรับผิดชอบบริเวณอาคารเรียน มีจิตสาธารณะด้วยจิตอาสาในการช่วยแยกขยะ 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
ห่างไกลจากยาเสพติดและความรุนแรง 
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  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่  ๑ ด้านคุณภาพของผู้ เรียน อยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผล         
การประเมิน ร้อยละ 96.80 

 

3. จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนมีความขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้เวลา
เป็นประโยชน์  
2. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
4. ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง  
5. มีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้น ป. 1 สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน
และทุกป ี
6. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับนานาชาติ  (National Test : NT) ชั้ น  ป . 3  สู งกว่ า
ระดับประเทศทุกด้านและทุกปี 
7. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับนานาชาติ  (Ordinary National Educational Test :     
O-NET) ชั้น ป. 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาและทุกปี 
8. ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
9. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ 
10. ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตย กล้าแสดงออก  
11. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส  
มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 

ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและ
ตรงต่อเวลา  
 

 
4.  แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม (แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม) 
     ผู้ เรียนในระดับชั้น ป. ๑ – ป. ๓  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้             
อย่างเหมาะสม และการพัฒนาในด้านการคิดคำนวณ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นระบบ  
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      แผนที่ 1 ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนเรียนช้า เรียนอ่อน โดยคัดกรองและ
จัดแบ่งนักเรียนคละเด็กเก่ง ปานกลาง อ ่อน ให้ทำงานร่วมกัน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน 
และในชุมชน จะช่วยเพิ่มทักษะและเอ้ือต่อความสนใจในการเรียนรู้ 
 แผนที่ 2  นำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร     
อย่างต่อเนื่อง 
     แผนที่ 3  คัดกรองนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม ตามความต้องการของผู้เรียนและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้
นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียนเข้า
รว่มการแข่งขันให้มากขึ้น ตามความต้องการและศักยภาพ ของผู้เรียน  

แผนที่  ๔  ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร ๕ ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสรุปบทเรียนจากการ
ทำงาน และร่วมรับผลจาการดำเนินการ) 

  
 5. แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

 ……………………………………………………… - …………………………………………………………………………. 
 

 6. ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ รายงาน
การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โครงการค่ายวิชาการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ (MEP) โครงการ
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ โครงการประชาธิปไตยและสภานักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 
โครงการค่ายคุณธรรม โครงการยุวทูตความดี โครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
นักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการกีฬาสี โครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการส่งเสริมการออม โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการโรงเรียนสีเขียว 
โครงการลดคาร์บอนต่ำ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชมรม แบบสรุปรายงานการประเมินด้านต่าง ๆ  
เอกกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน ผลงานโครงงาน ชิ้นงาน 
เกียรติบัตร/รางวัล เอกกสารการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ
ทางร่างกาย แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว้ 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ    
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ      
ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๗.  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น *** 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายของสถานศึกษา 
กำหนดไว้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

สรุประดับคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
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1. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่  ๒ อยู่ในระดับ        
ยอดเยี่ยม โดยดำเนินงาน ดังนี้ 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา    
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย        
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน   
กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย            
ที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน   
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา       
ความต้องการพัฒนาของ สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการ พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้ เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบาย การปฏิรูป
การศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม มีรูปแบบการบริหารและการจัดการ         
เชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากศิษย์เก่าและ
ชุมชน ส่งผลให้ สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียน จำนวน 2 ครั้ง/สัปดาห์               
โดยการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงาน
ภายนอกแบบ ปัจจุบันส่งเสริมการอบรมออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพ่ือนำ
ความรู้ที่ ได้รับมาใช้ พัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการ  สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ส าหรับในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
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และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และมอบหมายให้งานอาคาร
สถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล จัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุง สถานที่ต่างๆ ให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย สะดวกและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นให้เกิด        
ความสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนต่างๆ 
ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน อุปกรณ์ในห้อง ปฏิบัติและห้องเรียนต่าง ๆ อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน มีสื่อและเทคโนโลยีที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน สมบูรณ์  มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน มีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ทาง เทคโนโลยี และมี
การพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม
บริหารงาน และเพ่ือให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ ละกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ และมีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ทุกกลุ่ม 
บริหารงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ ในด้านของระบบสารสนเทศที่ใช้งานในการดำเนินงานต่างๆ ทุกกลุ่มบริหารงาน    
มีการวางแผนการดำเนินงานโดยการใช้ข้อมูล และปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน           
มีการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการจัดการข้อมูล รายงาน
ผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทำให้การทำงานเป็นระบบ             
และมีประสิทธิภาพ   

  

  สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
2. มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  
3. โครงสร้างการบริหารและการจัดการชัดเจนเป็นระบบ  
4. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) และโครงสร้างหลักสูตรให้เข้าสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
5. โรงเรียนมีการใช้รูปแบบ เทคนิค เทคโนโลยีทันสมัยใน
การประชุมที่หลากหลายวิธี  
6. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ชัดเจนและต่อเนื่อง 
7. มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง 

ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น 
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ 
ให้ครบทุกอาคารทางวิทยาศาสตร์ 
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4.  แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม (แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม) 

แผนที่ 1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน         
 ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด 
 การศึกษา 

แผนที่  2 การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  
และสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา  

แผนที่  ๓  ใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลนครพน  อ น บ น พ    
  แผนที่  4  พัฒนาจัดระบบการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  

และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม  
      แผนที่  5  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 
5. แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

 ……………………………………………………- …………………………………………………………………………. 
 

 6. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบงนการบริหารและการจัดการ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โครงสร้าง          
การบริหารและการจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายงานการดำเนิน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการนิเทศ โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาครู           
และบุคลากร โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภาพกิจกรรมต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 

100 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว้ 
ผลการประเมิน แปลผล 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

2. ใช้สื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลงาน
พัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

๕.  ส่งเสริมเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษา 
กำหนดขึ้น  ***   

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายของสถานศึกษา 
กำหนดไว้ 

ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

สรุประดับคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

 
  1. กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่  3  อยู่ในระดับ        
ยอดเยี่ยม โดยดำเนินงาน ดังนี้ 

 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนการสอน     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
นำไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลม
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มาพัฒนาผู้เรียน มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียนรักที่จะเรียน และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้สนับสนุนร่วมปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็น Active Learning 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ             
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพล
โลก มีการจัดการเรียนรู้ แบบ IS (Independent Study : Knowledge Inquiry) โรงเรียนมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุง พัฒนา
อาคารเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้น่าสนใจและเพียงพอต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
สัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการนำเอา ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) 
การเรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (DLIT/DLTV) และการใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยอ่ืนๆ เช่น กล้อง
จุลทรรศน์ การใช้โปรแกรมการส่งงานทางอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น Projector 
Microphon Computer IPad เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยผู้เรียนสามารถใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สืบค้นความรู้และข้อมูลสารสนเทศได้ เพ่ือนำความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ           
มาพัฒนา สู่โครงงานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มีโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เน้นการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) บูรณาการศาสตร์ 4 สาขาวิชา ซ่ึงเป็นแนวทางการ
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้ง
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง ด้วยการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) 
โครงงานสังคมศึกษา โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม โดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติม IS(KI)    
มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วย
การเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก ผู้เรียนรัก
ที่จะเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำผลมาพัฒนาการ เรียนรู้ 
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เชื่อมโยงองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปราย
แสดงความเห็นร่วมกันเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้เรียน       
และปรับปรุงการเรียนรู้ ส่งเริมเอกลักาณ์ ละอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น 
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2. ผลการดำเนินงาน 

         จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน     
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการนิเทศ
ติดตาม เสนอแนะเพ่ือนำผลไปปรับปรุง แก้ ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ โรงเรียน              
อนุบาลนครพนมมีผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน     
เป็นสำคัญ โดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดย 

จากการดำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ครูมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและ    
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและการศึกษาไทย จากท่ีโรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม     
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
น่าสนใจและเพียงพอต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทำให้
ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้สืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ง่ายต่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
และส่งผลให้ครูมั่นใจในการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ครูมีทักษะและได้พัฒนา
ตนเองด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทำให้การจัดการเรียนมี
ประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรยกระดับตนเองเป็นครูมืออาชีพ มีความชำนาญการจนถึงระดับเชี่ยวชาญ 
จากผลการดำเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลบรรยากาศในชั้นเรียน น่าเรียน ไม่เบื่อหน่าย 
ทำให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุข ผู้เรียนกล้าพูดคุยและปรึกษาครูและเพ่ือนในชั้นเรียน      
ลดปัญหาของสังคมได้ดี ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ มีเจตคติที่ต่อผู้คนรอบข้างและ
วิชาที่เรียนและพร้อมจะร่วมแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในสังคมมากขึ้น  ซึ่งจากการดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ครูโรงเรียนอนุบาล
นครพนม มีการตรวจสอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุด ครูเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ดีขึ้น ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ในการด้านสอนหรือเรื่องทั่วไปร่วมกัน ตลอดจนครูสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ เรียนได้  สามารถนำมาพัฒนาผู้ เรียนและเป็นแบบอย่างได้ ที่ดีต่อไป  จากผลการดำเนินการ             
ด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครู     
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู  (PLC) ทำให้ครูมีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action 
Review : AAR) เป็นการทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือร่วมกันสะท้อน
และทบทวนกระบวนการต่าง ๆ นำบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนและงานที่ทำ     
ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนได้  
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 สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิด มั่นใจตนเองมากข้ึน เห็น
คุณค่าและความสามารถของตนเอง  
2. ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียน สนใจ ไม่เบื่อหน่าย และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
3. ผู้เรียน ครูและบุคลากกรมีทักษะการเลือกและใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสมกับตนเอง 
4. บรรยากาศในชั้นเรียนดี ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
5. ผู้เรียนไว้วางใจ กล้าพูดคุยและปรึกษาปัญหากับครูมาก
ขึ้น และเป็นการช่วยลดปัญหาทางสังคมได้ 
6. ครูและผู้เรียนนำผลการตรวจสอบหรือข้อมูลสะท้อน
กลับไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้หรืองาน 
ได้ตรงจุดและต่อเนื่อง 

 

 
 ๔. แนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าระดับคุณภาพเดิม 

           แผนที่ 1 นำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

แผนที่ 2 โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียน
การ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
5. แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

 ……………………………………………………- …………………………………………………………………………. 
 

 6. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบงนการบริหารและการจัดการ ที่สนับสนุนผลการประเมิน 

ตนเอง ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตรฯ แผนการจัดการเรียนรู้ รายงานการดำเนินโครงการต่าง ๆ โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร โครงการนิเทศ สื่อการเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ภาพกิจกรรม เป็นต้น 

 



 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 

104 

  สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

  จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ กล่ าวมาข้างต้นส่งผลให้              
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้เรียน          
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยมท้ัง 3 มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า มีผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ ตัวบ่งชี้ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยรวม 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน ร้อยละ ๙9.35 ตัวบ่งชี้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีผลการประเมิน ร้อยละ 
99 .45  ตั วบ่ งชี้  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีผลการประเมิน  ร้อยละ  92 .75                          
ตัวบ่งชี้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการประเมิน ร้อยละ 94.95            
ตัวบ่งชี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมิน ร้อยละ 91.58 และตัวบ่งชี้ 
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีผลการประเมิน ร้อยละ 95.77  
 สำหรับ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ ตัวบ่งชี้ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีผลการประเมิน ร้อยละ 
99.82 ตัวบ่งชี้ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีผลการประเมิน ร้อยละ 98.84 ตัวบ่งชี้ การ
ยอมรับที่ จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีผลการประเมิน ร้อยละ 93.13                 
ตัวบ่งชี้ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีผลการประเมิน ร้อยละ 98.25 
 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        
ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน โดยสมรรถนะด้านการอ่านออก
เสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.03 และด้านการอ่านเอาเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.50 และมี
คะแนนเฉลี่ย โดยรวมทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ 84.76  

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ NT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้านเช่นกัน 
ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 59.09 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์           
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.38 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 58.74  

ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ O-NET ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยนสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 4 วิชา วิชาภาษาไทย  
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มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 64.36 วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 54.87 วิชาคณิตศาสตร์         
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 37.49 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 46.12 จากผล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า มีผลการประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม และทุกรายข้อตัวบ่งชี้ ทั้ง 7 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม เช่นกัน ดังนี้  
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่ ม เป้ าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญทางวิชาชีพ                  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น *** 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พบว่า มีผลการ
ประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และทุกตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษากำหนดทุดตีวบ่งชี้ 

 
         สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว ้

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

................................................................................................................................................................................................. 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้อง        

นำไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนา      
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านคุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
เด็ กมี น้ ำหนั กส่ วนสู งตาม เกณ ฑ์ มาตรฐาน 
เคลื่อนไหวคล่องแคล่วและทรงตัวดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง
ได้และระวังภั ยจากบุคคล สิ่ งแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายได้  
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ รู้จักยับยั้งชั่งใจ
อดทนในการรอคอยได้จักรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน          
มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก อดทนอด
กลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม
และมี ค ว าม สุ ข กั บ ศิ ล ป ะด น ต รี  แ ล ะก าร
เคลื่อนไหว  
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีวินัยในตนเอง      
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและ 
 

1. ควรส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ของตนเองและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ดูแลเด็กให้รู้จัก
การหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  
2. ควรส่งเสริมให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตัวเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ปลูกฝังให้ เด็กรู้จัก
การประหยัดและพอเพียง ควรส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
การไหว้ การยิ้มทักทาย มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่น  ความคิดพฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว         
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านคุณภาพของเด็ก 

นอกห้องเรียน แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจาก     
การใช้ความรุนแรงได้  
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้       
มี ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ แ ส ว ง ห า                 
เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยและพยายาม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา เด็กตั้งคำถาม
ในสิ่งที่สงสัย และพยายามค้นหาคำตอบได้อ่าน
นิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับ
วัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ    
ทั้ ง  ๔  ด้ าน  มี ห ลั ก สู ต รที่ มี ค ว าม ยื ด ห ยุ่ น 
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย จัดกิจกรรมให้กับ
เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง           
การจัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็ก ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  
๒ . มี ค รู จ บ ก ารศึ ก ษ าป ฐม วั ย ค รบ ทุ ก ชั้ น 
สถานศึกษาจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยครบทุก
ห้องทุกชั้น ทำให้การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีการส่งเสริมและพัฒนา 
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพแก่ครูและ
บุคลากร  

ควรจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก ให้ปลอดภัยและเพียงพอ 
ส่งเสริมการเล่นปนเรียน เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
ควรมีพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้หลากหลาย เช่น 
ของเล่น นิทาน สื่อธรรมชาติ  สนามเด็กเล่น 
พัฒ นาให้ มีสื่ อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ  
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๓. ครูมีความสามารถในการวิ เคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและมีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กใช้
ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการ เด็ก
เป็นรายบุคคล  
๔. ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นนักเรียนเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม มีการจัดมุมประสบการณ์       
ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย  
๕. มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุน การจัดประสบการณ์นักเรียน  
๖. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและลักษณ์ ที่ สถานศึกษา
กำหน ด  จั ดท ำแผน พั ฒ น าการศึ กษ าขอ ง
สถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีการติดตามผล การดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีและ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุ ก ด้ า น อ ย่ า ง ส ม ดุ ล ศั ก ย ภ า พ โด ย ค รู มี                 
การวิเคราะห์เป็นรายบุคคล มีการจัดทำแผน
ประสบการณ์ จากการวิ เคราะห์ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือ
ปฏิบัติจริง  
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข เด็กมีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความ
ส น ใจ  แ ล ะค ว าม ส าม ารถ  ซึ่ ง กิ จ ก ร รม ที่
หลากหลายสามารถสนองตอบการเรียนรู้ของเด็ก
รายบุคคล เด็กได้เล่น เรียนรู้ ลงมือและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  
๓. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยี  ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท 
ปลอดภัย มี พ้ืนที่ แสดงผลงานนั กเรียน มุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม ครูใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และการเรียนรู้ของเด็ก  
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพเกณฑ์ตาม
สภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ครูมีการประเมินพัฒนาการจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ นำผลการประเมิน
ไปพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก 

ควรพัฒนาจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพจัด
ประสบการณ์ที่เชื่องโยงกับประสบการณ์เดิม ควร
พัฒนาการจัดบรรยากาศที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้        
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยส่งเสริมให้
เด็กมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม 



 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 

110 

 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของเด็ก 
   แผนที่  ๑  จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
   แผนที่  ๒  จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย 

  แผนที่  ๓  จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด ทักษะ
ต่างๆ  

   แผนที่  ๔  จัดทำโครงการเตรียมน้องสองภาษาระดับปฐมวัย 
    

 มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
แผนที่  ๑  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 แผนที่  ๒  พัฒนาจัดระบบการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ     
และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม  
           แผนที่  ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 

 มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แผนที่  ๑  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
แผนที่  ๒  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
แผนที่  ๓  โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
แผนที่  ๔  โครงการเตรียมน้องสองภาษา 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ประถมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. ผู้เรียนมีความสมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร   
คิดคำนวณ  คิดวิ เคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับยอดเยี่ยม 
2. ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนที่มี      
ผลการเรียนระดับดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 91.58  
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมแปลกใหม่ 
4 .ผู้ เรี ยนมี ทั กษ ะในการใช้ เทค โน โลยี ส ารสน เท ศ             
ในการแสวงหาความรู้ และมีความสามารถในการสื่อสาร    
ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ และภาษาเวียดนาม     
5. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้น ป 1 สูงกว่า ปี 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 
6. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับนานาชาติ (NT) ชั้น ป.3 สูงกว่า ปี 2562   
สูงกว่าระดับประเทศ 
7. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานฯ     
(O-NET) ชั้น ป.6 สูงกว่า ปี 2562 สูงกว่าระดับประเทศ 
8. ผู้เรียนมีความขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน ใช้
เวลาเป็นประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด       
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย รู้จักการออมทรัพย์ ซึ่ งเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
9. ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นำ กล้าแดง
ออก รักและเคารพในสถาบัน เอ้ืออาทร อยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างได้ดี รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันกัน 
10. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส  
มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
11. มีผลงาน รางวัล ด้านวิชาการและกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและตรง
ต่อเวลา  
2. ควรส่งเสริมการคิดคำนวณประยุกต์
มากขึ้น   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดก 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานและ
แผนที่กหนดไว้  
2 . มี การจั ดระบบบริห ารจั ดการคุณ ภ าพของ
สถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. มีการจัดระบบบริหารและระบบสารสนเทศ 
4. มีโครงสร้างการบริหารและการบริหารจัดการที่
ชัดเจนและเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ทุกงานทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 
5. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
6. มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ชัดเจนตามบริบทและสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. 
กระทรวง และระดับเขตพ้ืนที่  
7. มีแผนปฏิบัติการประจำปี  2563  ตามแผน
งบประมาณประจำปี มุ่งเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุด  
8. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
9. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) และโครงสร้างหลักสูตรให้เข้าสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
10. มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีความทันสมัย  
มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
11. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการทำงาน
ของครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
12 . มีการพัฒนาครูและบุคลากรฯให้มีความรู้             
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ให้ครบทุก
อาคารทางวิทยาศาสตร์ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและการจัดก 

13. มีการทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
เพ่ือพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
14.มีการทบทวนหลังปฏิบั ติ งาน (After Action 
Review : AAR) เพ่ือสะท้อนความสำเร็จและปัญหา
หลังปฏิบัติงานการสอนหรือทำงานเสร็จ 
15. มีการกำหนดให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
จัดทำรายงานประเมินตนเอง 
13. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
16. มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน จัดทำห้องสุขา
เพ่ิมเติมเพ่ือเพียงพอกับความต้องการ 
17. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม      
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
18. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน   
การบริหารจัดการและการเรียนรู้  
19. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสัญญาณ 
Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในสถานศึกษา 
20. มีการระดมทรัพยากรนำไปลงทุนหรือจัดสรร 
เพ่ือการศึกษา 
21. มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ให้การสนับสนุน
ในการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษา 
 

ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ให้ครบทุก
อาคารทางวิทยาศาสตร์ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานและ
แผนที่กหนดไว้  
2 . มี การจั ดระบบบริห ารจั ดการคุณ ภ าพของ
สถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3 . มี ก ารพั ฒ นาครูและบุ คลากรฯ ให้ มี ค วามรู้             
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้อมรม สัมมนา แบบ
ออนไลน์หรือรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือสอดคล้องกับ
สถานการณ ์COVID-19 ในช่วงเวลาว่างจาการสอน 
5. กำหนดาให้ครูจัดทำมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้ เรียน เป็ นสำคัญ  เน้ นการปฏิบั ติ จริ ง ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
6. มีการประเมินแผนการการจัดการเรียนรู้ก่อนให้ครู
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้ 
7 . มี การวัดผลและประเมิ นผลจากสภาพจริ ง            
มีขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน การวัด
และประเมินผล 
8. มีกระบวนการพัฒนาผู้ เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีความทันสมัย
มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
9. ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนเก่ง มุ่งม่ันในการพัฒนาผู้เรียน 
10.ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
11. ส่งเสริมการสอนซ่อมและเสริมให้ผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 ควร
พัฒนาด้านการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง การ
อภิปราย การนำเสนอหน้าชั้นเรียนและ
สาธารณชน 
2. ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 พัฒนาการ
ทักษะคิดคำนวนณเชิงประยุกต์ให้มากขึ้น  
3. พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3  

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

12. ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดรวบ
ยอด  คิดวิจารณญาณ มั่นใจตนเองมากข้ึน เห็นคุณค่า
และความสามารถของตนเอง  
13. ผู้ เรียนมีความตั้ งใจเรียนสนใจไม่ เบื่ อหน่าย      
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
14. ผู้เรียน ครูและบุคลากกรมีทักษะการเลือกและใช้
สื่ อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ งเรียนรู้ ได้
เหมาะสมกับตนเอง 
15 . บรรยากาศในชั้น เรียนดี  เหมาะแก่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
16. ผู้เรียนไว้วางใจ กล้าพูดคุยและปรึกษาปัญหากับ
ครูมากขึ้น และเป็นการช่วยลดปัญหาทางสังคมได้ 
17. ครูและผู้ เรียนนำผลการตรวจสอบหรือข้อมูล
สะท้อนกลับไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้
หรืองานได้ตรงจุดและต่อเนื่อง 
18. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             
ในการแสวงหาความรู้ และมีความสามารถในการ
สื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ และภาษา
เวียดนาม     
19. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนที่
มีผลการเรียนระดับดี ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 91.58  
20. มีผลงาน รางวัล ด้านวิชาการและกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

   

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครพนม  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 ประกาศศโรงเรียนอนุบาลนครพนม  เรื่อง  การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ความเห็นชอบจากประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก ข 
 

   

 คำสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 51/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย 
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ภาคผนวก ค 
 

   

 ผลสัมฤทธิ์ทสงการเรียนขอลงนักเรียน โรงเรียอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563 

 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ระดับดี ขึ้นไป            

 ผลการประเมินการคิดอย่างมีระบบฯ ระดับดี ขึ้นไป 

 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมฯ ระดับดี ขึ้นไป 

 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญผู้เรียน ระดับดี ขึ้นไป 

 ผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพฯ ระดับดีขี้นไป 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป   

 ผลการทดสอบระดับชาติ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 

 ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563 

 ผลการทดสอบระดับชาติ  (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
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          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป. 1-ป.6 ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๐.๙๙

๘๔.๖๑ ๘๕.๔๙

๙๐.๔๓
๙๓.๔๓

๙๗.๘๒ ๙๖.๑๙ ๙๗.๐๑

๘๖.๐๕

แผนภูแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป. 1-ป.6 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563

91.60
80.06 82.8 89.85

96.68 98.25 97.73 99.13
88.16

แผนภูมิแสดงร้อยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ระดับ 3 ขึ้นไป
โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563 

(จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)
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        ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ระดับ ดี(3) ขึ้นไป            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินการคิดอย่างมีระบบฯ ระดับดี ขึ้นไป 
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แผนภูมิ แสดงร้อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
การคิดอย่ างมี ร ะบบฯ ระ ดับ ดี  ขึ้ น ไป โรง เรี ยนอนุบาลนครพนม 

ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี เฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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แผนภูมิ แสดงร้อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
การอ่ าน คิดวิ เคราะห์  และ เขี ยนสื่ อความ ที่ มี ร ะ ดับ ดี (3 )  ขึ้ น ไป 

โรง เรี ยนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 2563 (จ าแนกตามรายข้อ )

ดีเย่ียม ดี เฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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          ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมฯ ระดับดี ขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญผู้เรียน ระดับดี ขึ้นไป 
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แผนภูมิ แสดงร้อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
ด้านความสามารถในการสร้ างนวัตกรรมหรือ โครงงาน ระ ดับ ดี  ขึ้ น ไป 

ปีการศึกษา 2563

ดีเย่ียม ดีมาก ดี เฉลี่ยระดับดีขึ้นไป

48
.1

6

49
.9

7

49
.0

4

55
.1

55
.6

3

51
.5

8

48
.9

2

45
.4

8

41
.5

2

40
.8

2

40
.1

2

43
.3

7

97
.0

8

95
.4

5

90
.5

6

95
.9

2

95
.7

5

94
.9

5

ข้อ  1 ข้อ  2 ข้อ  3 ข้อ  4 ข้อ  5 รวมเฉลี่ ย

แผนภูมิ แสดงร้อยละ นัก เรี ยนที่ มี ผลการประ เมิน
สมรรถนะส าคัญ ผู้ เรี ยน ระ ดับ ดี  ขึ้ น ไป ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดี รวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป

    295 คน 
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      ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพฯ ระดับดีขี้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
             ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี ขึ้นไป   
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระ ดับ ดี  ขึ้ น ไป  โรง เรี ยนอนุบาลนครพนม 

ปีการศึกษา 2563
ดีเยี่ยม ดี รวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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ขึ้ น ไป ปีการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดี รวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
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             ผลการทดสอบระดับชาติ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.79

84.68

88.03

75.74

79.49
81.5

78.27

82.28
84.76

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖1 - ๒๕๖3

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 252 คน ปกติ 251 พิเศษ 1 Walk in 0 คน

การอ่านออกเสียง การอ่านเอาเรื่อง รวม 2 ด้าน

88.03
81.50 84.76

73.34 71.71 72.5574.14 71.86 73.02

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖3

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 252 คน ปกติ 251 พิเศษ 1 Walk in 0 คน

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ฯ ประเทศ
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     ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

59.09 58.38 58.74

45.69
39.79 42.74

47.46
40.47 43.97

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 ด้าน

การฟคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 297 (ปกติ ซ 292 คน พิเศษ 4 Walk in 1 คน)

โรงเรียน เขตพ้ืนที่ ประเทศ

65.03

54.21

59.0959.90
57.54 58.38

62.47

55.87

58.74

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

การฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับ
นานาชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 297 (ปกติ ซ 292 คน พิเศษ 4 Walk in 1 คน)

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 ด้าน
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                ผลการทดสอบระดับชาติ  (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

64.36

54.87

37.49

46.12
52.22

36.38

27.51

35.99

54.96

38.87

28.59

37.64

56.20

43.55

29.99

38.78

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การฟคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ 
(O-NET) โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 339 คน ปกติ 339 พิเศษ 0 Walk in 0 คน 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ

64.36
54.87

37.49
46.12

50.71

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทย-์เทคโนโลยี รวมเฉลี่ย 4 วิชา

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดันานาชาติ 
(O-NET) โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 339 คน ปกติ 339 พิเศษ 0 Walk in 0 คน 
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        ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดันานาชาติ (O-NET)  
     โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+11.32 

+7.50 

+7.34 

+8.16 

63.78

50.32 52.20 49.25
54.95

42.84 42.13 44.50

64.36
54.87

37.49
46.12

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดันานาชาติ (O-NET) โรงเรียนอนุบาลนครพนม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561 - 2563

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

64.36
54.87

37.49
46.12

56.20

43.55

29.99
38.78

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบแลละผลต่างคะแนเฉลี่ยผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 339 คน ปกติ 339 พิเศษ 0 Walk in 0 คน 

โรงเรียน ประเทศ
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ภาคผนวก ง 
 

   

 ผลงานรางวัลที่นักเรียนได้รับจากการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน 
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     ผลงานรางวัลที่ได้รับจากการพัฒนา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ชื่อ/ประเภทรางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ ระดับ 

1 นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์       
ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
ประจำปี 2563 

ประเทศ 

2 นางภัสรา ฐานวิเศษ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์       
ชั้นสายสะพายประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
ประจำปี 2563 

ประเทศ 

๓ นายธวัชชัย   จันทะนะ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชน ะ เลิ ศ เห รี ยญ ท อง รอ งผู้ อ ำน วยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน  ให้ไว้ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

ประเทศ 

4 นางสาวรุ่งทิวา   ศรีวรขาน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
ด้ านวิช าการ ประจำปี  2562  ให้ ไว้  ณ       
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

ประเทศ 

5 นายศราวุธ   บ้านกลาง ได้เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่น “ด้านการสวดมนต์
หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ” การประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีม 5 คน ระดับประเทศงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิ
สาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 

ประเทศ 

6 นางสาวภัทรายุ   ศิริสวัสดิ์ ได้เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่น “ด้านการสวดมนต์
หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ” การประกวดสวดมนต์
หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน 
ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 10 งานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธสาสนา เนื่องในเทศกาลวิ
สาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 
 
 

ประเทศ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ชื่อ/ประเภทรางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ ระดับ 

7 สิบเอกศิรศักดิ์  อุทัยวัฒน์ ได้ รับ รางวัล  ผู้ บั งคับบัญชาลูก เสื อดี เด่ น        
ระจำปี 2564 ประเภทผู้สนับสนุน 
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 

จังหวัด 

8 นางจามรี  แสนสุภา  ได้ รับ รางวัล  ผู้ บั งคับบัญชาลูก เสื อดี เด่ น
ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 4  ป ร ะ เภ ท ผู้ ส อ น              
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 

จังหวัด 

9 นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน ได้ รับ รางวัล  ผู้ บั งคับบัญชาลูก เสื อดี เด่ น
ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 4  ป ร ะ เภ ท ผู้ บ ริ ห า ร            
จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1  

เขตพ้ืนที่ 

10 นางอัจฉรา คะษาวงศ์ ได้ รับ รางวัล  ผู้ บั งคับบัญชาลูก เสื อดี เด่ น
ประจำปี 2564 ประเภทผู้สอนจากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

เขตพ้ืนที่ 

11 นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร 
นางอมร  เรืองไพศาล 

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
ท างวิ ท ย าศ าส ต ร์ เนื่ อ ง ใน งาน สั ป ด าห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมภาค ครั้งที่ 5 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนนครพนม
วิทยาคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

 

12 นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร 
นางสิริวรรณ  โอฆะพนม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่ องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมภาค      
ครั้งที่  5 ประจำปี  พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน
นครพนมวิทยาคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

 

13 นางมุจรินทร์  นนทะเสน 
นางสาวชนนิกานต์  บุญแข็ง 

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงาน
และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค     
ครั้งที่  5 ประจำปี  พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน
นครพนมวิทยาคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
 ชื่อโครงงาน “มหัศจรรย์แทนนินด้วยมอร์
แดนท์ธรรมชาติ” 
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ผลงานรางวัลที่นักเรียนได้รับจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ชื่อ/ประเภทรางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ ระดับ 

1 เด็กชายภูริต จิตปัญญา 
 

ได้รับโล่พระราชทาน รางวัล ชนะเลิศ นักเรียน
พระราชทาน จากกระทรวงสภาวัฒนธรรม 

ประเทศ 

2 เด็กหญิงธัญจิรา แสนสุภา ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดี  
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเยือนและ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ สาธาณรัฐสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 

 

๓ เด็กชายอรรณวิชญ์ จันทศ ได้รับ โล่รางวัล นักเรียนผู้ทำคะแนนสูงสุด 
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ TMC ครั้งที่  8 
ได้ รับ  3 รางวัล  จากรัฐมนตรีช่ วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 

ประเทศ 

4 เด็กหญิงธัญจิรา แสนสุภา ได้รับ โล่รางวัล เด็กและยุวชนดีเด่น 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเทศ 

5 1.ด.ญ. ภัทรพรรณ สมอุดม 
2.ด.ญ. ธัญยลักษณ์ แซ่อ่ึง 
3.ด.ญ. สลุักคณา   ไม่แพง 
4.ด.ญ. ปรัชญานันท์   ปลายเนตร 

5.ด.ญ. เบญญาภา   พรมศรีธรรม 

6.ด.ญ. เพ็ญพิชชา จำพล 

ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ป ร ะ เภ ท ที ม ห ญิ ง ล้ ว น            
ก า ร ป ร ะ ก ว ด ส ว ด ม น ต์ ห มู่ ส ร ร เส ริ ญ           
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม    
5 คน ระดับประเทศงานสัปดาห์ส่ งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
ประจำปี พ.ศ.2563 

ประเทศ 

6 เด็กชายอรรณวิชญ์ จันทศ ได้รับรางวัล เหรียญทอง  ในรอบชิงชนะเลิศ 
คณิตศาสตร์โลก (รอบชิงชนะเลิศคณิตศาสตร์
โ ล ก  ป ร ะ จ ำ ปี  2020 WMI Organizing 
Committee) 
 

ภาค 10 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ชื่อ/ประเภทรางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ ระดับ 

7 ด.ช. สิรวิชญ์   ฝ่ายศิลา 
ด.ช. สรยุทธ   ศิริสาคร 
ด.ช. ภูริณัฐ   แก้วไหล 
ด.ช. ภูริณัฐ   สมลี 
ด.ช.ธนกฤต   ไมยะปัน 
ด.ช.วชิราวิทย์   ช่วยคุ้ม 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ประเภททีม งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชา 
ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน 

ภาค 10 

7 ด.ญ. ภัทรพรรณ   สมอุดม
ด.ญ. สุลักคณา   ไม่แพง 
ด.ญ. ธัญยลักษณ์   แซ่อ้ึง 
ด.ญ. ปรัชญานันท์ ปลายเนตร 

ด.ญ. เบญญาภา   พรมศรีธรรม 

ด.ญ. เพ็ญพิชชา   จำพล 

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ป ร ะ เภ ท ที ม  ง า น สั ป ด า ห์ ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชา 
ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน 

ภาค 10 

8 ด.ญ. พิมพ์มาดา  สมสวัสดิ์ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 2 ในการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา 
ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 
บริษัท เสริมปัญญา จำกัด 

ภาค 

9 ด.ญ. ภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้ง
ที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2563 

ภาค 

10 Annavit   Chanthot This is to certify that the contestestant 
from Grade3 is awarded Gold Medal in 
the 2020 World Mathematic 
Invitational Final Round. 

ภาค 

11 อ.ช. คณินท์   ยังให้ผล ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ป ระถมศึ กษ าปี ที่  3  เป็ น ผู้ ส่ ง เสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมใน
โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษประจำปี 2020 

ภาค 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ชื่อ/ประเภทรางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ ระดับ 

12 1.เด็กชายวรกันต์   รัตนโกเศศ 
2.เด็กชายปัณณวิชญ์  จันปุ่ม 
3.เด็กชายจีรวัฒน์   ศิริสวสัดิ์ 
4.เด็กหญิงนัทธวัฒน์   มะนุ่น 

สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1  ของ
จั งหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้  
General English Proficiency Test ค รั้ ง ที่  
35 ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ประจำปี  

จังหวัด 

13 เด็กชายจุฑาวุฒิ   ภูมี สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1  ของ
จั งหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้  
General English Proficiency Test ค รั้ ง ที่  
35 ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่  2 ประจำปี 
2563 

จังหวัด 

14 .ด.ญ. พัณณิตา   วิโย 
ด.ญ.ฝากขวัญ   โนนทิง 
ด.ญ. พิมพ์นภสั   ศรีนวลจันทร ์

ด.ญ. บุญญา   พรมเรียน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชน To 
Be Number One Dancercise รุ่ น อ า ยุ      
10-14 ปี ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัด
นครพนม ประจำปี 2563 จากกรม 
การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม 
ให้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 

จังหวัด 

15 ด.ญ.คัทหฤทัย   มวลปาก  สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24  ระดับชั้น ป. 1 

จังหวัด 

16 ด.ช. เตชินทร์  หย่องตุก 
ด.ช. ณัฎฐกติติ์ เลรุ่งเรืองวาณิช 

สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24  ระดับชั้น ป. 2 

จังหวัด 

17 ด.ช. ณัฐวรรธน์   ศรีสร้อย สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24  ระดับชั้น ป. 3 

จังหวัด 

18 เด็กชายปณิธาน  จิตปัญญา สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24  ระดับชั้น ป. 4 
 
 

จังหวัด 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ชื่อ/ประเภทรางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ ระดับ 

19 เด็กชายชนธัญ   ทองจันดา ส อ บ ได้ ค ะ แ น น ย อ ด เยี่ ย ม  อั น ดั บ ที่ 1           
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24  ระดับชั้น ป. 5 

จังหวัด 

20 ด.ญ. ภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา 
ด.ญ .ภานรินทร์  เยาว์ชัย 

ส อ บ ได้ ค ะ แ น น ย อ ด เยี่ ย ม  อั น ดั บ ที่ 1           
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 24  ระดับชั้น ป. 6 

จังหวัด 

21 1.ด.ญ.คัทหฤทัย   มวลปาก  
2.เด็กหญิงชมน์ชนก   นาคะ 

ส อ บ ได้ ค ะ แ น น ย อ ด เยี่ ย ม  อั น ดั บ ที่ 1           
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิ ช าภ าษ า ไท ย  ค รั้ ง ที่  2 5   ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

จังหวัด 

22 เด็กหญิงธัญญสรณ์   กิจจานุ
ลักษ์ 

ส อ บ ได้ ค ะ แ น น ย อ ด เยี่ ย ม  อั น ดั บ ที่ 1           
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิ ช าภ าษ า ไท ย  ค รั้ ง ที่  2 5   ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 

จังหวัด 

23 ด.ช. ณัฐวรรธน์   ศรีสร้อย ส อ บ ได้ ค ะ แ น น ย อ ด เยี่ ย ม  อั น ดั บ ที่ 1          
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิ ช าภ าษ า ไท ย  ค รั้ ง ที่  2 5   ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 

จังหวัด 

24 ด.ช. อรรณวิชญ์   จันทศ ส อ บ ได้ ค ะ แ น น ย อ ด เยี่ ย ม  อั น ดั บ ที่ 1          
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิ ช าภ าษ า ไท ย  ค รั้ ง ที่  2 5   ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 

จังหวัด 

25 ด.ช. จิดาภา   บุญคืน ส อ บ ได้ ค ะ แ น น ย อ ด เยี่ ย ม  อั น ดั บ ที่ 1          
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิ ช าภ าษ า ไท ย  ค รั้ ง ที่  2 5   ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 

จังหวัด 

26 เด็กหญิงธัญจิรา   แสนสุภา ส อ บ ได้ ค ะ แ น น ย อ ด เยี่ ย ม  อั น ดั บ ที่ 1           
ของจังหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้
วิ ช า ภ า ษ า ไท ย  ค รั้ ง ที่  25  ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 

จังหวัด 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ชื่อ/ประเภทรางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ ระดับ 

27 ด.ช. วชิรวิทย์  รุ่งเรืองวุฒิกุล   สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่1  ของ
จั งหวัดนครพนม ในการทดสอบความรู้  
General English Proficiency Test ค รั้ ง ที่  
35 ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่  4 ประจำปี 
2563 

จังหวัด 

28 ด.ญ.ภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา 
ด.ญ.ธัญจิรา  แสนสุภา  
ด.ช.พันธุ์ธัช ภูผาใจ 

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
ท างวิ ท ย าศ าส ต ร์ เนื่ อ ง ใน งาน สั ป ด าห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมภาค ครั้งที่ 5 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนนครพนม
วิทยาคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

จังหวัด 

29 ด.ญ.นวินดา  ทาระวัฒน์ 
ด.ญ.เพ็ญพิชชา  สินทา 
ด.ญ.ชนม์ชนก  เนวะมาตย์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1กิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เนื่องใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมภาค 
ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน
นครพนมวิทยาคม  

จังหวัด 

30 ด.ญ.ภานรินทร์ เยาว์ชัย 
ด.ญ.ภัทรดา ไพรีรณ 
ด.ญ.กชกร เรดิเกอร์ 

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงาน
และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้ง
ที่  5  ประจำปี  พ .ศ. 2563 ณ  โรงเรียน
นครพนมวิทยาคม ในวันที่  18 ธันวาคม 
2563 ชื่อโครงงาน “มหัศจรรย์แทนนินด้วย
มอร์แดนท์ธรรมชาติ” 

จังหวัด 

31 เด็กหญิงมัญชุพร อุทัยวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวด
ผลงานภาพถ่ายเพ่ือสื่อถึงความรักทุกรูปแบบ 
ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังละ
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2563 
พร้อมเงินรางวัล 1,000 บ. 

เขตพ้ืนที่ 

32 เด็กหญิงขวัญชนก คำจารย์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2              
การประกวดผลงานภาพถ่ายเพ่ือสื่อถึงความรัก
ทุกรูปแบบ ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้า
ระวังละส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 
2563 พร้อมเงินรางวัล  700 บ. 

เขตพ้ืนที่ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล/ระดับชั้น ชื่อ/ประเภทรางวัลที่ได้รับ/หน่วยงานที่มอบ ระดับ 
33 ด.ญ. ธัญจิรา แสนสุภา   ได้ รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงาน

ภาพถ่ายเพ่ือสื่อถึงความรักทุกรูปแบบ ตาม
โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังละส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2563 
พร้อมเงินรางวัล  500 บ. 

จังหวัด 

34 ด.ญ.กนกพิชญ์  ภัทรวิภาส ชนะเลิศ กีฬาเปตองประเภทหญิงเดี่ยว เครือข่าย 

35 ด.ญ.ธัญชนก ทัดวรณ์ 
ด.ญ.เกศกนก   คัดทะจันทร ์

ด.ญ.พิมพ์รัตน์ มณีปกรณ์ 

รองชนะเลิศอันดับ1  กีฬาเปตอง 
ประเภททีมหญิง 

เครือข่าย 

36 ด.ช.พันธุ์ธัช ภูผาใจ 
ด.ช.ชยางกูร กองแสน 
ด.ช.สิริมงคล   ลอยดี 

ชนะเลิศ  กีฬาเปตองประเภททีมชาย เครือข่าย 

37 ด.ช.จักรกริช นนทะแสน ชนะเลิศ  กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทชายเดี่ยว เครือข่าย 

38 ด.ช.จักรกริช นนทะแสน 
.ด.ช.ชยางกูร กองแสน 

ชนะเลิศ  กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทชายคู่ เครือข่าย 

39 ด.ญ.สุชัญญา สมอุดม 
ด.ญ.ณริศราภรณ์ สิงหนาท         
.ด.ญ.ขวัญจิรา เพลียพล               
ด.ญ.พลอยภัสสรณ์ โพธิราช         
ด.ญ.ชลธชิา  กะหนัน                   
ด.ญ.พิชญาพร จันทราช             
.ด.ญ.ภัทรพรรณ สมอุดม 
ด.ญ.จิดาภา  สีดี 
ด.ญ.มิ่งกมล  เชื้อตาพระ 
ด.ญ.สุภัคชา   กิ่งคาน 

ชนะเลิศ  กีฬาฟุตซอล ประเภททีมหญิง เครือข่าย 

40 ด.ช.ภูรินทร์ ฝ่ายเพีย 
ด.ช.สิริมงคล   ลอยดี 
ด.ช.สหรัถ อินทร์ชม 
ด.ช.ธนวรรธจ์ ปานวรัตนม์นตร ี
ด.ช.ภานวุัฒน์    ลมอ่อน 
.และคณะ 

ชนะเลิศ  กีฬาฟุตซอล ประเภททีมหญิง  
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คณะผู้จัดทำ 
  

ที่ปรึกษา   
นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดง  
ดร.สมชอบ  นิติพจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นายศุภชัย  งอยปัดพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   
คณะทำงาน   
นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานกรรมการ 
นายธวัชชัย  จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการ 
สิบเอกศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการ 
นางสาวชัญญภัทร วัฒนะเหล่า   รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการ 
นางกมลลักษณ์  สำราญสุข     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
นางกิติยา  ทำมาน               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
นางอัจฉรา  คะษาวงค์           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
นางศิริลักษณ์  สาครินทร์       หัวหน้าศูนย์ระดับปฐมวัย กรรมการ 
นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย กรรมการ 
นางภัสรา  ฐานวิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการ 
นางสรวีย์  ทัพแสง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
นางมุจรินทร์  นนทะแสน      หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
นางสาวสุริยา  สาลีเพ็ง         หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
นางสาวนิตยา  เอกนิพนธ์       หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์     หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร ครวูิชาการโครงการห้องเรียน MEP กรรมการ 
นางสาวเรืองรอง  สาน้อย ครวูิชาการสายชั้นปฐมวัย กรรมการ 
นางวิไลลักษณ์   เสรีกุล ครวูิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการ 
นางวิภาษณีย์  ทรัพยสิทธิ์ ครวูิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กรรมการ 
นางปุณยนุช    สุมนารถ ครวูิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ 
นางสาวดาริกา  ไชยมงค์ ครวูิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กรรมการ 
นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี ครวูิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กรรมการ 
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คณะผู้จัดทำ (ต่อ) 
 

  

นางสาวชนนิกานต์  บุญแข็ง ครวูิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ 
นางสาววารุณี  บำรุงสวัสดิ์ ครูวิชาการ/งานเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
นายณรัช  ไชยสุระ ครูเทคโนโลยสีานสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน กรรมการ 
นายปกาศิต  คำจารย์ ครูเทคโนโลยสีานสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน กรรมการ 
นายประภวิษณ์ุ  เจียร์สุคนธ์ ครูเทคโนโลยสีานสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน กรรมการ 
นางจามรี  แสนสุภา     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล     ครูงานสารสนเทศ/งานรางวัลเกียรติบัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวชนก  ไชยวงศ์คต ครูผู้ช่วย /ครูวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

ออกแบบปก   

นางจามรี  แสนสุภา     ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม  

   

บรรณาธิการ   

นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  

นางจามรี  แสนสุภา     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
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