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คำนำ 
 

              รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓  เล่มนี้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้จัดทำข้ึนเพ่ือเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา องค์ประกอบของเนื้อหาในรายงาน ได้นำเสนอข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ผลการประเมินการ
ดำเนินงานของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีต่อ ๆ ไป  

   ขอขอบพระคุณคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานเล่มนี้ให้
สมบูรณ์  สามารถทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม 
                                                     ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 

                                                                                                               หน้า 
 

คำนำ              ก 
 

สารบัญ              ข 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน          ๑ 
 

ส่วนที่ ๒  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา            ๑๓ 
            องค์ประกอบที่ ๑  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ๑๓ 
            องค์ประกอบที่ ๒  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ 
                                   ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๑๕  
            องค์ประกอบที่ ๓  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา               ๑๗ 
            องค์ประกอบที่ ๔  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา                
                                   ของสถานศึกษา                                                                       ๑๘ 
            องค์ประกอบที่ ๕  การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
                                   ตามมาตรฐานของสถานศึกษา                                                     ๒๐ 
            องค์ประกอบที่ ๖  การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน          ๒๑ 
ส่วนที่ ๓  สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ        ๒๓ 
 

ส่วนที่ ๔  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                        ๒๖ 
 

ส่วนที่ ๕  รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               ๓๑ 
 

ภาคผนวก 
     ภาคผนวก  ก  ประกาศของโรงเรียน                                                                             ๖๔ 
   ภาคผนวก  ข  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน / คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา      ๗๓ 
     ภาคผนวก  ค  บทสรุป                                                                                             ๗๖      
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ส่วนที่  ๑   

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งอยู่เลขท่ี  ๖ ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม 
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 คือโรงเรียน
บ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ ๐42-
532557 ประกอบด้วย 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์  โรงเรียน
อนุบาลนครพนม โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) โรงเรียนบ้านนาหลวง  โรงเรยีนบ้านชะโนต  
โรงเรียนบ้านน้อยใต ้ โรงเรียนบ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น (ราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนบ้านกล้วย 
 สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 เปิดสอน : ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

เขตพ้ืนที่บริการ : เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองนครพนม 
   

ประวัติโรงเรียน   
 โรงเรียนอนุบาลนครพนมตั้งอยู่เลขท่ี 6 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม มีเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน  77 ตารางวา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2487 ด้วยการสนับสนุนจากพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการในจังหวัดนครพนม      ด้วยเงินจำนวน 3,200 
บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ครูคนแรก 
คือ นางสาวประไพ  รัตนมาลี มีคนครัวและภารโรง อัตราละ ๑ คน อยู่ในความดูแลของนางเฉลิมศรี        
โชติกุญชร  ครูใหญ่คนแรก คือ นางสงวนศรี สร้อยสุวรรณ 
          ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม   
เขต 1 เป็นโรงเรียนนำที่มีความพร้อมได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น "โรงเรียนมาตรฐานสากล" 
(World - Class Standard School) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภารกิจของโรงเรียน 
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คือ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน 
สากล ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ปัจจุบัน ปีการศึกษา 256๓  ผู้บริหาร
โรงเรียน คือ นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาล
นครพนม 
 

อัตลักษณ์             สอนให้มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม 
   เอกลักษณ์            การออมทรัพย์ 

          สีประจำโรงเรียน     สีฟ้า – ขาว 
 
   

วิสัยทัศน์ 
        พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก สู่ความเป็นมาตรฐานสากล มีความรู้ควบคู่คุณธรรมน้อม
นำเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย และรองรับการกระจายอำนาจทางการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการการใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

 

           รูปแบบการพัฒนา   อนุบาลนครพนม ( อ. น. บ. น. พ. ) 
อ. อำนวยความสะดวก ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงานราชการ 
น. แน่วแน่ ตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
บ. บริหารจัดการด้วยระบบธรรมมาภิบาล ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงาน

ทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  และกลุ่มงานบริหารบุคคล 
น. นอบน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับ สร้างความพึงพอใจ แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง  

และผู้มีส่วนร่วม 
  พ. พัฒนาครู พึงพอใจทั้งผู้ปกครอง ครูผู้สอนและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 

      สภาพการจัดการเรียนการสอน 

   1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World – Class Standard School)  
   2. โรงเรียนมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมการใช้สื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ส่งเสริม  พัฒนา ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี     
มีปัญญาและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
   3. โรงเรียนใช้การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) คือ การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการวัดและประเมินผล 
เพ่ือตัดสินผลการเรียน และนำมาใช้ในการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนได้สมบูรณ์แบบ 
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    ข้อมูลชุมชน 

๑. สภาพทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองนครพนม  การคมนาคมสะดวก  
     ทิศเหนือติดสำนักงานอัยการเขต 4 เขตเทศบาลเมืองนครพนม  
     ทิศใต้ติดถนนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม    
     ทิศตะวันออกติดถนนอภิบาลบัญชา   
     ทิศตะวันตกติดถนนกลางเมืองในเขตเทศบาลเมืองนครพนม    

  ๒. สภาพเศรษฐกิจและสังคม ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนมากจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวประมาณร้อยละ 60 รับราชการประมาณร้อยละ 30 และ
ประกอบอาชีพอื ่น ๆ ร้อยละ 10 รายได้ครอบครัวต่อปีโดยเฉลี ่ย 200 ,000 บาท จำนวนคนเฉลี ่ยต่อ
ครอบครัว 5 คน นับถือพุทธศาสนา ประมาณร้อยละ 90 และศาสนาอื่น ๆ อีกร้อยละ 10   

  ๓. วัฒนธรรม ที่ชาวนครพนมอนุรักษ์สืบสานกันมา คือ วัฒนธรรมศรีโคตรบูรณ์ ประเพณี
ของชาวจังหวัดนครพนมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ประเพณีไหลเรือไฟ แข่งเรือพายตาม    
ลำแม่น้ำโขง ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา ฯลฯ 
           ๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียน ได้นำมาช่วยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การทำ
พานบายศรี การประดิษฐ์ใบตอง  การฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์ ฯลฯ 
 
       ข้อมูลผู้บริหาร   
  

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร   วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๐๑๙๘๕๘๙๑            
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา ๔ ปี ๗ เดือน  

๒.  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๓  คน  
     ๒.๑   นายธวัชชัย  จันทะนะ  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๔๒๗๘๔๖๑๑  รับผิดชอบกลุ่มงานงบประมาณ 
     ๒.๒   นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา 

สูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  ๐๘๖๒๒๔๙๖๕๔  รับผิดชอบกลุ่มงาน
วิชาการ 
               ๒.๓   สิบเอกศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน์  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา 
สูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  ๐๖๒๓๕๙๔๑๕๓  รับผดิชอบกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป  

     ๒.๔  นางสาวชัญญภัทร  วัฒนะเหลา รองผู้อำนวยการชำนาญการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญา
โท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  ๐๙๖๖๔๕๕๖๔๑  รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารบุคคล  



๔ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
   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 
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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.



๕ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

   
 ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา 256๓   
      โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท 
ครูและบุคลากร 

เพศ (คน) ประเภท 
ครูและบุคลากร 

เพศ (คน) 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

 
ป.ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

 
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



๖ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

      ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
                      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 
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1…

11%
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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



๗ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

        
     ตารางท่ี 4  แสดงจำนวนครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม ปกีารศึกษา 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



๘ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

 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  
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แผนภูมิแสดงจ านวนชั่วโมงสอนของครูจ าแนกตามกลุ่มสาระฯ
ปีการศึกษา 2563

ปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษาฯ ศิลปะ สุขศึกษาฯ การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



๙ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

   
       ข้อมูลนักเรียน     
 

       จำนวนนักเรียน โรงเรยีนอนุบาลนครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจำแนกตามระดับชั้น  
  (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

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

๗๐๐

๘๐๐

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

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียน  โรงเรียนอนุบำลนครพนม
ปีกำรศึกษำ 2563

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมจ านวนนักเรียน



๑๐ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

            
       จำนวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
       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 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        พิกัดโรงเรียนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - แผนผังโรงเรียน     
 

                Latitude 17.4046      Longitude 104.7813 
           

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



๑๑ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๑๒ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 
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๑๓ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
ส่วนที่  ๒ 

 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ ๑  กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นกำรติดตำมตรวจสอบ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปล

ควำมหมำย 
๑. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกระทรวงศึกษา
ประกาศใช้  

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๒  พิจารณาสาระสำคัญท่ีจะกำหนดในมาตรฐานประเด็นพิจารณาที่
สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๓  กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและประเด็น
พิจารณา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๔  ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกรับทราบ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
แปลควำมหมำย  ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยรวม ขององค์ประกอบท่ี ๑ กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ  
๑. วิธีดำเนินกำรของสถำนศึกษำ  

โรงเรียนมีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกัน คุณภายในของ
สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้อง ทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง เพ่ือสังเคราะห์ วิเคราะห์ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ในการหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) กำหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและได้มีการกำหนดมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกำหนดจุดเน้น จุดเด่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและค่าน้ำหนักความสำเร็จของทุกมาตรฐาน และประเด็น



๑๔ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

พิจารณาอย่างเหมาะสม มีการจัดทำประกาศค่าเป้าหมาย ค่าน้ำหนักของแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกรับทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

๒. ผลงำนที่ปรำกฏจำกกำรดำเนินงำน  
โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมตาม 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา และความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท และอัตลักษณ์และโรงเรียน ผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

๓. จุดเด่น  
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ทำให้มีมาตรฐานการศึกษาท่ีประกาศใช้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร คร ูคณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองนักเรียน  

๔. จุดที่ควรพัฒนำ – 
๕. ข้อเสนอแนะ 

๕.๑  จัดให้มีการปฐมนิเทศครูก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๕.๒  การกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง และนำข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

องค์ประกอบที่ ๒  กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

องค์ประกอบ/ประเด็นกำรติดตำมตรวจสอบ 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

แปล
ควำมหมำย 

๒. กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุง่คุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๒.๑  ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของ
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้าน ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่
คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๓  กำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือ
ข้อมูลที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๔  กำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกท่ีให้การ
สนับสนุนทางวิชาการ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕  กำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖  กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๗  กำหนดการใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๘  เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๙  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๑๐  กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑๑  เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
แปลควำมหมำย  ยอดเยี่ยม 

 



๑๖ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยรวมขององค์ประกอบที่ ๒  กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

๑. วิธีดำเนินกำรของสถำนศึกษำ  
     โรงเรียนได้ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดย 

นำผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีที่ผ่านมา มาศึกษาวิเคราะห์ประกอบกับสภาพปัจจุบันปัญหา
และความต้องการอย่างเป็นระบบ ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภาพความสำเร็จ
โรงเรียน ซึ่งมีกรอบการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้เทคนิค SWOT ในการคิดวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์อย่าง
รอบด้าน เพ่ือให้การดำเนินงานตามกลยุทธ์บรรลุวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษา บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
ในกรอบเวลาของการดำเนินการตามแผน  

     โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา และสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา/ปรับปรุง เพ่ือนาไปสู่เป้าหมายได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน  

     โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีจุดเน้นชัดเจนเป็นรูปธรรมกำหนดกรอบ เวลา  
สถานที ่งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
ราบรื่นคล่องตัวและมีการประเมินตนเองปีละ ๒ ครั้ง  

     โรงเรียนได้มีวิธีดำเนินงานตามแผนที่มีหลักวิชาการ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ครอบคลุม  
การพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพ่ือนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดเป็นอย่างดี  

๑. ผลงำนที่ปรำกฏจำกกำรดำเนินงำน  
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
๒. จุดเด่น  

การจัดทำแผนโดยการใช้เทคนิค SWOT ในการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้าน และ 
ดำเนินงานโดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA 

๓. จุดที่ควรพัฒนำ  

การกำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปี สู่การปฏิบัติตามกรอบ และการกำหนดกิจกรรม 

โครงการควรเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 

๔. ข้อเสนอแนะ  
ควรใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ลด 

โครงการ โดยบูรณาการโครงการที่มีลักษณะ/วัตถุประสงค์ เหมือนกันเข้าด้วยกัน แต่เพ่ิมกิจกรรมแทน 
 
 
 



๑๗ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

องค์ประกอบที่ ๓  กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นกำรติดตำมตรวจสอบ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปล

ควำมหมำย 
๓. กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
๓.๑  นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลา และกิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามที่ ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
แปลควำมหมำย  ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยรวม ขององค์ประกอบท่ี ๓ กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
๑. วิธีดำเนินกำรของสถำนศึกษำ  
    โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ/ กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการนำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา มีผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบตามท่ี
ได้รับมอบหมาย มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และสรุปการดำเนินโครงการ/กิจกรรมแต่ละปีการศึกษา  

๒. ผลงำนที่ปรำกฏจำกกำรดำเนินงำน  
    โรงเรียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการปฏิบัติงาน ตาม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
๓. จุดเด่น  
    โรงเรียนมีการใช้งบประมาณตามแผนและโครงการ ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ  
๔. จุดที่ควรพัฒนำ - 
๕. ข้อเสนอแนะ  
    ควรส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  

ในทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมจัดทำโครงการ/กิจกรมให้ครอบคลุมทุก
มาตรฐานและประเด็นพิจารณา ครอบคลุมบริบทของสถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 



๑๘ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

องค์ประกอบที่ ๔  กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นกำรติดตำมตรวจสอบ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปล

ควำมหมำย 
๔. กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขอสถำนศึกษำ  
๔.๑  ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คนที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ 
อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
แปลควำมหมำย  ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยรวม ขององค์ประกอบท่ี ๔ กำรจัดให้มีกำรติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
๑. วิธีดำเนินกำรของสถำนศึกษำ  
    ๑.๑  จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และตามรูปแบบ

โครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ที่มีการแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ การบริหารวิชาการ  
การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป และการบริหารบุคคล  

    ๑.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบบริหารและสารสนเทศ  
    ๑.๓  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในเป็นระบบ ซ่ึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน 

วิธีการ รูปแบบ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา    
การมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรียนรู้ใน และนอก
สถานศึกษา วิธีการ จำนวนครั้ง จำนวนโครงการที่สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนา โดยจัดเก็บในรูปของแฟ้ม
เอกสารและระบบคอมพิวเตอร์  

    ๑.๔  โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน่วยงานมาร่วมในกระบวนการประเมินและดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา  

๒. ผลงำนที่ปรำกฏจำกกำรดำเนินงำน โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ๓ ท่าน ปีละ ๑ ครั้ง ผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม  

๓. จุดเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 



๑๙ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

๔. จุดที่ควรพัฒนำ ข้อมูลในบางส่วนยังขาดความครบถ้วนของเนื้อหา และไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เสียเวลา
ในการเรียกใช้ ควรมีการจัดทำเครื่องมือในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาที่
หลากหลาย การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนาเสนอผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน 
กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนครบทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณา  

๕. ข้อเสนอแนะ ข้อมูลสารสนเทศ ควรมีการประมวลผล สรุป ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งานควรสร้าง
เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา มีวิธีการประเมินหลากหลายวิธี ควร
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาท้ังในระดับบุคคลละระดับสถานศึกษา  
ควรมีปฏิทินการติดตาม ประเมิน นิเทศภายในสถานศึกษา และการปฏิบัติภาระงานที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

องค์ประกอบที่ ๕ กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ 

องค์ประกอบ/ประเด็นกำรติดตำมตรวจสอบ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปล

ควำมหมำย 
๕. กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
๕.๑  กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๕.๒  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๕.๓  รายงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๕.๔  เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามผลการดำเนินการ 
ของคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
แปลควำมหมำย  ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยรวม ขององค์ประกอบท่ี ๕  กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

๑. วิธีดำเนินกำรของสถำนศึกษำ โรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและม ีกระบวนการสร้างความเข้าใจ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
มอบหมายงาน ตามความรู้ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจปฏิทินการติดตามตรวจสอบ โดยมีวิธีและ
เครื่องมือ ที่หลากหลายอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และมีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย และนำผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้วางแผนดำเนินงานมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่างๆ  

๒. ผลงำนที่ปรำกฏจำกกำรดำเนินงำน โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

๓. จุดเด่น โรงเรียนมีการใช้งบประมาณตามแผนและโครงการ และผู้เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษา  

๔. จุดที่ควรพัฒนำ กระบวนการสร้างความเข้าใจ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
สถานศึกษา ตลอดจนการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ จะส่งผลให้บุคลากรทุกคนร่วมกันวางแผน
กำหนดภารกิจ และปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ  

๕. ข้อเสนอแนะ ควรทำโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณา ครอบคลุม
บริบทของสถานศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๒๑ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
องค์ประกอบที่ ๖  กำรจัดทำรำยงำนประจำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 

องค์ประกอบ/ประเด็นกำรติดตำมตรวจสอบ 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปล

ควำมหมำย 
๖. กำรจัดทำรำยงำนประจำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน  
๖.๑  สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการ
บริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๖.๒  นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๖.๓  เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
แปลควำมหมำย  ยอดเยี่ยม 

 
สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพโดยรวม ขององค์ประกอบท่ี ๖ กำรจัดทำรำยงำนประจำปี      

ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน  
๑. วิธีดำเนินกำรของสถำนศึกษำ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน่วยงานมาร่วมในกระบวนการประเมินและดำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  

โรงเรียนจัดให้มีการทำรายงานประจำปีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหาร จัดการศึกษา 
มีการตรวจสอบและเผยแพร่รายงานต่อบุคลากร ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
หลายรูปแบบ  

โรงเรียนให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจของการประกันคุณภาพ
การศึกษา มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นาผลการประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์เลือกสรร
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเผยแพร่ผลการพัฒนาในรูปแบบหลากหลาย จนเป็น
วัฒนธรรมในการทางานปกติของสถานศึกษา  

๒. ผลงำนทีป่รำกฏจำกกำรดำเนินงำน โรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้
เหมาะสม ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

๓. จุดเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ รายงานประจำปีต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบทุกปี มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เกิดกับครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

 



๒๒ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
๔. จุดที่ควรพัฒนำ การจัดทำเครื่องมือในการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถานศึกษาท่ีหลากหลายการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามกรอบการ
ประเมิน กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนครบทุกมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา การจัดทำสารสนเทศผลงานของ
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาระบบรายงานข้อมูล/ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ การเผยแพร่
ผลงาน รายงานประจำปีต่อบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานหลากหลายวิธี การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
สะดวกในการนำมาใช้ประโยชน์ การใช้เครื่องมือมาใช้ในการประเมินติดตาม ตรวจสอบและนิเทศอย่างหลากหลาย
ครบ ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา และมีกระบวนการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ครูและบุคลากร 
ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๕. ข้อเสนอแนะ สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา มีวิธีการ
ประเมินหลากหลายวิธี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาท้ังในระดับ
บุคคล และระดับสถานศึกษา มีปฏิทินการติดตาม ประเมิน นิเทศภายในสถานศึกษา และการปฏิบัติภาระงานที่
เกี่ยวข้องในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและกำหนดปฏิทินการประเมิน ติดตาม นิเทศงานประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน และประเด็นพิจารณาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง แล้วนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

ส่วนที่ ๓ 
 

สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นกำรตดิตำมตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลควำมหมำย 

องค์ประกอบที่ ๑  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๒  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๓  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๔  การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๕  การติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ ๖  การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผล 
 

           ยอดเยี่ยม        ดีเลิศ        ดี        ปานกลาง        กำลังพัฒนา  
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
๔.๕๐ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๗๕ – ๔.๔๙ ๔ ดีเลิศ 
๓.๐๐ – ๓.๗๔ ๓ ดี 
๒.๕๐ – ๒.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐.๐๐ – ๒.๔๙ ๑ กำลังพัฒนา 

 
 



๒๔ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

สรุป จุดเด่น จุดควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

จุดเด่นระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  มีผลคะแนนเฉลี่ยการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมองค์ประกอบที่ ๑ – ๖  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถ
ระบุกระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนดังนี้  

โรงเรียนมีการประชุมคณะครู แจ้งคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักและให้มีส่วนร่วมในการทำงาน
และรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติประจำปี กำหนด
ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมบริบทของสถานศึกษา มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรมีระบบ
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปและรายงานผล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนางาน  
จุดที่ควรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

๑. จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรภายในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบ การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๓. การติดตามตรวจสอบ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  

๔. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา  
การเรียนการสอน  
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

๑. ควรจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและครอบคลุม มาตรฐานของสถานศึกษา  

๒. ควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันและนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน และ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

๓. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าที่หลากหลาย  
๔. ควรสร้างเครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณา และกำหนดผู้รับผิดชอบ

ให้ชัดเจน  
๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรกำหนดภาระงานให้ชัดเจนทั้งระดับบุคคลและระดับฝ่ายงาน หรือ

ระดับสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนกัน  



๒๕ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

    ลงชื่อ________________________ประธานกรรมการ  
                                             (นายปรีชา  จิรพัทธพ์งศกร)  
                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
 
 

    ลงชื่อ___________________________กรรมการ  
  (…………………………………………….)  

                            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต ๑  
 
 
                                   ลงชื่อ___________________________กรรมการ  
                                               (นายธวัชชัย  จันทะนะ)  
                                  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
 
 

    ลงชื่อ____________________________กรรมการ  
         (สิบเอกศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน์)  
                                  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
 
 

     ลงชื่อ____________________________กรรมการ  
         (นางสาวชัญญภัทร วัฒนะเหลา)  
                                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
   
   

    ลงชื่อ_____________________________กรรมการและเลขานุการ  
                                               (นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน)  

     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
 
 
 



๒๖ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

ส่วนที ่๔ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

๑. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
   กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี ้
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ๙๔.๗๐ ยอดเยี่ยม 
๑.๑  มีพัฒนาการดา้นร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล 
ความปลอดภัยของตนเองได ้

๙๓.๔๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๒  มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๙๕.๕๒ ยอดเยี่ยม 
๑.๓  มีพัฒนาการดา้นสังคม  ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ๙๕.๙๙ ยอดเยี่ยม 
๑.๔  มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน   
และแสวงหาความรู้ได ้

๙๓.๘๗ ยอดเยีย่ม 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ดา้น  สอดคล้องกับบริบท 
      ของท้องถิ่น 

 ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดให้มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน  ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   ยอดเยี่ยม 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
       การจัดประสบการณ ์

 ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
       เต็มศักยภาพ 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เลน่และปฏิบตัิอย่างมี 
       ความสุข 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
       กับวัย 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมิน     
       พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 



๒๗ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
สรุปภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
      มาตรฐานที ่๑  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
      มาตรฐานที ่๒  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
      มาตรฐานที ่๓  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
     คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวม  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
๒. สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำ  
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี ้
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
 มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๙๖.๘๐ ยอดเยี่ยม 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ๙๔.๙๘ ยอดเยี่ยม 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ๙๙.๔๕ ยอดเยี่ยม 
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน     
      ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๙๕.๔๕ ยอดเยี่ยม 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๒.๗๕ ยอดเยี่ยม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๙๔.๙๕ ยอดเยี่ยม 
๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๙๑.๕๘ ยอดเยี่ยม 
๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๙๕.๗๗ ยอดเยี่ยม 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ๙๙.๐๑ ยอดเยี่ยม 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๙๙.๘๒ ยอดเยี่ยม 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๘.๘๔ ยอดเยี่ยม 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ๙๙.๑๓ ยอดเยี่ยม 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ๙๘.๒๕ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชดัเจน  ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
        ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ 

 ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ 
       และการจัดการเรียนรู ้

 ยอดเยี่ยม 

 
 
 



๒๙ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี ้
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
       และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผล 
       มาพัฒนาผู้เรียน 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนา 
       และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

 
ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  :  ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ  
   สรุปภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
      มาตรฐานที ่๑  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
      มาตรฐานที ่๒  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
      มาตรฐานที ่๓  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
     คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๐ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

รำยช่ือคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

    ลงชื่อ__________________________ประธานกรรมการ  
                                             (นายปรีชา  จิรพัทธพ์งศกร)  
                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
 
 

    ลงชื่อ__________________________กรรมการ  
(......................................................)  

                            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต ๑  
 
 
                                   ลงชื่อ__________________________กรรมการ  
                                               (นายธวัชชัย  จันทะนะ)  
                                  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
 
 

    ลงชื่อ___________________________กรรมการ  
       (สิบเอกศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน์)  
                                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
 

      
    ลงชื่อ____________________________กรรมการ  

         (นางสาวชัญญภัทร วัฒนะเหลา)  
                                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  
      
 

    ลงชื่อ____________________________กรรมการและเลขานุการ  
                                              (นางสาวรุ่งทิวา  ศรวีรขาน)  

     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
 

 
 



๓๑ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
ส่วนที ่๕ 

 
รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
 

  มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
 

จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ค่ำ
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ร้อยละที่ได ้

ระดับ 
คุณภำพ 

ควำมหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย 

 ที่กำหนดในมฐ. 
ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ๔๒๔ ๕๐ ๙๔.๗๐ ๔.๗๔ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 
๑.๑  มีพัฒนาการดา้นร่างกาย  แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได ้

๔๒๔ ๑๕ ๙๓.๔๐ ๔.๖๗ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๑.๒  มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้

๔๒๔ ๑๐ ๙๕.๕๒ ๔.๗๘ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๑.๓  มีพัฒนาการดา้นสังคม  ชว่ยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๔๒๔ ๑๐ ๙๕.๙๙ ๔.๘๐ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๑.๔  มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา  สื่อสาร
ได้  มีทักษะการคิดพืน้ฐานและแสวงหา
ความรู้ได ้

๔๒๔ ๑๕ ๙๓.๘๗ ๔.๖๙ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

 

 กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน 

 ด้ำนร่ำงกำย โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง
เป็นประจำภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของเด็ก เด็กเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและทรงตัวได้
ดี มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวและการทรงตัวของเด็กภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง เด็กสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี โดยมีโครงการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือให้
สัมพันธ์กับตาในแผนจัดประสบการณ์ ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายบันทึกผลรายงานผู้บริหารและผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้
เด็กได้มีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในกิจวัตรประจำวัน บันทึกการแปรงฟันและบันทึกกิจกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย รายงานผู้บริหารและกิจกรรมกีฬาสีเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง เด็ก
ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ให้เด็กได้ร่วมกันทำข้อตกลงในการทำกิจกรรม การนั่งแถว การรอคอย การทำตามข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค และสารเสพติด เด็กร่วมกิจกรรม



๓๒ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

ในโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนมีโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือรายงานผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เด็กระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์เสี่ยงอันตราย โดยโรงเรียนมีโครงการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดการ
สิ่งแวดล้อมให้สวยงามและปลอดภัย 
 ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม ดูแลและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่มีกิจกรรมที่
หลากหลายมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก และมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรม
โครงงานที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก ให้สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริง
แจ่มใส แสดงออกอารมณ์ได้เหมาะสม และครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะและดนตรี กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี เล่นตามมุมประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรมวัน
สำคัญ เด็กรู้จักรอคอย ยอมรับ พอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น โดยทำข้อตกลงในห้องเรียน ฝึกการรอ
คอย มีอบรมนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือแก้ปัญหาเด็กขาดวินัย เรื่อง 
การรอคอย การสร้างข้อตกในการทำกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดี โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม รวมถึงกติกามารยาท ระเบียบวินัยในโรงเรียน และให้เด็กได้
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำคัญ เด็กมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้มีอิสระในการเลือกทำกิจกรรมตามความต้องการ ตามสนใจ และความสามารถ ให้เด็กได้พูด สนทนา ถาม 
ตอบ เล่าเรื่องราว ให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองตามความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมโครงงาน เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่
รับผิดชอบ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการทำงานที่เป็นขั้นตอน ค้นหา
องค์ความรู้ด้วยตนเอง การรักษาสิ่งแวดล้อม เก็บกวาดรักษาความสะอาด การเก็บของเล่น ของใช้ และเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน เช่น หน้าที่เวรทำความสะอาด ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ เด็กมีความอดทนอดกลั้น 
ซื่อสัตย์สุจริต โดยครูจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะการคิดให้เด็ก ด้านการคิดตริตรอง คิดยืดหยุ่นและคิดสร้างสรรค์   
ครูอบรมเด็กช่วงเช้า ปลูกฝังความดีงาม ทำข้อตกลงไม่ข้ีโกงไม่ลักขโมย เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เช่น เล่านิทานคุณธรรม เด็กชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรีและการเคลื่อนไหว โดยจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างมีความสุข และสนุกสนานเพลิดเพลินกับศิลปะ
ดนตรี เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ออกกำลัง เล่นเกม การละเล่น ในกิจกรรม
เล่นกลางแจ้ง เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การแสดงในกิจกรรมวันเด็ก วันปีใหม่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี  
 ด้ำนสังคม โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม โดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการ กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตร โดยโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่มีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก และมี
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กิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมได้ เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ โดยครูจัดกิจกรรมประจำวันให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัว
เด็กเอง และช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด เช่น การเก็บของเล่นของใช้ของตนเอง การดู แลรักษาความสะอาด
ร่างกายเครื่องแต่งกาย เช่นล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน รับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำ และช่วยเหลือตนเองขณะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น เด็กมีวินัยในตนเอง โดยครูจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังวินัยให้กับเด็กผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการเล่น 
เช่น การรอคอย การเข้าแถว การปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และโรงเรียนจัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมออมทรัพย์เพื่อพัฒนาระเบียบวินัยเด็ก เด็กรู้จักการออมและพอเพียง  จัด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กรู้จักพอเพียง นำพืชผักสวนครัวที่ปลูกมาขาย เพ่ือหารายได้ที่โรงเรียน ให้เด็กรู้จัก
การหาเงินและเห็นคุณค่าของเงิน เด็กมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เช่น การรักษาความ
สะอาดของห้องเรียน ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว ให้เด็กรู้จักการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่ เด็กมี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทย มารยาทการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการวันสำคัญ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีไทย สวดมนต์ไหว้พระ การปฏิบัติตนในศาสนสถาน เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ปราศจากความรุนแรง โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญ โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือ ที่ดูแลคั ด
กรองพฤติกรรมเด็ก มีแบบวิเคราะห์เด็กรายบุคคลเพื่อสอดส่องดูพฤติกรรมเด็กแต่ละคน จัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้
มีปฏิสัมพันธ์กัน ได้เล่นได้ทำงานและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้ 
 ด้ำนสติปัญญำ โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ โดยมีโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ โครงการเตรียมน้องสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Montessori และจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีมีกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก และพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
เป็นระบบ (สะเต็มศึกษา)ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ให้สามารถสื่อสารได้ และมีทักษะการคิด
พื้นฐาน เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบ แสดงความ
คิดเห็นได้ จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิด ครูจัดมุมหนังสือให้เด็กได้มีส่วนร่วมและสามารถเข้าไปหยิบจับอ่านได้
สะดวก ให้เด็กได้มีโอกาสออกมาเล่าเรื่องตามภาพนิทาน ที่เด็กสนใจ จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเด็กมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย และพยายาม
ค้นหาคำตอบได้ กิจกรรมโครงงาน ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่น ผ่านสื่อ และสิ่งต่าง ๆรอบตัว เด็กมี
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
จัดมุมประสบการณ์เรียนรู้ตลอดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆในโรงเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ส่งเสริมความคิดจินตนาการ เด็กได้
ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ โดยจัดกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย 
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ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่ ๑ 

        จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

โดยจัดกิจกรรม/โครงการ/อย่างหลากหลายสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาดังนี้  

ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ทำให้เด็กปฐมวัยโรงเรียน
อนุบาลนครพนม มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เด็กมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กท่ีแข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวและทรง
ตัวได้ดีสามารถวิ่ง หลบสิ่งกรีดขวาง เดินต่อเท้า กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง วิ่งซิกแซก และสามารถใช้มือให้สัมพันธ์
กับตาได้ สามารถขีดเขียนภาพ สัญลักษณ์ เขียนตามแบบตัวอักษร เขียนชื่อ วาดรูป วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม 
สามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว ตัดตามภาพและสร้างชิ้นงานได้ ปั้นดินน้ำมัน เป็นรูปร่างรูปทรงและสร้าง
ชิ้นงานได้ และหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ได้คล่องแคล่ว เด็กมีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวของ
ตนเองได้ และสามรถปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น ดูแลความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกาย แปรงฟัน ล้างมือ 
เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน เช่นการเข้าแถว รอคอย และทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
เด็กหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค และสารเสพติดได้ เด็กมีทักษะEF รู้จักคิดตริตรอง คิดยืดหยุ่น และคิดสร้างสรรค์ 
เด็กเข้าใจและบอกถึงโทษและอันตรายจากโรคภัยและสารเสพติดได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นเมื่อ
ไม่สบายหรือเจ็บป่วยได้ เด็กรู้จักระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์เสี่ยงอันตรายได้ เด็กมีทักษะการ
คิดตริตรองและรู้จักการระมัดระวังตัวให้ปลอดภัยจากจากคนแปลกหน้า โรคภัย สถานที่อันตราย แมลง สัตว์มีพิษ 
และ สารเสพติด เช่น สุรา บุหรี่ ทำให้ผลประเมินคุณภาพด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  

ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงออกอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม เด็กอยากมาโรงเรียน มีความสุขในการเล่น และทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เด็กรู้จักรอคอย ยอมรับ พอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น เด็กสามารถเข้า
แถวตามลำดับก่อนและหลัง สามารถรอคอยเวลารับประทานอาหารและรอคอยเพ่ือซื้อของได้ เด็กยอมรับ และ
พอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น เด็กแสดงผลงานหรือชิ้น ชื่นชมผลงานตัวเองและผลงานของเพื่อนเข้า
ร่วมและยอมรับผลการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ เด็กมีจิตสำนึกและมีค่านิยมที่ดี รู้จักแสดงความเคารพบิดามารดา 
ครูและผู้ใหญ่ สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเสมอ รู้จักแยกแยะผิดถูก เข้าร่วมและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณี
ต่างของไทยได้ เข้าใจการอยู่ร่วมตามกติกา กล้าแสดงความคิดเห็น มีจิตใจที่แข็งแรงอดทน รู้จักประหยัดอดออม 
เด็กมีความม่ันใจกล้าพูดกล้าแสดงออก เด็กกล้าพูดกล้าถามกล้าแสดงความคิดเห็น สามารถบอกความต้องการของ
ตนเองได้ มีความมัน่ในในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น การออกมาแสดงความสามารถ การเข้าร่วมแสดง 
หรือแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ สามารถปรับตัวได้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปได้อย่างดี เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพ
สิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ เด็กสามารถทำงานกลุ่มได้รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ รู้จักปฏิบัติ
ตามข้อตกลงกติการ่วมกันทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาทรู้จักขออนุญาต ไม่หยิบฉกฉวยข้าวของคนอ่ืนมาเป็น
ของตนเอง เด็กอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต เด็กรอคอยในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต มีมารยาทมีความเป็นไทย มีน้ำใจช่วยเหลือและแบ่งปันกัน เด็กชื่นชม
และมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว เด็กกล้าแสดงออก และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 



๓๕ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

ร่วมแสดงในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่     
ทำให้ผลประเมินคุณภาพด้านอารมณ์ จิตใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๒  ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ โดยครูจัด
กิจกรรมประจำวันให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ และช่วยเหลือตนเอง เด็กสามารถการเก็บของเล่นของใช้ของตนเองได้ 
รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายเครื่องแต่งกาย สามารถล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน รับประทานอาหาร    
ซื้อของ การใช้ห้องน้ำได้ด้วยตนเอง และช่วยเหลือตนเองขณะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น นั่งรอคอย ทำตามข้อตกลงใน
กิจกรรมและสถานการณ์นั้น ๆ ได้ เด็กมีวินัยในตนเอง เช่น การรอคอย การเข้าแถว การปฏิบัติตามกฎกติกา
มารยาท เด็กรู้จักการออม ประหยัดและพอเพียง เช่น เด็กเข้าใจและสามารถฝากเงินในกิจกรรมออมทรัพย์
นักเรียน เด็กมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เด็กรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษา
ความสะอาดของห้องเรียน และ ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบในโรงเรียน เก็บขยะ เก็บใบไม้ ดูแลรดน้ำต้นไม้
ดอกไม้ได้ รู้จักคัดแยกขยะและ ทิ้งขยะให้ถูกที่ เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รู้จักไหว้ผู้ใหญ่  ครู  มีมารยาท
รู้จักขนบธรรมเนียมตามวิถีพุทธ รู้จักทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เด็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจาก
ความรุนแรง รู้จักคิดตริตรอง ยืดหยุ่นในความคิด และคิดสร้างสรรค์ไม่คิดทำลาย ครูเข้าใจ ติดตามและคอย
สอดส่องดูพฤติกรรมเด็กแต่ละคนและแก้ไขพฤติกรรมที่มีปัญหา เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถเล่นได้
ทำงานและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้ ทำให้ผลประเมินคุณภาพด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๙ ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม  

ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน เด็กสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กได้สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นได้ เด็กสนใจการอ่านหนังสือ ชอบมุมหนังสือ สามารถสื่อสาร
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัย และพยายามค้นหาคำตอบได้ สามารถทำการทดลองง่ายๆได้และ
อธิบายคำตอบที่ได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่น ผ่านสื่อ และสิ่งต่าง ๆรอบตัว 
อธิบายเหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถ
ออกมาเล่าเรื่องตามภาพนิทาน ที่เด็กสนใจได้ เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเชิงเด็กสามารถบอกเหตุและ
ผลจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาละตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Montessori จากการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง และมีอิสระในการเล่นหรือทำกิจกรรม เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้ 
สร้างชิ้นงานศิลปะสร้างสรรค์ สามารถสร้างชิ้นงานจากความคิดจินตนาการของตนเองได้  เด็กได้ใช้สื่อเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ส่งเสริมให้เด็กแสวงหาความรู้ต่าง ๆ เด็ก
สามารถใช้สื่อเหล่านั้นในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งบทเรียนสำเร็จรูปต่าง ๆ ทำให้ผลประเมินคุณภาพด้าน
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๗ ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
       สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพเด็ก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๐ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กมีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว
และทรงตัวดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได ้ 
 - เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ รู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการ
รอคอยได้จักรอคอย ยอมรับและพอใจในความ สามารถ
ของตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรี และ 
การเคลื่อนไหว  
 - เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีวินัยในตนเอง มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก
ห้องเรียน แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรงได้  
 - เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่
สงสัย และพยายามค้นหาคำตอบได้ อ่านนิทาน และ
เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความ 
สามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ และใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ 

- ควรส่งเสริมให้เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง
และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ดูแลเด็กให้รู้จักการหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  
- ควรส่งเสริมให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตัวเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการประหยัด
และพอเพียง ควรส่งเสริมให้เด็กรู้จักการไหว้ การยิ้ม
ทักทาย มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิดพฤติกรรม
พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม  
 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงกำร กิจกรรมที่จะดำเนินกำร) 
     แผนที่  ๑  จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
     แผนที่  ๒  จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย 
              แผนที่  ๓  จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิด ทักษะต่างๆ  
     แผนที่  ๔  จัดทำโครงการเตรียมน้องสองภาษาระดับปฐมวัย 



๓๗ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
 

 
กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๒  ในระดับ ยอดเยี่ยม โดยดำเนินงานดังนี้ 
 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยมีหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย จัดโครงการกระบวนการบริหารและการจัดการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ วิเคราะห์หลักสูตรและ
ออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ก่อนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมหลากหลายมุ่งส่งเสริม
พัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้าน อย่างสมดุล คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของเด็ก โดยจัดทำแผนจัด
ประสบการณ์ ๔๐ สัปดาห์ต่อปี ออกแบบกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กได้เลือกปฏิบัติ
ตามความสนใจ ตามต้องการและความถนัด มีอิสระในการตัดสินใจทำกิจกรรม โดยจัดสื่อ ของเล่น และมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และลงมือปฏิบัติ จัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน      
จัดกิจกรรมเรียนปนเล่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
Montessori  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก โดยวิเคราะห์เด็กเป็น
รายบุคคล จัดกิจกรรมแบบกลุ่ม และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นเสรีเล่นตาม
มุมประสบการณ์ กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ชุมชน และท้องถิ่น โดยจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ชุมชน และท้องถิ่นของเด็ก จัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันสำคัญทาง

  มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
 

จำนวน
ฝ่ำย

บริหำร 

ค่ำ
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ร้อยละที่ได ้

ระดับ 
คุณภำพ 

ควำมหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย 

ที่กำหนดในมฐ. 
ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

๕ ๒๐ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ยอดเย่ียม 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  
๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๕ ๓ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดให้มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน ๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์  

๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

๕ ๓ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

๕ ๒ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๕ ๒ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



๓๘ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

พุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ วันพระ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก 
  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเข้าสอนครบ
ทุกชั้น โดยการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ
แก่ครูและบุคคลการโดยครูปฐมวัยเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.ตามกำหนด 
และสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมตามหน่วยงาน อ่ืน ๆเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อนำความรู้และทักษะมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่สมบูรณ์และบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรการศึกปฐมวัยกำหนด  
 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ โดยส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกิจกรรมอบรมพัฒนาครูและ
โครงการกระบวนการบริหารและการจัดการ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร โดยสนับสนุนให้ครูไปอบรมพัฒนางานด้าน
หลักสูตร ให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐    
ให้ครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดก่อนออกแบบหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก ส่งเสริมให้ครูทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ โดยสนับสนุนให้ครูเข้าร่วม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และการอบรมต่างๆ เพ่ือให้ครูนำทักษะกระบวนการต่าง ๆ มาจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก ให้อิสระครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อสนองตอบความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเด็ก จัดกิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผล ส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและประเมินหลากหลายวิธี จัดทำแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีแผนสำหรับพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม ส่งเสริมให้ครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรม โดยให้อิสระครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล โดยสนับสนุนให้ครูทำแบบบันทึกการสังเกตพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและแบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว โดยให้ครูให้ความรักความเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด ดูแลความปลอดภัย และ 
พฤติกรรมของเด็ก   จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ให้เกียรติและเคารพในสิทธิของเด็ก ให้เด็กมีอิสระ
ในการเลือกทำกิจกรรม ตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพ่ือให้ได้ใกล้ชิด รับทราบ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียน รายงานพฤติกรรมและผลพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองรับทราบ  
 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ อย่ำงปลอดภัย และเพียงพอ โดยโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จัดห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย มีที่เก็บของเล่น
ของใช้ หยิบจับสะดวก ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ จัดสภาพแวดล้อมข้างนอกให้สะอาด ปลอดภัย เช่น 
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น พัฒนาร่องระบายน้ำให้มีฝาปิด กำจัดแมลงมีพิษ และยุง ส่งเสริมการ
เรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยครูออกแบบกิจกรรมที่ให้เด็กให้ทำกิจกรรมเดี่ยวตามความสนใจ ความต้องการ
และความถนัดโดยจัดสื่อ อุปกรณ์ และกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กเลือกทำ และจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์



๓๙ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

กัน โดยวางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการเล่นปนเรียน เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ โดยโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
สื่อและสนามเด็กเล่น ครูออกแบบจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นปนเรียน เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมหลักประจำวัน ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่าน
การเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเด็กเอง จัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กได้ร่วมวางแผน แบ่งหน้าที่กัน ร่วมกันแก้ปัญหา 
สรุปผลกิจกรรม บอกเล่าอธิบายกิจกรรมที่ทำ มีมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยโรงเรียนจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ของ
เล่น และครูผลิตสื่อการสอนประกอบหน่วยการเรียนรู้ ไว้ในมุมประสบการณ์ทุกห้องเรียนอย่างน้อย ๕ มุม ให้เด็ก
ได้เข้าไปเล่นและเรียนรู้ได้สะดวก ปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ของเล่น นิทาน สื่อธรรมชาติ สนาม
เด็กเล่น โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
และการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดทำแบบบันทึกการผลิตสื่อและใช้สื่อ 
 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์สำหรับครู 
โดยจัดโครงการจัดจัดซื้อ หาบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์นักเรียน โดยจัด
กิจกรรมกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและ จัดให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนในการพัฒนาครู เช่น ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น  
  มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม โดยสถานศึกษากำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน  
มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  
  

ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่ ๒ 

          จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับ  ยอดเย่ียม  

โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ/อย่างหลากหลายสามารถช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ดังนี้  
          จากกระบวนบริหารและและการจัดการที่ดี ทำให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ จากการวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ ก่อนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
ทำให้สามารถใช้หลักสูตรเพ่ือนำมาส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาได้ อย่างสมดุล การ
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็ก ทำให้เด็กได้พัฒนาเตรียมความพร้อมในทุกด้าน และเด็กได้เลือก
ปฏิบัติตามความสนใจ ตามต้องการและความสามารถ มีอิสระในการตัดสินใจทำกิจกรรม โดยครูจัดสื่อ ของเล่น 
และมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยภาพ เด็กได้การเรียนรู้ผ่านการเล่น และลงมือปฏิบัติ ทำให้
เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน จัดกิจกรรมเรียนปนเล่น เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ได้สังเกตตั้ง
คำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตัวเด็กเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของ



๔๐ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

เด็ก ครูได้วิเคราะห์เด็กและเห็นความแตกต่างของเด็กแต่ละคน และจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการเด็กแต่ละคน ให้เด็กได้แสดงศักยภาพความโดดเด่นแต่ละคนออกมา และสามารถแสดงผลงานของตัวเด็ก
เองออกมาให้เห็นได้ การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ชุมชน และท้องถิ่น ทำให้เด็กได้รู้จักพ้ืนฐานชีวิตของ
ตนเอง เข้าใจบทบาทหน้าในชุมชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นของตนเองได้  
ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๑  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลจากการจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเข้าสอนให้ครบทุกชั้นและจากการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ความสามารถด้านวิชาชีพแก่ครูและบุคคลากร ทำให้มีครูปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามรถ นำความรู้และทักษะขบวนการ มาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
ทำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่สมบูรณ์และบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามทีห่ลักสูตรการศึกปฐมวัยกำหนด  ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๒  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้รับพัฒนางานด้านหลักสูตร 
และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครูได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดก่อน
ออกแบบหลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่มีความเหมาะสมยืดหยุ่นได้ ครูใช้ทักษะในการจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ ครูได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และการอบรมต่าง ๆ    
ทำให้ครูสามารถนำทักษะกระบวนการต่าง ๆ มาจัดประสบการณ์ได้มีประสิทธิภาพ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและใช้วิธีประเมินหลากหลาย มีการจัดทำแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก มีแผนการเรียนรู้
สำหรับผู้พิการเรียนรวม เพื่อใช้จัดกิจกรรม ครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม ครูมีอิสระใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูทำแบบบันทึกการสังเกตพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและแบบ
บันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกปฐมวัย ครูมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ทำให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความร่วมมือการ
พัฒนาเด็ก โรงเรียน และชุมชน ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๓  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษามีจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย มีห้องเรียนที่สะอาดเป็น
ระเบียบ สวยงามและปลอดภัย มีที่เก็บของเล่นของใช้ หยิบจับสะดวก มีระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่สะอาด ปลอดภัย เด็กได้เล่นเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย ไม่มีแมลงพิษร้าย และยุง เด็กได้
เรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม เด็กได้ทำกิจกรรมตามความสนใจ ความต้องการและความถนัด มีจัดสื่อ อุปกรณ์ 
และกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กเลือกทำ และมีจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กัน มีการวางแผนการทำกิจกรรม
ร่วมกัน เด็กได้เล่นปนเรียน เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีสื่อ อุปกรณ์ ของเล่นและสนามเด็กเล่นที่เพียงพอ ครูได้จัด
กิจกรรมให้เด็กได้เล่นปนเรียน ได้เรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้สนใจ กระตือรือร้น และมีความสุข ได้เรียนรู้
ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเด็กเอง เด็กทำกิจกรรมกลุ่มทำให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถปรับตัวและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ห้องเรียนมีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ทำให้เด็กได้เข้าไปเล่นและเรียนรู้ได้
สะดวก ปลอดภัย ทำให้เด็กมีทักษะพ้ืนฐานในการคิดจากการเรียนรู้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเด็กเอง ห้องเรียนมีสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่ออุปกรณ์ ครูมีสื่อเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของ



๔๑ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

เด็ก และมีแบบบันทึกการผลิตสื่อและใช้สื่อ ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๔   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ครูได้ใช้สื่อสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์นักเรียนทำให้เด็กได้เรียนรู้กับสื่อที่
ทันสมัย และสามารถค้นหาคำตอบ และแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้เต็มที่ และครูยังได้ใช้สื่อสารทนเทศ และวัสดุ
อุปกรณ์ จัดให้มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนในการพัฒนางานและตนเอง เช่น ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และสามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย กิจกรรม
น่าสนใจและประสบผลสำเร็จเกิดประสิทธิผลกับเด็ก ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ 
๒.๕  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนดและดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.๖ และตังบ่งชี้ ๒.๗  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน มี
หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย จัด
กิจกรรมให้กับเด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง 
การจัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการและความแตกต่าง
ของเด็ก ทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
๒. มีครูจบการศึกษาปฐมวัยครบทุกชั้น สถานศึกษาจัดครูที่
จบการศึกษาปฐมวัยครบทุกห้องทุกชั้น ทำให้การจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพแก่ครูและบุคลากร  
๓. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาและมีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัด
กิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล  

จุดที่ควรพัฒนำ  
    ควรจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก ให ้ปลอดภัยและเพียงพอ 
ส่งเสริมการเล่นปนเรียน เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ ควร
มีพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้หลากหลาย เช่น ของเล่น 
นิทาน สื่อธรรมชาติ สนามเด็กเล่น พัฒนาให้มีสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน  



๔๒ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
๔. ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นนักเรียนเป็นรายบุคคล 
และกลุ่ม มีการจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
๕. .มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์นักเรียน  
๖. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
ลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและ
ดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี
และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงกำร กิจกรรมที่จะดำเนินกำร) 
 แผนที่  ๑  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 แผนที่  ๒  พัฒนาจัดระบบการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสม  
           แผนที่  ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

  มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
 

จำนวน
คร ู

ทั้งหมด 

ค่ำ
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ร้อยละที่ได ้

ระดับ 
คุณภำพ 

ควำมหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย  

ที่กำหนดในมฐ. 
ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

๑๔ ๓๐ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓.๑  จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๑๔ ๑๐ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏบิัติอย่างมี 
ความสุข 

๑๔ ๑๐ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวัย 

๑๔ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริง และนำผลการประเมินพฒันาการเด็ก
ไปปรบัปรุงการจัดประสบการณแ์ละ
พัฒนาเด็ก 

๑๔ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

 
กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน 

 จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ โดยมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยครูประจำชั้นจัดทำแบบวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม บันทึกพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือใช้เป็นฐานในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ๓๖ หน่วยเรียนรู้หรือ ๔๐ สัปดาห์ที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนเวลาและเนื้อหาได้
ตามความเหมาะสม มีแบบประเมินหลังแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือให้ครูใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงแผน
ให้ดียิ่งขึ้นและยังใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ก่อนนำแผนไปใช้ต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากฝ่ายบริหารวิชาการก่อนทุกครั้ง และนำผลการจัดประสบการณ์รายงานผู้บริหารทราบด้วย แผนการ
จัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยจัดทำแผนจัดประสบการณ์ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ออกแบบกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมให้สามารถ
พัฒนาพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และประเมินพัฒนาการจากกิจกรรมหลังแผน  
 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข โดยให้ครูจัดประสบการณ์
ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กและบันทึกในแบบวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือนำไป
จดักิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กรู้แล้ว เพื่อเชื่อมโยงต่อยอดประสบการณ์ใหม่ เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถ ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้มีอิสระในการเลือก
ปฏิบัติ ได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จัดสื่อ ของเล่น อุปกรณ์ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องอย่าง



๔๔ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

เพียงพอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรนาการ เพื่อพัฒนาเด็กแบบองค์รวม เช่น กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมวันสำคัญ เป็นต้น จัดประสบการณ์ตอบสนองการเรียนรู้เด็กเป็น
รายบุคคล ครูจัดกิจกรรมโดยสังเกตและบันทึกพัฒนาการเด็ก เพ่ือวิเคราะห์ความสนใจ ความต้องการ และ
ความสามารถของเด็กแต่ละคนได้ และจัดกิจกรรมตอบสนองเด็กเป็นรายบุคคลได้โดยให้เด็กแต่ละคนได้เลือก
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระเป็นรายบุคคล โดยครูเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และให้คำแนะนำเวลาเด็กต้องการเท่านั้น 
จัดประสบการณ์ตอบสนองการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความสนใจ และจัดมุมประสบการณ์ให้
เด็กสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จัดแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย เช่น สนามเด็กเล่น แหล่งเรียนรู้คัด
แยกขยะ อาคาร ร้านค้าสหกรณ์ ห้องสมุด เป็นต้น เด็กได้ เล่น เรียนรู้ ลงมือและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดย
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ และ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพ่ือใช้พัฒนาพัฒนาการเด็กให้
ครบทั้ง ๔ ด้าน  
 จัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย โดยจัดห้องเรียนสะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม ๔ ส.ในห้องเรียนทุกชั้น มีกิจกรรมทำ
ความสะอาดห้องเรียน จัดซื้อชั้นวางของเล่นของใช้ และมีอุปกรณ์ทำความสะอาดเพียงพอ โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบ
อาคารสถานที่ ไว้ดูแล เรื่องการซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเป็นประจำสม่ำเสมอ มีพ้ืนที่แสดงผล
งานนักเรียนและมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม จัดกระดาน โต๊ะ ชั้น สำหรับแสดงผลงานนักเรียน จัดมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียนทุกห้องอย่างน้อย ๕ มุม เช่น มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกม
การศึกษา มุมดนตรี เป็นต้น จัดให้มีสื่อและอุปกรณ์ในมุมประสบการณ์ที่เด็กสามารถเล่น และสัมผัสเรียนรู้ได้
สะดวกปลอดภัย มีพ้ืนที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นพื้นที่โล่ง เพ่ือให้เด็กได้เคลื่อนไหวได้อิสระ พื้นที่สำหรับทำ
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว เด็กมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ให้เด็กได้ช่วย
จัดและดูแลป้ายนิเทศในห้องเรียน ดูแลต้นไม้ในเขตรับผิดชอบสีน้ำเงิน ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับช่วงวัย 
ระยะความสนใจและการเรียนรู้ของเด็ก สถานศึกษาจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้จัดกิจกรรม เช่น 
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และจัดครูเข้าสอนโดยใช้โปรแกรมเรียนรู้สำหรับเด็กและครูนำจัดกิจกรรม
ประจำวันให้เด็กเพ่ือสร้างเสริมการเรียนรู้จากสื่อหลักให้น่าสนใจมากขึ้น  
 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริง และนำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก มีการประเมินพัฒนาการจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการ มีกิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผล จัดทำแบบประเมินหลังแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อบันทึก
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในแผน และทำแบบสังเกตเพ่ือบันทึกผลการสังเกต
พัฒนาการในกิจวัตรประจำวันของเด็กในช่วงต่าง ๆระหว่างวัน วิเคราะห์ผลและประเมินพัฒนาการ วิเคราะห์ผล
และประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเลือกวิธีและรูปแบบการประเมินให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการประเมิน รวมทั้งประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้วิธีและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย นำผลการ
ประเมินไปพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก .มีกิจกรรมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรม 
PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาแก้ปัญหาพัฒนาการเด็ก การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง มีการร่วมมือกันทั้งฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง



๔๕ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งเน้นพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัย จัดทำแบบบันทึกและรายผลการพัฒนาให้
ผู้บริหารทราบ  
 ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ที่สถำนศึกษำกำหนดขึ้น โรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริมผ่านการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เด็กดีมีคุณธรรม  สอนให้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม  
  

ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนที่ ๓ 

 จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม และผล

จากการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีดังนี้  
ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูมีแบบวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 

จากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม บันทึกพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของ
เด็กสนองตอบความต้องการ ความสนใจ และความสามารถได้ ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่มีความยืดหยุ่นและ
เหมาะสม มีแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ออกแบบกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมให้สามารถพัฒนา
พัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน ทำให้ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มี
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

การจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาต่อยอด มีพัฒนาการที่ก้าวหน้า 
เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็ก การจัด
กิจกรรมที่หลากหลายทำให้เด็กได้มีอิสระในการเลือกปฏิบัติ ได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีสื่อ ของเล่นอุปกรณ์ มุม
ประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องให้เพียงพอ เด็กได้พัฒนาแบบองค์รวม ผลจากการจัดกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมวันสำคัญ ได้ตอบสนองการเรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคล         
จัดกิจกรรมตอบสนองให้เด็กแต่ละคนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระเป็นรายบุคคล มีสื่อ วัสดุ - อุปกรณ์          
ที่เพียงพอทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายและจากแหล่งเรียนรู้ ทำให้เด็ก
สามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความสนใจ ความต้องการ และความสามารถ ทำให้เด็กได้แสดงศักยภาพของตัวเด็กเอง
ออกมาได้ จากการที่สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนทำให้เด็ก
ได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรง ได้เล่น และปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้านอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

ทำให้ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ทำให้ครูและเด็กได้ทำกิจกรรมอย่างสะดวกปลอดภัย   
น่าอยู่ น่าเรียน จัดกิจกรรม ๔ ส.ทำให้ห้องเรียนความสะอาด เป็นระเบียบ มีชั้นวางของเล่นของใช้ และมีอุปกรณ์
ทำความสะอาดเพียงพอ ประตูหน้าต่างแข็งแรง ปิด เปิดได้ มีระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีกระดาน โต๊ะ ชั้น สำหรับ
แสดงผลงานนักเรียน มีมุมประสบการณ์ในห้องเรียนทุกห้องอย่างน้อย ๕ มุม เช่น มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมบล็อก 
มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา มุมดนตรี เป็นต้น มีสื่อและอุปกรณ์ในมุมประสบการณ์ท่ีเด็กสามารถเล่น และ
สัมผัสเรียนรู้ได้สะดวกปลอดภัย มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว เด็กมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ให้เด็กสามารถช่วยจัดและดูแลป้ายนิเทศในห้องเรียน และดูแลต้นไม้ในเขต



๔๖ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

รับผิดชอบสีน้ำเงิน เด็กมีความรู้สึกที่ดีและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีสื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับช่วงวัย ระยะ
ความสนใจและการเรียนรู้ของเด็ก มีซื้อสื่อ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้จัดกิจกรรมพอเพียงกับจำนวนเด็ก       
มีโปรแกรมเรียนรู้สำหรับเด็ก และใช้สื่อจัดกิจกรรมประจำวันทำให้เด็กได้เรียนรู้และแสวงหาคำตอบจากสื่อ
เทคโนโลยีได้ ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๓ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  

ผลการประเมินพัฒนาการจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เป็นจริง มีแบบ
ประเมินหลังแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขพัฒนาเด็กต่อไป มีแบบบันทึกพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของเด็กตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในแผน มีแบบสังเกตเพ่ือนำไปวิเคราะห์ผลพัฒนาการ ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการประเมินเด็กท่ีน่าเชื่อถือ แม่นยำ มีวิธีและรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย มีรูปแบบ
ประเมินพัฒนาการเด็ก มีวิธีและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
เด็ก การจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาแก้ปัญหาพัฒนาการเด็ก ทำให้ปัญหาพัฒนาการเด็ก
ได้รับการแก้ไข การร่วมมือกันทั้งฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้พัฒนาและ
แก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัย มีแบบบันทึกและรายงานผลการพัฒนาให้ผู้บริหารทราบ ส่งผลให้มีผลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ ๓.๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

 

 สรุปผลประเมินมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลศักยภาพ โดย ครูมีการวิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
มีการจัดทำแผนประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง  
๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถ 
ซึ่งกิจกรรมที่หลากหลายสามารถสนองตอบการเรียนรู้
ของเด็กรายบุคคล เด็กได้เล่น เรียนรู้ ลงมือและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  
๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยี ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี
พ้ืนที่แสดงผลงานนักเรียน มุมประสบการณ์และการจัด 

ควรพัฒนาจัดประสบการณ์ที ่ส ่งเสริมให้เด ็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพจัด
ประสบการณ์ที่เชื่องโยงกับประสบการณ์เดิม ควร
พัฒนาการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็กมี
ส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อม เช่นจัดป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น 



๔๗ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
กิจกรรม ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ 
ระยะความสนใจ และการเรียนรู้ของเด็ก  
๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพเกณฑ์ตามสภาพจริง 
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูมีการประเมินพัฒนาการ
จากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ นำผลการประเมิน
ไปพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก มี
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงกำร กิจกรรมที่จะดำเนินกำร) 
   แผนที่  ๑  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
   แผนที่  ๒  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
   แผนที่  ๓  โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
   แผนที่  ๔  โครงการเตรียมน้องสองภาษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ  
 

  มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
 

จำนวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ค่ำ
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ร้อยละที่ได ้

ระดับ 
คุณภำพ 

ควำมหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย  

ที่กำหนดในมฐ. 
ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑,๗๑๕ ๕๐ ๙๖.๘๐ ๔.๘๔ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ๑,๗๑๕ ๕๐ ๙๔.๙๘ ๔.๗๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ  

๑,๗๑๕ ๕ ๙๙.๔๕ ๔.๙๗ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน     
 ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑,๗๑๕ ๕ ๙๕.๔๕ ๔.๗๗ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๑,๗๑๕ ๕ ๙๒.๗๕ ๔.๖๔ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑,๗๑๕ ๕ ๙๔.๙๕ ๔.๗๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑,๗๑๕ ๕ ๙๑.๕๘ ๔.๕๘ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐาน  และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

๑,๗๑๕ ๕ ๙๕.๗๗ ๔.๗๙ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ๑,๗๑๕ ๒๐ ๙๙.๐๑ ๔.๙๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

๑,๗๑๕ ๕ ๙๙.๘๒ ๔.๙๙ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๑,๗๑๕ ๕ ๙๘.๘๔ ๔.๙๔ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๑,๗๑๕ ๕ ๙๙.๑๓ ๔.๙๖ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ๑,๗๑๕ ๕ ๙๘.๒๕ ๔.๙๑ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 
 

๑. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน 
      ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้เปิดการเรียนการสอนช้ากว่าทุกปี เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม
เห็นตรงกันกับกระทรวงศึกษาธิการว่า “การเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” 
นำมาซึ่งการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย มุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก   
สู่ความเป็นมาตรฐานสากล รองรับสังคมอาเซียน มีคุณธรรมนำความรู้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สุขภาพกาย



๔๙ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

แข็งแรง ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข” โดยมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถ ในการวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การระดมสมอง   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รวมถึงการสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถและมีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบ 
Passive Learning  เป็น Active Learning เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้                  
ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ หรือและโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ  
 ๑.๑  ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
       โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย มุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการวางแผนและประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญามีความสุข ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีแผนการเรียนตามความถนัด        
และความสนใจอย่างรอบด้าน ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ให้มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา            
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การระดมสมอง   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถและมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ โดยทาง
โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย มีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาการ ต่าง ๆ มากมาย เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็น Active Learning เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม



๕๐ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ อีกท้ังโรงเรียนอนุบาลนครพนมเป็นโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือ World-Class Standara School ที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก มีการจัดการเรียนรู้ แบบ IS 
(Independent Study : Knowledge Inquiry)  เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้เรียนต้องสามารถสืบค้น
ความรู้และข้อมูลสารสนเทศได้ เพ่ือนำความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาสู่โครงงานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารได้ด้วยตนเอง รู้คิด รู้ทัน รู้ทำ รู้นำเสนอสาธารณชน” แบ่งเป็น IS1 IS2 
และ IS3 โรงเรียนมีโครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Mini English Program (MEP) เป็นแผนการเรียน
ตามความถนัดและความสนใจด้านภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา เน้นฝึกสนทนา พูดสื่อสาร มีโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM) บูรณาการศาสตร์ ๔
สาขาวิชา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ เน้นผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง ด้วยการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  (Science Project) โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) 
โครงงานสังคมศึกษา โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการในรายวิชาเพ่ิมเติม IS(KI) มีโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเพ่ือทดสอบความรู้ เพิ่มประสบการณ์ 
และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองหลากหลายสาขาวิชาตามความสนใจและถนัดของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ เช่น 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย ได้รับการนิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๑  หน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ และนำผลมาพัฒนาการศึกษาของผู้เรียน มีการ
จัดค่ายวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มากประสบการณ์ มีความรู้ 
ความสามารถ มาอบรมให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้ผู้เรียนร่วมกับคณะครู เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรง
บันดาลใจ จุดประกายแนวคิด เพื่อเติมความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน มุงหวังให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี รู้จักเลือกและตัดสินใจได้
อย่างฉลาดและเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทำ Portfolio แฟ้มสะสม เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม 
เกิดความภูมิใจ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและงานอาชีพ 
 

๑.๒  ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มุ่งเน้นและส่งเสริมผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ     ในกฎกติกา มีค่านิยม
และจิตสานึก โดยที่ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
จัดโครงการและกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น 
โครงการคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนค่ายคุณธรรม กิจกรรมไหว้ครู โครงการส่งเสริมการออม จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความสำนึกรักชาติไทย อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ มีกิจกรรมสร้างเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการ



๕๑ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยของตนเอง เช่น โครงการวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ โครงการยุวทูตความดี 
โครงการมัคคุเทศก์น้อยรัก ถิ่นฐาน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันสำคัญทางพระ
พุทธ- ศาสนาร่วมกับชุมชน กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยในทุกวันอังคารและวันศุกร์ จัดอบรมการจักสานงาน
ใบตอง การผูกผ้า การทำขนมไทย จากวิทยาท้องถิ่น ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีกิจกรรมฝึกและประกวด
มารยาทไทย ทั้งการไหว้ การกราบ การรับของ ส่งของ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าตนเอง เคารพใน
สิทธิผู้อื่น เน้นรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา เช่น โครงการประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรรม Anti-Fake News 
ไม่หลงเชื่อข่าวปลอม เพ่ือให้ความรู้และแนวทางการคัดกรองข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม Anti-Bully ไม่ให้มีการบูลี่กัน
ในสถานศึกษา มุ่งหวังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย เช่น  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา     
ให้ความสำคัญในทุกศาสนาและทุกเชื้อชาติ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เน้นจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม มีจิต-
สาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมแนะแนว จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและจิตสังคมให้แก้
ผู้เรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรง โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีที
ไม่ปกติ ด้วยมีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทางโรงเรียนให้ความสำคัญ
ในเรื่องสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมมาเป็นเรื่องหลัก โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ คำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ จัดการเว้นระยะห่าง เน้นการล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย เน้นให้ทุกคนดูแลสุขอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน จัดโครงการอาหาร
กลางวัน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนไทยสุขภาพดี จัดกิจกรรมทันตกรรม กิจกรรวัดตรวจสายตา 
กิจกรรมฉีดวัคซีน การทดสอบสมรรถภาพ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน เพ่ือดูพัฒนาการด้านร่างกายของ
ผู้เรียน กิจกรรมการดื่มนม โครงการทำประกันชีวิต กิจกรรมกีฬาสี จัดชมรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ว่ายน้ำ 
ตลอดจนมโีครงการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการ
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการจัดอบรมความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด “ครูแดร์” 
(D.A.R.E) เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองนครพนม   โดยเชิญ
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดและความ
รุนแรงและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียนและครู จัดอบรมและแสดงวิธีการหนีไฟและการใช้ถังดับเพลิง
หากมีเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยในสถานศึกษาจากวิทยากรภายนอก จัดอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ 
คอมพิวเตอร์ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามอันตรายทาง Social-network 
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ จัดโครงการส่งเสริม 
ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณค่าและดำเนินชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการทำความสะอาดชั้นเรียน 
เขตรับผิดชอบ กิจกรรม ๕ส กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้การมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ของ ศบค.จังหวัดนครพนมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและ
บุคลากรเป็นสำคัญ 



๕๒ 
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โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
๒. ผลกำรดำเนินงำน 
 จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการนิเทศ ติดตาม เสนอแนะเพ่ือนำผลไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลนครพนมมี    ผลการประเมิน มำตรฐำนที่ ๑ 
คุณภำพของผู้เรียน โดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลกำรประเมินร้อยละ ๙๗.00 โดยมี ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๙๔.๘๔ และด้ำนคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๙๙.๐๑ บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
 กำรดำเนินตำมโครงกำรและกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้กล่ำวมำ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการศึกษาผู้เรียน    
ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ได้ดี  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
หลักฐานเชิงประจักษ์  ได้แก่ ผลการประเมิน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของผู้เรียนที่ครู
ประจำชั้นและครูผู้สอนประจำวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทำการประเมิน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน ร้อยละ ๙๙.๓๕ แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ อ่านออก อ่านคล่อง จับประเด็นสำคัญ ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากเรื่องได้ 
เขียนสะกดคำได้ถูกต้อง เขียนสื่อความได้ เขียนเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้สอดคล้อง สัมพันธ์และเป็นเหตุเป็นผล 
ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม พูดสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ด้วยความมั่นใจ 
ตลอดจนผู้เรียนมีทักษะการคำนวณ คิดเร็ว แก้ปัญหาโจทย์ได้ สามารถพิสูจน์และตรวจคำตอบได้ จากผลการ
ประเมินการคิดอย่างมีระบบของผู้เรียนนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความสามารถในคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นได้ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้     
คิดแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับความฟังความคิดเห็นและแนะนำผู้อื่นได้ อยู่ในระดับคุณภาพ     
ยอดเยีย่ม มีผลการประเมิน ร้อยละ ๙๕.๔๕ นอกจากนี้ ผลการประเมิน การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศท้ัง ๒ 
ด้าน โดยสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๐๓ และด้านการอ่านเอาเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๑.๕๐ และมีคะแนนเฉลี่ย โดยรวมทั้ง ๒ ด้าน ร้อยละ ๘๔.๗๖ สำหรับผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓      
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง ๒ ด้านเช่นกัน ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๕๙.๐๙ 
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๘.๓๘ คะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้ง ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๗๔ และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับนานาชาติ O-NET ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง ๔ วิชา วิชาภาษาไทย มีคะแนน



๕๓ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

เฉลี่ย ร้อยละ ๖๔.๓๖ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๕๔.๘๗ วชิาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
๒๗.๔๙ วชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๔๖.๑๒ จากผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็น
ว่าผู้เรียนมีความสามารถ  ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี จากการมุ่งเน้นจัดกิจกรรมในหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสืบค้นความรู้และข้อมูลสารสนเทศ และนำความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้ศึกษามาพัฒนาสู่การทำ
โครงงานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยมีผลการประเมิน ร้อยละ ๙๒.๗๕ และ 
๙๔.๙๕ ตามลำดับตัวชี้วัด และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๙๑.๕๘ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความรู้        
มีทักษะพ้ืนฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และงานอาชีพ เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๑,๗๑๕ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ได้เลื่อนชั้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ ๖ จำนวน ๓๓๙ คน สำเรจ็การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ มีที่เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีผลงานรางวัลด้านวิชาการท้ังในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลการประเมิน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม มีผลการประเมิน โดยรวมร้อยละ ๙๙.๐๑ บรรลุเป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนดนั่นเอง
การประเมิน โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๙๙.๘๒ ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๘.๘๔ ผู้เรียนมกีารยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ร้อยละ ๙๙.๑๓ และด้านผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๙๘.๖๕ มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ สังเกตจากการที่นักเรียนเก็บ
สิ่งของได้ จะนำมาแจ้งกับครูหรือกรรมการนักเรียนเพ่ือประกาศหาเจ้าของ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักอดออม น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
รักความเป็นไทย ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง มีกิริยามารยาทที่ดีเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป มีภาวะผู้นำ ผู้ตาม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครพนมได้รับคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัลเด็กและยุวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้รับมอบจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑  ครูและนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี 
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในต่างแดน 
เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ประเทศบรูไน นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่
สรภัญญะในระดับภาค และประเทศ  ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
เห็นคุณค่าตนเอง เคารพในสิทธิผู้อื่น ให้เกียรติกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้จักแบ่งปัน
ความสุขให้แก่คนรอบข้าง มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นได้ดี ไม่มีการบลูรี่เพื่อน 
รู้จักช่วยเหลือและเอ้ืออาทรกัน ตลอดจนรักความสะอาด โดยมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบทำความสะอาดชั้น
เรียน เขตรับผิดชอบบริเวณอาคารเรียน มีจิตสาธารณะด้วยจิตอาสาในการช่วยแยกขยะ ผู้เรียนมีการรักษา 



๕๔ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ห่างไกลจากยาเสพติดและ
ความรุนแรง 
   สรุปผลประเมินมำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลกำรประเมิน    
ร้อยละ ๙๖.๘๐ 
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. ผู้เรียนมีความขยัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการทำงาน ใช้เวลา
เป็นประโยชน์  
๒. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง  
๕. มีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้น ป.๑ สูงกว่าระดับประเทศทุกด้านและ
ทุกปี 
๖. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับนานาชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.๓ สูงกว่า

ระดับประเทศทุกด้านและทุกปี 

๗. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับนานาชาติ (Ordinary National Educational Test :     

O-NET) ชั้น ป.๖ สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาและทุกปี 

๘. ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๙. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ 

๑๐. ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตย กล้าแสดงออก  

๑๑. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส  

มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 

ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและ
ตรงต่อเวลา  
 

 
 
 
 



๕๕ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
๔.  แนวทำงในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้นกว่ำระดับคุณภำพเดิม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
     ผู้เรียนในระดับชั้น ป. ๑ – ป. ๓  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และการพัฒนาในด้าน
การคิดคำนวณ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นระบบ  
 แผนที่ ๑ ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยเหลือนักเรียนเรียนช้า เรียนอ่อน โดยคัดกรองและจัดแบ่งนักเรียนคละ
เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้ทำงานร่วมกัน การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน และในชุมชน จะช่วยเพิ่ม
ทักษะและเอ้ือต่อความสนใจในการเรียนรู้ 
 แผนที่ ๒  นำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
     แผนที่ ๓  คัดกรองนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทุกภาคเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ตาม
ความต้องการของผู้เรียนและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน 
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา โดยการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันให้มากข้ึน ตามความ
ต้องการและศักยภาพ ของผู้เรียน  
        แผนที่  ๔  ใช้ทฤษฎีเสริมแรง บริหาร ๕ ร (รวมคน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสรุปบทเรียนจากการทำงาน และ
ร่วมรับผลจาการดำเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
 

  มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
 

จำนวน
ฝ่ำย

บริหำร 

ค่ำ
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ร้อยละที่ได ้

ระดับ 
คุณภำพ 

ควำมหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย  

ที่กำหนดในมฐ. 
ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

๕ ๒๐ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชดัเจน 

๕ ๓ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕ ๓ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๕ ๒ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๕ ๒ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มำตรฐำนที่ ๒ อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม          
โดยดำเนินงาน ดังนี้ 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน  กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
และสรุปผลการดำเนินงาน   
 



๕๗ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
2. ผลกำรดำเนินงำน 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของ สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการ ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้อง
กับการ พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่าง
เป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา 
และนโยบาย การปฏิรูปการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการ นิเทศ กำกับ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม มีรูปแบบการบริหารและการจัดการ         
เชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากศิษย์เก่าและชุมชน ส่งผลให้ 
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้โรงเรียนมีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน ๒ ครั้ง/สัปดาห์  โดยการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานภายนอกแบบ ปัจจุบันส่งเสริมการอบรมออนไลน์ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-๑๙ เพ่ือนำความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และมอบหมายให้งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล จัดสร้าง พัฒนาและปรับปรุง สถานที่ต่างๆ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สะดวกและเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นให้เกิดความสะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดำเนินการพัฒนา
และปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนต่างๆ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสะดวกต่อการใช้งาน อุปกรณ์ใน
ห้อง ปฏิบัติและห้องเรียนต่าง ๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงาน มีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ทาง 
เทคโนโลยี และมีการพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการทำงานของกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม
บริหารงาน และเพ่ือให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้     
มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ และมีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ทุกกลุ่ม บริหารงาน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในด้าน
ของระบบสารสนเทศที่ใช้งานในการดำเนินงานต่างๆ ทุกกลุ่มบริหารงาน  มีการวางแผนการดำเนินงานโดยการใช้
ข้อมูล และปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการและสรุปผลการ



๕๘ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

ดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการจัดการข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
ทำให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
  สรุปผลประเมินมำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐     
ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๒. มีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓  
๓. โครงสร้างการบริหารและการจัดการชัดเจนเป็นระบบ  
๔. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐) และโครงสร้างหลักสูตรให้เข้าสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
๕. โรงเรียนมีการใช้รูปแบบ เทคนิค เทคโนโลยีทันสมัยใน
การประชุมที่หลากหลายวิธี  
๖. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ชัดเจนและต่อเนื่อง 
๗. มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง 

ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น 
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ 
ให้ครบทุกอาคารทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

๔.  แนวทำงในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้นกว่ำระดับคุณภำพเดิม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
แผนที่ ๑  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน         

ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนที่ ๒ การแสวงหาความรู้ ทักษะการบริหารงานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

และสร้างเครือข่ายการศึกษา สร้างความเชื่อม่ันให้ชุมชนส่งบุตรหลานมาศึกษา  
แผนที่  ๓  ใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลนครพน  อ น บ น พ    

          แผนที่  ๔ พัฒนาจัดระบบการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  
และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม  
          แผนที่  ๕  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 
 
 
 
 



๕๙ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

  มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
 

จำนวน
คร ู

ทั้งหมด 

ค่ำ
น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย/ 
ร้อยละที่ได ้

ระดับ 
คุณภำพ 

ควำมหมำย 
ค่ำเป้ำหมำย  

ที่กำหนดในมฐ. 
ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๗๒ ๓๐ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบตัิจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

๗๒ ๑๐ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗๒ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๒ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๗๒ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลบัเพื่อพัฒนา และปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๗๒ ๕ ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐ 

 
๑. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน 

   โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มำตรฐำนที่ ๓ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม        
โดยดำเนินงาน ดังนี้ 
   โรงเรียนอนุบาลนครพนม ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบ
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผล ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้เรียนรักท่ีจะเรียน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้สนับสนุนร่วมปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการการเรียนการสอนแบบ Passive Learning เป็น Active 
Learning เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่ายวิชาการ             
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก มีการ
จัดการเรียนรู้ แบบ IS (Independent Study : Knowledge Inquiry) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้น่าสนใจและเพียงพอต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ครมูีการจัดการเรียนการ



๖๐ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

สอนที่ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการนำเอา ICT มาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ได้แก่ การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Leaning) การเรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล (DLIT/DLTV) และการใช้สื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย
อ่ืนๆ เช่น กล้องจุลทรรศน์ การใช้โปรแกรมการส่งงานทางอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น Projector 
Microphone Computer IPad เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้สืบค้นความรู้และข้อมูลสารสนเทศได้ เพื่อนำความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนา สู่โครงงานหรือ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มีโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน้นการสอนแบบสะ
เต็มศึกษา (STEM) บูรณาการศาสตร์ ๔ สาขาวิชา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เน้นผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ด้วยการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) 
โครงงานคณิตศาสตร์ (Math Project) โครงงานสังคมศึกษา โครงงานการงานอาชีพ โครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานบูรณาการในรายวิชา
เพ่ิมเติม IS(KI)  มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
หน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้และ
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำผลมาพัฒนาการเรียนรู้ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง เชื่อมโยงองค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้อภิปรายแสดงความเห็นร่วมกันเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนรู้ ส่งเริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น 
 

๒. ผลกำรดำเนินงำน 
        จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นระบบ มีขั้นตอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน  ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีการนิเทศติดตาม เสนอแนะเพ่ือนำผลไป
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนดไว้ โดยจากการดำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ครูมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียนและการศึกษาไทย จากท่ีโรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้น่าสนใจและเพียงพอต่อผู้เรียน ครูและบุคลากร 



๖๑ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทำให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้สืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ง่ายต่อการใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และส่งผลให้ครูมั่นใจในการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน   
ครูมีทักษะและได้พัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทำให้การจัดการเรียนมี
ประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรยกระดับตนเองเป็นครูมืออาชีพ มีความชำนาญการจนถึงระดับเชี่ยวชาญ จากผล
การดำเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลบรรยากาศในชั้นเรียน น่าเรียน ไม่เบื่อหน่าย ทำให้ผู้เรียนรัก
การเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุข ผู้เรียนกล้าพูดคุยและปรึกษาครูและเพ่ือนในชั้นเรียน  ลดปัญหาของสังคมได้ดี 
ทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะ มีเจตคติท่ีต่อผู้คนรอบข้างและวิชาที่เรียนและพร้อมจะร่วมแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในสังคมมากขึ้น ซึ่งจากการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม มีการตรวจสอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน 
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากท่ีสุด ครูเลือกใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ดีขึ้น 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการด้านสอนหรือเรื่องทั่วไปร่วมกัน ตลอดจนครูสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนได้ สามารถนำมาพัฒนาผู้เรียนและเป็นแบบอย่างได้ที่ดีต่อไป จากผลการดำเนินการ             
ด้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูมีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู (PLC) ทำให้ครูมีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เป็นการ
ทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันสะท้อนและทบทวนกระบวนการต่าง ๆ 
นำบทเรียนที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนและงานที่ทำซ่ึงสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนได้  
 สรุปผลประเมินมำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐ ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิด มั่นใจตนเองมากข้ึน เห็นคุณค่าและ
ความสามารถของตนเอง  
๒. ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียน สนใจ ไม่เบื่อหน่าย และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
๓. ผู้เรียน ครูและบุคลากรมีทักษะการเลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสมกับตนเอง 
๔. บรรยากาศในชั้นเรียนดี ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
5. ผู้เรียนไว้วางใจ กล้าพูดคุยและปรึกษาปัญหากับครูมากขึ้น และเป็น
การช่วยลดปัญหาทางสังคมได้ 
6. ครูและผู้เรียนนำผลการตรวจสอบหรือข้อมูลสะท้อนกลับไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้หรืองานได้ตรงจุดและต่อเนื่อง 

 



๖๒ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
 ๔. แนวทำงในกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้นกว่ำระดับคุณภำพเดิม 
           แผนที่ ๑ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
  แผนที่ ๒ โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาครูด้านความสามารถในการจัดการเรียนการ สอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อยกระดับความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

   
 

 
ประกำศโรงเรียนอนุบำลนครพนม 

เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                  
เพื่อพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึง
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  นั้น  และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงว ันที ่   ๖  ส ิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นายธ ีระเก ียรต ิ  เจร ิญเศรษฐศิลป์  ร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นั้น 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนม  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนอนุบาลนครพนม  เรื ่อง การใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ลงวันที่ ๑๕  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยให้ใช้ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครพนม เรื่อง การใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๒๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลัก
ในการเทียบเคียง ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑  เป็นต้นไป             
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

             ( นายปรีชา  จิรพัทธพ์งศกร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 



๖๕ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  ระดับขั้นพื้นฐำน  

เพื่อพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครพนม  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  

และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ฉบับลงวันที่ ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

..................................... 
    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑  มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มำตรฐำนที่   ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 



๖๖ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  

เพื่อพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครพนม  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  

และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ฉบับลงวันที่ ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

..................................... 
              มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑   มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก 
 ๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
 ๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓  จัดบรรยากาศทีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
           การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 



๖๘ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
 
 

 
ประกำศโรงเรียนอนุบำลนครพนม 

เรื่อง  กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

 
 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑   
มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดย นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  นั้น 
  โรงเรียนอนุบาลนครพนมจึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ฉบับนี้  เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๓   เมื่อวันที่ ๔ 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนครพนม มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การประเมินคุณภาพภายใน 
        ประกาศ  ณ   วันที่   ๑๘   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

(นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 

 



๖๙ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  ระดับขั้นพื้นฐำน  
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนอนุบาลนครพนม  เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน   
ฉบับลงวันที่  ๑๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

………………………………………………….. 
 

มำตรฐำน/ตัวบง่ชี ้
น้ำหนัก (คะแนน) ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / 

 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๕๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๓๐ 

ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๕ 

ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 

๒๐ 

ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๕ ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๒๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนดชดัเจน ๓  ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕     ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
        ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

๕ 
    ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๓     ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
        อย่างมีคุณภาพ 

๒ 
    ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ 
       และการจัดการเรียนรู ้

๒ 
    ระดับยอดเยี่ยม 

 
 
 
 



๗๐ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
(ต่อ) 

มำตรฐำน/ตัวบง่ชี ้
น้ำหนัก (คะแนน) ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / 

 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
       และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑๐ 
 

ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕  ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕  ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผล 
       มาพัฒนาผู้เรียน 

๕ 
 

ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนา 
       และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๕ 
 

ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย  
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนอนุบาลนครพนม  เร่ือง การกำหนดค่าเป้าหมายการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
ฉบับลงวันที่ ๑๘  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

………………………………………………….. 
 

มำตรฐำน/ตัวบง่ชี ้
น้ำหนัก (คะแนน) ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / 

 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ รวม 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ๕๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๑  มีพัฒนาการดา้นร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล 
       ความปลอดภัยของตนเองได ้

๑๕  ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒  มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑๐  ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 
๑.๓  มีพัฒนาการดา้นสังคม  ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี 
       ของสังคม 

๑๐  ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๔  มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน   
       และแสวงหาความรู้ได ้

๑๕  ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๒๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ดา้น  สอดคล้องกับบริบท 
       ของท้องถิ่น 

๓ 
 

   ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒  จัดให้มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน ๕   ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ๕     ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ๓     ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
       การจัดประสบการณ์ 

๒ 
 

   ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๒     ระดับยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๓๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
       เต็มศักยภาพ 

๑๐ 
 ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เลน่และปฏิบตัิอย่างมี 
       ความสุข 

๑๐ 
 ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ  และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
       กับวัย 

๕ 
 ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ 
 ร้อยละ ๙๐  ระดับยอดเยี่ยม 

 
 
 



๗๒ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

หมายเหตุ 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

๑. ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ให้ประเมินตามคู่มือการประเมนิคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๓  มาตรฐาน 

๒. ระดับการศึกษาปฐมวัย  ให้ประเมินตามแนวทางประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๓  มาตรฐาน 

๓. การตัดสินผลการประเมนิตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่กำหนดของแต่ละระดับ  ดงันี้ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน / ปฐมวัย 
ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ แปลผล 

         ๙๐.๐๐ – ๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ กำลังพัฒนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 
 
                                     คำสั่งโรงเรียนอนุบำลนครพนม 

      ที่   ๕๑  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรศึกษำปฐมวัย 
---------------------------------------------------------------------- 

        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓  หมวดที่ ๒ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนที่ ๑  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ ๙  ที่กำหนดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ระดับการศึ กษาปฐมวัย และเพื ่อให้การ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลนครพนม  เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพพร้อม
ทั้งเกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนอย่างสูงสุด  จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ดังนี้ 

งำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
คณะกรรมกำรอำนวยกำร 

๑. นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  รองประธาน 
๓. นายธวชัชัย  จันทะนะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  กรรมการ 
๔. สิบเอกศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม  กรรมการ 
๕. ดร.สมชอบ  นิติพจน์  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
๖. นายณัฐพันธ์  พิริยการนนท์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 

 ๗. นายสมชาย  สังข์เกิด   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๘. นายโชคดี  มังคละคีรี   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๙. นางแสงตะวัน  กาญจนาวิพาส  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๐. พระครูศรีปริยัติการ   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๑. พระมหาพรพิทักษ์  วรทกฺโข  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๒. พ.ต.ต.ถนอมศักดิ์  ไชยบุรมย์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๓. นางอรพิณ  ทวีกุล   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๔. นางปนิศา  คะษาวงค์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๕. นางสวยสมจิตร  เจริญมติร  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๖. นางกาญจนา  ธรรมโภคิน  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๗. นางนิตยา  กุลตั้งวัฒนา  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
 ๑๘. นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๙. นางศิริลักษณ์  สาครินทร์      ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



๗๔ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 ๒๐. นางจามรี  แสนสุภา      ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ
 ๒๑. นางสาวลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล     ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
      มีหน้ำที ่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี (SAR)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมกำรดำเนินงำน 
    ๑. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ประธานกรรมการ 
    ๒. นายธวัชชัย  จันทะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการ 
    ๓. สิบเอกศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม รองประธานกรรมการ 
    ๔. นางกมลลักษณ์  สำราญสุข     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ 

   ๕. นางกิติยา  ทำมาน               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
       ๖. นางอัจฉรา  คะษาวงค์           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป          กรรมการ 

   ๗. นางศิริลักษณ์  สาครินทร์       หัวหน้าศูนย์ระดับชั้นอนุบาล         กรรมการ 
   ๘. นางภูษณิศา  ไชยรัตน์         หัวหน้าห้องเรียน MEP   กรรมการ 

    ๙. นางกุลรัตน์ ศรีเจริญ            หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย              กรรมการ 
    ๑๐. นางภสัรา  ฐานวิเศษ           หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  กรรมการ 

   ๑๑. นางสรวีย์  ทัพแสง       หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒         กรรมการ 
    ๑๒. นางมุจรินทร์  นนทะแสน      หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  กรรมการ 
    ๑๓. นางสาวสุริยา  สาลีเพ็ง                หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  กรรมการ 
       ๑๔. นางสาวนิตยา  เอกนิพนธ์             หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
       ๑๕. นางสาวภัทรายุ  ศิริสวัสดิ์             หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  กรรมการ 
    ๑๖. นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร          วิชาการโครงการห้องเรียน MEP  กรรมการ 
    ๑๗. นางสาวเรืองรอง  สาน้อย  วิชาการสายชั้นปฐมวัย   กรรมการ 
    ๑๘. นางวิไลลักษณ์   เสรีกุล  วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  กรรมการ 
    ๑๙. นางวภิาษณีย์  ทรัพยสิทธิ์  วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  กรรมการ 
    ๒๐. นางปุณยนุช    สุมนารถ  วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  กรรมการ 
    ๒๑. นางสาวดาริกา  ไชยมงค์  วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  กรรมการ 
    ๒๒. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
    ๒๓. นางสาวชนนิกานต์  บุญแข็ง วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  กรรมการ 
    ๒๔. นายณรัช  ไชยสุระ  ครูเทคโนโลยสีานสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  กรรมการ 
    ๒๕. นายปกาศิต  คำจารย์  ครูเทคโนโลยสีานสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  กรรมการ 
    ๒๖. นายประภวิษณ์ุ  เจียรส์ุคนธ์ ครูเทคโนโลยสีานสนเทศ/งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  กรรมการ 

   ๒๗. นางจามรี  แสนสภุา      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๒๘. นางสาวลัดดา  สิทธิศักดิ์ธนกุล     ครูงานสารสนเทศ/งานรางวลัเกียรติบัตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒๙. นางสาวชนก  ไชยวงศ์คต  ครผูู้ช่วย /ครูวิชาการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๗๕ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓             
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  
       มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
       มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 มีหน้ำที่  
  ๑. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
  ๒. จัดทำเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
  ๓. ดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามระบบ          
ที่กำหนดไว้ 
  ๔. รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และสาธารณชนทราบ 
  ๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และการรายงานผลการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาให้
เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขเต็มศักยภาพ 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                             (นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร)   
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 
 
 
 
 



๗๖ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 

มำตรฐำน 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก ๔๗.๓๕ ๕ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๑๔.๐๑ ๕ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๙.๕๕ ๕ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

๙.๖๐ ๕ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

๑๔.๐๘ ๕ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๒๐.๐๐ ๕ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

๓.๐๐ ๕ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๕.๐๐ ๕ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕.๐๐ ๕ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

๓.๐๐ ๕ 

๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๒.๐๐ ๕ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

๒.๐๐ ๕ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๓๐.๐๐ ๕ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๕ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

๑๐.๐๐ ๕ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

๕.๐๐ ๕ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕.๐๐ ๕ 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ๙๘.๒๓ ๕ 



๗๗ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

 

สรุปผล 
 

           ยอดเยี่ยม        ดีเลิศ        ดี        ปานกลาง        กำลังพัฒนา  
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๑.๐๐ ๑ กำลังพัฒนา 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

สรุปผลการประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

มำตรฐำน 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔๘.๔๐ ๕ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ๔๗.๔๙ ๕ 
   ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

๔.๙๗ ๕ 

   ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๔.๗๗ ๕ 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔.๖๔ ๕ 
  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๔.๗๕ ๕ 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔.๕๘ ๕ 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๔.๗๙ ๕ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๑๙.๘๐ ๕ 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๔.๙๙ ๕ 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔.๙๔ ๕ 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๔.๙๖ ๕ 

  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔.๙๑ ๕ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๒๐.๐๐ ๕ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  

๓.๐๐ ๕ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕.๐๐ ๕ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ๓.๐๐ ๕ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๐๐ ๕ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.๐๐ ๕ 



๗๙ 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 

มำตรฐำน 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

๓๐.๐๐ ๕ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๑๐.๐๐ ๕ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๕.๐๐ ๕ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕.๐๐ ๕ 
.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๕.๐๐ ๕ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๕.๐๐ ๕ 

สรุปผลกำรประเมินในของสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๙๘.๙๓ ๕ 

 
 
สรุปผล 
 

           ยอดเยี่ยม        ดีเลิศ        ดี        ปานกลาง        กำลังพัฒนา  
 

เกณฑ์ระดับคุณภำพ 
 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ แปลคุณภำพ 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ๓ ดี 
๑.๐๑ – ๒.๐๐ ๒ ปานกลาง 
๐.๐๐ - ๑.๐๐ ๑ กำลังพัฒนา 

 
 
  


