
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
  

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ตั้งอยู่เลขท่ี 259  หมู่ที่ 4 ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากรสายบริหาร  จ านวน  2  คน 
(ผู้อ านวยการสถานศึกษา   1  คน และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  1  คน)   ( วันที่ ๑๐  มิถุนายน 
๒๕๕๙ ) ซ่ึงได้รับ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่  20  ถึง  22 เดือน มิถุนายน   
2554   โรงเรียนมกีารจัดการศึกษา  2 ระดับ  ดังนี้ 

1.  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : การศึกษาปฐมวัย ( 3 - 5)  มีข้าราชการคร ู  จ านวน  3  คน  
พนักงานราชการ  จ านวน  1  คน  ครูอัตราจ้าง   1  คน   รวม   5  คน มีนักเรียน จ านวน  12๖  คน 

2. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  การศึกษาประถม  มีข้าราชการครู  จ านวน  23   คน        
ครูอัตราจ้าง   3  คน  รวม    2๖   คน มีจ านวนนักเรียนเรียนจ านวน  431  คน  (10  มิ.ย. 25๕๙)  
โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ด าเนินการประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  สรุปผล            
การประเมิน ดังตารางต่อไปนี้ 

                           ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6   ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7   แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม  สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม 

                 สรุปผลภำพรวมของสถำนศึกษำ  คะแนนที่ได้   99.๒๔  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
  

 



 
 
จุดเด่น 

          1. เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก  การเคลื่อนไหวและความ
คล่องแคล่ว ในการใช้อวัยวะต่างๆ โดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยใน
ตนเอง เด็กมีลักษณะที่ดี ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันมีนิสัยรักการท างานมีสุขภาพที่ดี มี
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  
          2. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย จ านวน   5  คน คิดร้อยละ100 
          3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
 4. โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง   
4   ด้าน  พัฒนาคุณลักษณะตามวัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อม
น าแนวพระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  และค่านิยม  12   ประการ  โรงเรียนได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลการ
ด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 5. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีนิสัยรักความสะอาด  มีมารยาทในด้านต่างๆ  และให้รู้จัก 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น  ผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ใน  ระดับดีเยี่ยม   

 จุดควรพัฒนำ 
   ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กบางคนที่มีการพัฒนาการช้า  ไม่กล้าแสดงออก  ให้พัฒนาการตาม
วัยเท่าทันกับเด็กคนอ่ืนๆ 

 ข้อเสนอแนะ 

  ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดค้นวิธีการเล่น  การแก้ปัญหาด้วยตนเอง  และส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 

 
  สรุปผลภำพรวมของสถำนศึกษำ  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 

 
  จุดเด่น 

          1.  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะการอ่าน           
การเขียน  การคิดวิเคราะห์ พัฒนาผู้เรียนบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดเน้นของโรงเรียน
โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
         2.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา   

         3.  ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
        4.  ผลการทดสอบระดับชาติ  การสอบ  O NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง  
5   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ และการสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  3   ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับรวมทั้งระดับประเทศ 

         จุดควรพัฒนำ 

          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติ ยังไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

         ข้อเสนอแนะ 

         ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และ
รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเองเน้นนักเรียนเป็นส าคัญค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ทุกๆด้านอย่างเต็มศักยภาพ 
  
 


