
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
  

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 4 ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน  1 คน 
( วันที่ 10 มิถุนายน 2560  ) ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่ 20 ถึง 22 
เดือน มิถุนายน 2554  โรงเรียนมีการจัดการศึกษา2 ระดับ  ดังนี้ 

1.ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: การศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ปี) มีข้าราชการครูจ านวน  3  คน 
พนักงานราชการ จ านวน  1  คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน รวม 6 คน มีนักเรียน จ านวน 168  คน 

2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :  การศึกษาประถม   มีข้าราชการครู  จ านวน  20  คน            
ครูอัตราจ้าง   2 คน  และครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน  1 คน รวม 23  คน  
มีจ านวนนักเรียน 453 คน (30 มีนาคม 2561 ) 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ด าเนินการประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสรุปผลการประเมิน 
ดังตารางต่อไปนี้ 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม 

                สรุปผลภำพรวมของสถำนศึกษำ  คะแนนที่ได้ 99.26 ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 



 
จุดเด่น 

         1. เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก  การเคลื่อนไหวและความ
คล่องแคล่ว ในการใช้อวัยวะต่างๆ โดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้งเล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยใน
ตนเอง เด็กมีลักษณะที่ดี ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันมีนิสัยรักการท างานมีสุขภาพที่ดี มี
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
          2. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ปฐมวัย จ านวน 6 คน คิดร้อยละ100 
          3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
 4. โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง   
4   ด้าน  พัฒนาคุณลักษณะตามวัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อม
น าแนวพระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและค่านิยม  12   ประการโรงเรียนได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 5. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์   และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีนิสัยรักความสะอาด  มีมารยาทในด้านต่างๆ  และให้รู้จัก 
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น  ผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม   

 จุดควรพัฒนำ 
  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี และพัฒนานักเรียนบาง
คนที่มีการพัฒนาการช้า  ไม่กล้าแสดงออก  ให้พัฒนาการตามวัยเท่าทันกับเด็กคนอ่ืนๆ 

 ข้อเสนอแนะ 

 ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิด การแก้ปัญหาด้วยตนเอง  การส่งเสริมเด็กตาม
ความสนใจ พร้อมการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 คะแนนที่ได้  4  ระดับคุณภำพ  ดีเยี่ยม 
 

จุดเด่น 

          1.  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะการอ่าน           
การเขียน  การคิดวิเคราะห์พัฒนาผู้เรียนบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดเน้นของโรงเรียน
โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

2.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา   

          3.  ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์ 
          4.  ผลการทดสอบระดับชาติ  การสอบ  O - NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง  
4   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ และผลการสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  3  ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับรวมทั้งระดับประเทศด้านการค านวณและด้านการให้เหตุผล 

จุดควรพัฒนำ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติยังไม่
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จะต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

ข้อเสนอแนะ 

ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน การใช้วิธีการสอนที่ใช้การ
วิจัย โครงการ เพ่ือผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
  
 


