
 

 
               
           

                  ชื่อโรงเรียน  วัดเขาวิเศษ   ตั้งอยู่เลขท่ี  259   หมู่   4 ตำบล เขาวิเศษ   อำเภอ  วังวิเศษ     
จังหวัด    ตรัง  รหัสไปรษณีย์   92220   โทรศัพท ์0-7529-1402   โทรสาร 0-7529-1401          
e-mail  Kaowiset_scool@hotmail.com    Website   www.watkhowiset.ac.th   
ผู้บริหาร   นายกฤตพล     พงศ์ยี่ล่า  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
จำนวนครู ๓๑ คน  จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ๑ คน ข้าราชการครู  
๒๔ คน พนักงานราชการ ๑  คน ครูอัตราจ้าง ๔  คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 1  คน จำแนกเป็น  

1.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ปี) มีข้าราชการครูจำนวน  ๔  คน พนักงาน
ราชการ จำนวน  1  คน  ครูอัตราจ้าง ๑ คน  รวม 6 คน มีนักเรียน จำนวน 1๔๕  คน 

2. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาประถม  มีข้าราชการครู จำนวน 2๑ คน  ครูอัตราจ้าง   
 2  คน  รวม 2๓  คน มีจำนวนนักเรียน 416  คน (๓ เมษายน 2564 ) 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินการประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสรุปผล 

การประเมิน ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 
 
                 

  
          
  นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  

มีความม่ันใจในตนเองและกล้าแสดงออก และสามารถเล่าเรื่อง/โต้ตอบให้ผู้อ่ืนฟัง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ    มีความสุขกับเสียงเพลง มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงของห้องเรียน รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน มีน้ำใจต่อเพ่ือนๆและบุคคลรอบข้าง  ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครู มีนิสัยรักการอ่าน  กล้าซักถาม มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการทำงาน มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

๑.ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

   จุดเด่น 

 ก 
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 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีครูเพียงพอครบชั้นเรียน และมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
             เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับหลักสูตร 
มีการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เด็กเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติจริงจัดบรรยากาศห้องเรียนให้มีสีสัน มีมุม
ประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย  และครูมีการรายงาน สื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กต่อผู้ปกครอง 
 
  

 

การให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องพัฒนาการของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา แก่ผู้ปกครองนักเรียน  และการพัฒนา ฝึกความกล้า
แสดงออกและปลูกฝังเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การดูแลรักษาเล็บมือ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ
ก่อนออกจากห้องน้ำ การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ตลอดจนถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
และการใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมภายในสถานศึกษาและการเรียน การสอนจัดใหม่มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
         พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองให้มากขึ้น 
 

      
 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ยอดเยี่ยม 
        สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
นักเรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยี

ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ รัก
การออกกำลังกาย และการกีฬา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  การรู้จักเคารพกฎกติกา ข้อตกลง ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของโรงเรียน มีมารยาทของสังคม  

จุดที่ควรพัฒนา 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   จุดเด่น 



  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้จัดการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่ 
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  การบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายสืบเนื่องมาจากการได้รับการพัฒนา บุคลากรมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ กำกับ 
ติดตามประเมินผลการดำนินงานอย่างต่อเนื่อง  การจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและได้รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ครูผู้สอนมีครบทุกชั้นเรียนและสอนตรงตามสาขาวิชาเอก  ครูมีความตั้งใจความมุ่งม่ันในการพัฒนา 
การเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ครูมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 

            ๑. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐานของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ NT, O-NET)                           
โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ NEW DLTV, DLIT, คลังข้อสอบจากเว็บไซต์
ต่างๆ เช่น สทศ. ติวฟรีดอทคอม 
           ๒.การส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะ
กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

๓. การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการประเมิน
โดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง 
          4. ส่งเสริมนักเรียนจัดทำโครงงานเชิงบูรณาการด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองทำเอง 
โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
         ๕. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาและการเรียนการสอน
แบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วิทยากรท้องถิ่นมาบูรณาการให้มากข้ึน ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่ง 
การรียนรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
            ๖. ควรนำวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบันให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 


