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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565 ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

…………………………………………………. 
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2562  มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565 ของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562-
2565 ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้น าชุมชนและนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่
นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก 

 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 
2562-2565  ไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
 

 
 

(นายเกื้อกูล เกื้อบุญส่ง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 
 

 
(นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีเขตพ้ืนที่บริการหมู่ที่ 1, 2, 4, 8, 14, 
15, 18 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รับผิดชอบจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึง
ระดับประถมศึกษา  เพ่ือให้ผลผลิต คือ “นักเรียน” มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเพ่ือให้มี
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์คือ “เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข”  

                เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 ได้น้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ น านโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  (พ.ศ.2561 -
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) และโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ-มีความรู้พื้นฐาน มีทักษะชีวิต-ทักษะงาน
และทักษะอาชีพ-ความรู้เฉพาะทาง   โดยให้สอดคล้องกันเพ่ือเป็นแนวทางน าไปปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือการบริหาร และปฏิบัติงาน
ในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มุ่งสู่วิสัยทัศน์ และ
เกิดผลผลิตดังกล่าวข้างต้น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในคราวประชุมครั้ง
ที่  3  /2562   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาร 2562-2565 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป 
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บทสรุป 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ และมาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสี่ปี  ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนด้วย 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นหน่วยงานการศึกษา ได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่า   
เจตนารมณ์ชัดเจนว่า  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการมีความส าคัญยิ่ง  และจะใช้แผนเป็นเครื่องมือส าคัญของ
หน่วยงานในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด และเป้าหมาย โรงเรียนวัด
เขาวิเศษ จึงเน้นและให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนให้สอดคล้องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ กับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2  และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) รวมทั้งยึด
หลักการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัด เขาวิเศษ ได้จัดประชุม เชิงปฏิบัติการจัดท า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ 2562-2565 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและผู้แทนนักเรียน เพ่ือวิเคราะห์ SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของปีการศึกษา 2562-2565 จนแล้วเสร็จ และแจ้งข้าราชกาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการก าหนดโครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณใน
แต่ละปีเพ่ือบรรจุไว้ในแผน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว  จึงถือได้ว่าแผน
ฉบับนี้เป็นแผนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้องรองรับกับ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วม   ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565 ฉบับนี้จนแล้วเสร็จ  โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามค าสั่งของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ที่ 29/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562  และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานประจ าปีของ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
ต่อไป 
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บทน ำ 



 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

ความเป็นมา 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนาก าลังคน
ให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว                 
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญ ในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืน
หยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบ เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเท                   
กับการพัฒนา การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความ สามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแส
โลกาภิวัตน์ และ แรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลางไปสู่ประเทศ                
ที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบ             
ต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย 

 การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง  ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
สังคมได้  เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต  ตั้งแต่การ
วางรากฐานพัฒนาของชีวิต  ตั้งแต่แรกเกิด  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ  ที่จะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีความสุข  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้  ดังนั้นการศึกษา
จึงถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ถ้าประเทศต้องการให้คนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์มีลักษณะอย่างไร  
ประเทศนั้นต้องก าหนดแนวทางพัฒนาไปสู่จุดหมายนั้นๆ ด้วยการก าหนดกฎหมายที่เป็นหลักในการพัฒนา  ก าหนด
หลักสูตรการศึกษา  กระบวนการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนที่ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา            
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ  ในส่วนของประเทศไทย  ได้มีการก าหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 มาตรา ๕๔ “รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง มีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นหลักและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

 ดังนั้น โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2562-
2565 โดยได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรั ง เขต 2 และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) และโรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการคัดเลือกให้

 

 



 

 

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ตามประกาศส านักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับ
มัธยมศึกษา รอบที่ 1 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ -มีความรู้พ้ืนฐาน มี
ทักษะชีวิต-ทักษะงานและทักษะอาชีพ-ความรู้เฉพาะทาง   โดยให้สอดคล้องกันเพ่ือเป็นแนวทางน าไปปฏิบัติสู่การ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป 
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2562-2565 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนนักเรียน  ผู้แทนผู้น าทางศาสนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์ 
SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของปี การศึกษา 
2562-2565 จนแล้วเสร็จ จึงถือได้ว่าแผนฉบับนี้เป็นแผนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                   
ทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้องรองรับกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป 
สภาพทั่วไปของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
     ๑  สภาพทั่วไป 

๑.๑. โรงเรียนวัดเขาวิเศษ   ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๙ หมู่ที่  ๔    ต าบลเขาวิเศษ   อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง ( ๙๒๒๒๐ )   โทรศัพท์  (๐๗๕) 291401 , โทรสาร (๐๗๕)  291402   
๑.๒   พื้นที่ของโรงเรียน  มี   ๒   แปลง   คือ   แปลงที่  ๑   ตง. ๑๑๔   มีเนือ้ที่   ๓   ไร่   ๑  งาน   ๗๒   
ตารางวา  เป็นที่ตั้งของบ้านพักครูจ านวน  ๓ หลังและสถานีอนามัยต าบลเขาวิเศษ  ขอใช้พ้ืนที่วัดตั้งอนามัย
เนื้อท่ีประมาณ  ๑  ไร่เศษ แปลงที่  ๒   ตง.  ๑๑๕  มีเนื้อที่   ๑๖  ไร่   ๖๖   ตารางวา  เป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำคำรเรียนประชำ

ผังโรงเรียนวัดเขำ
วิเศษ 



 

 

 
๑.๓   ด้านสาธารณูปโภค 

      -   เป็นโรงเรียนที่มีไฟฟ้าใช้ 
      -   มีโทรศัพท์  จ านวน  ๒  เลขหมาย 
      -   มีประปา 

๑.๔  เขตบริการ 
  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ    หมู่บ้านในต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ             
จังหวัดตรัง ได้แก่ หมู่ที่    ๒, ๔, ๘, ๑๘ และ หมู่ที่  ๑, ๑๔, ๑๕ บางส่วน 
๑.๕  อาณาเขต 

 ทิศเหนือ  จดต าบลนาวง  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  จดต าบลนาเมืองเพชร อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ติดตะวันออก จดต าบลท่าสะบ้า   อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 ติดตะวันตก  จดต าบลวังมะปราง   อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
   ๑.๖  ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  จะเป็นที่ราบ   ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  
เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
 ๑.๗  สภาพภูมิอากาศ 
  ๑.7.1 ฤดูกาล   แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น  ๒  ฤดู  คือ 

 - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.7.๒  ลักษณะอากาศทั่วไป   โรงเรียนวัดเขาวิเศษ    อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัด
 ประจ าเป็น  ฤดูกาล   ๒  ชนดิ   คือ 

            - ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้   ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 



 

 

            - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 ๑.๘  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตบริการของโรงเรียน 
 ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ นับถือศาสนาพุทธ  98.98  เปอร์เซ็นต์  และศาสนา
อิสลาม 1.02 เปอร์เซ็นต ์ภายในเขตบริการของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  มีวัดเขาพระวิเศษและส านักสงฆ์ควนนกหว้า  
ซ่ึงต้ังอยู่ในหมู่ท่ี   ๔   สรุปได้ว่าประชาชนมีความเชื่อศรัทธาและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  ต่างก็ให้การช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 
 ๑.๙  อาชีพ 

   ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การท าสวนยาง  สวนปาล์ม 
          ๑.๑๐  ความเชื่อม่ัน  ศรัทธา  ค่านิยม  ในจริยธรรม   ขนบธรรมเนียม 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตบริการของโรงเรียนมีเชื้อสายไทยผสมจีน   จริยธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีจึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างจีน – ไทย  ในด้านจริยธรรม   ส่วนใหญ่ จะเป็นคนโอบอ้อมอารี   
ตรงไปตรงมา  พูดจา  เปิดเผยเรียกได้ว่าเสียงดังฟังชัด  เป็นเอกลักษณ์ 
          ๑.๑๑  ด้านศิลปวัฒธรรม 
 มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ทั้งด้านศิลปะการแสดงและหัตถกรรม  ศิลปะการแสดง  เช่น  
มโนราห์  หนังตะลุง   ศิลปหัตถกรรม   เช่น  การประดิษฐ์เสื่อจูด  การท าเครื่องจักสาน 
          ๑.๑๒  ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
 เป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน   ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
โรงเรียนมีเชื้อสายไทยผสมจีน   และยังคงยึดม่ันในประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา   เช่น   ประเพณีแต่งงาน   
ประเพณีงานศพ   เป็นต้น 
          ๑.๑๓  แหล่งเรียนรู้ 
 พ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียนและพ้ืนที่ในต าบลเขาวิเศษมีสถานที่ท่องเที่ยว  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่ง
เรียนรู้หลายแห่งได้แก่ 
         ๑.  สวนสาธารณะวังนกน้ า    อยู่หมู่ที่   ๑๗   ต าบลเขาวิเศษ   อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒.  ตลาดนัดเขาวิเศษ   อยู่หมู่ที่    ๔    ต าบลเขาวิเศษ 
         ๓.  วัดเขาพระวิเศษ        อยู่หมู่ที่    ๔   ต าบลเขาวิเศษ 
         ๔.  สถานีอนามัยเขาวิเศษ    อยู่หมู่ที่     ๔   ต าบลเขาวิเศษ 
         ๕.  นางปรีดา  สิงห์มณี    ท าขนมลา       อยู่หมู่ที่  ๔  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๖.  นางสมจิตร   อ่อนชื่นจิตร  ท าขนมจาก  อยู่หมู่ที่  ๑  ต าบลเขาวิเศษ   อ าเภอวังวิเศษ 
         ๗.  นางเครือวัลย์   สุวรรณยุหะ  ท าขนมไทย อยู่หมู่ที่  ๔  ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ 
         ๘.  นายจีระวัฒิ   ด้วงนุ้ย   เพาะเห็ดฟาง อยู่หมู่ที่  ๔  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๙.  นายวิชัย   ธรรมโชติ    ไร่นาสวนผสม อยู่หมู่ที่  ๔  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๑๐.  นางนวล  คีรินทร์   สานเสื่อด้วยกก อยู่หมู่ที่  ๘  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๑๑.  นายคล้าย   บัวลอย   อุปกรณ์จับปลาอยู่หมู่ที่  ๓  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๑๒.  นายเกียรติ   สิทธิชัย   ช่างไม้ อยู่หมู่ที่  ๔  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๑๓.  นายวรรณ  จีนประชา ช่างแกะลายกนกโลงอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ 
         ๑๔.  นางสาววิโรจน์  จีนประชา  ช่างเย็บเสื้อผ้าอยู่หมู่ที่๔ ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ 



 

 

         ๑๕.  นางสุนิตย์   กังแฮ   ขายอาหาร อยู่หมู่ที่  ๔  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ   
         ๑๖.  นายวีระวัฒน์   ศรีจันทร์ทอง  ร้านอาหารอยู่หมู่ที่๔  ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ 
         ๑๗.  นายนิตย์   อินทรวิเศษ   ธุรกิจค้าขาย อยู่หมู่ที่  ๔  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๑๘.  นายเหลื่อม   เพชรฤทธิ์   เครื่องจัดสานอยู่หมู่ที่ ๑๘  ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ 
         ๑๙.  นางฉาย   ทิพเศษ   ท าเสื่อ อยู่หมู่ที่  ๒  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๐.  นางเงื่อม   เพชรฤทธิ์   ท าเสื่อ อยู่หมู่ที่  ๒  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๑.  นางบุญภา   คงแก้ว   ท าข้าวเกรียบอยู่หมู่ที่  ๑๖  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๒.  นายเวียน   ทิพเศษ  ไม้กวาดดอกหญ้าอยู่หมู่ที่  ๒  ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๓.  นายด า   จิ้วฉิ้ม    ท าปลาส้ม อยู่หมู่ที่  ๔  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๔.  นายรื่น   บัวลอย    ท าเครื่องจักรสานอยู่หมู่ที่  ๓  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๕.  นายสุพัฒน์   ราชเดิม   ท าอิฐบล็อก   อยู่หมู่ที่  ๖  ต าบลเขาวิเศษ  อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๖.  นางจิวารินทร์   สิทธิชัย   ท าขนมไทย อยู่หมู่ที่  ๒  ต าบลเขาวิเศษ   อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๗.  นางสาววิตตรี   ทิพย์เศษ   ท ากะปิ อยู่หมู่ที่  ๒  ต าบลเขาวิเศษ   อ าเภอวังวิเศษ 
         ๒๘.  นายประกอบ  ศิลป์ศิริ   ท าฝาเพดานอยู่หมู่ที่ ๘  ต าบลเขาวิเศษ    อ าเภอวังวิเศษ 
 
 1.14 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 สัญลักษณ์ 
 รัศมี  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
 พระธาตุเจดีย์  หมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง 
 ดอกบัว 4 ดอก หมายถึง 

1. ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ า พวกท่ีมีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เมื่อได้เรียนรู้ ก็สามารถรู้และเข้าใจ               
ในเวลาอันรวดเร็ว  เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที 

2. ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ า พวกท่ีมีสติปัญญาปานกลาง เมื่อได้เรียนรู้แล้วและได้รับการอบรม
ฝึกฝนเพ่ิมเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า ซึ่งจะบานในวันถัดไป 

3. ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ า พวกท่ีมีสติปัญญาน้อย เมื่อได้เรียนรู้แล้ว ได้รับการอบรมฝึกฝนเพ่ิมอยู่
เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่ง
ข้างหน้า  ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง 

4. ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม พวกท่ีไร้สติปัญญา แม้ได้เรียนรู้ ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือ
รู้ตามได้ ไร้ซึ่งความเพียร  ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ าเพ่ือ
เบ่งบาน 



 

 

 
 ปรัชญาโรงเรียน 
  คือ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” 
 ค าขวัญ 
  คือ “เก่ง ดี มีสุข” 
 ชื่อย่อ 
  ว.ข.ศ. 

 สีประจ าโรงเรียน 
  คือ “เขียว เหลือง” 
  สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความสุข 
  สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว ปัญญา 

 อัตลักษณ์ 
  “คุณธรรมน าความรู้  อยู่อย่างพอเพียง” 

 เอกลักษณ์ 
  “สะอาด  มารยาทดี  มีวิถีพอเพียง” 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
  คือ ต้นชัยพฤกษ์ 

 แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน 
 คือ พัฒนาทีมงาน ประสานความคิด อุทิศเวลา สร้างศรัทธามวลชน คิดค้นนวัตกรรม เป็นผู้น าทาง
วิชาการ 

 ค่านิยมองค์กร 
 Good System  Good Discipline  Quality Focus 
          ระบบดี  มีวินัย  ใส่ใจคุณภาพ  
 
 
 
 
 
2.  จ านวนนักเรียน 
 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่  6  

2.1  ตารางแสดงจ านวนนักเรียนทุกระดับช้ัน ปีการศึกษา 2558-2561                                           
(ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2558-2561) 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 



 

 

 
 
 

 2.2  จ านวนผู้เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๔๓๖  คน คิดเป็นร้อยละ  60 
 2.3  จ านวนผู้เรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  353  คน คิดเปน็ร้อยละ  60.55 
 2.4  จ านวนผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  23  คน   คิดเป็นร้อยละ  5.28 
 2.5  จ านวนผู้เรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  144  คน   คดิเป็นร้อยละ  24.70 
 2.6  จ านวนผู้เรียนปัญญาเลิศ  10  คน   คิดเป็นร้อยละ  2.29 
 2.7  จ านวนผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  33  คน   คิดเป็นร้อยละ  7.57 
 2.8  จ านวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 2.9  สถิติการขาดเรียน  2  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.46 
 2.10  จ านวนผู้เรียนที่เรียนซ้ าชั้น  8  คน   คิดเป็นร้อยละ  1.83 
 2.11  จ านวนผู้เรียนที่จบหลกัสูตร 
    อ.3   จ านวน  78  คน   คิดเป็นร้อยละ  100  
     ป.๖   จ านวน  76  คน   คิดเปน็ร้อยละ  97.44 
 
 2.12  อัตราส่วนครู : ผู้เรียน =  1 : 25   
 2.13  จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 436 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 2.14   จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   590  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.15   จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะเป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน  590  คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  - - 23 22 
ชั้นอนุบาลปีที ๒ 72 53 71 47 
ชั้นอนุบาลปีที 3 57  73 67 79 

รวมชั้นอนุบาล 129 126 161 148 

ชั้นประถมศึกษาปีที ๑ 78 63 80 67 
ชั้นประถมศึกษาปีที ๒ 69 77 63 77 
ชั้นประถมศึกษาปีที ๓ 80 76 81 67 
ชั้นประถมศึกษาปีที ๔ 70 80 75 78 
ชั้นประถมศึกษาปีที ๕ 56 73 80 70 
ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ 64 62 76 79 

รวมชั้นประถมศึกษา 417 431 455 438 

รวมนักเรียนทั้งหมด 546 557 616 586 



 

 

 2.16  จ านวนผู้เรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 590  คน  คิด
เป็นร้อยละ 100 
 2.17  จ านวนผู้เรยีนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
406  คน  คิดเป็นร้อยละ 93.62 
 2.18  จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
426 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.71 
 2.19  จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 580  คน  คิดเป็นร้อยละ 98.31 
3.  จ านวนครู   

3.1  ตารางแสดงจ านวนบุคลากรในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2562 
ที ่ ชื่อ-สกุล วัน  เดือน  ปีเกิด วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
1. นายกฤตพล   พงศ์ยี่ล่า 30 ธ.ค. 2511 การบริหารการศึกษา ผอ.สถานศึกษา ช านาญการพิเศษ 
2. นายสุรชัย  ทองอ่อน 9 ธ.ค. 2504 พลศึกษา คร ู ช านาญการพิเศษ 
3. นายวิชัย  ราชบุตร 2 ก.ย. 2506 เกษตรกรรม คร ู ช านาญการ 
4. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว 29 ต.ค. 2507 วิทยาศาสตร์ทั่วไป คร ู ช านาญการพิเศษ 
5. นางจ าเนียร  ราชบุตร 12 เม.ย. 2507 ภาษาไทย คร ู ช านาญการพิเศษ 
6. นางวิมล  เผือกจีน 15 ส.ค. 2502 การประถมศึกษา คร ู ช านาญการพิเศษ 
7. นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง 12 ส.ค. 2509 การประถมศึกษา คร ู ช านาญการ 
8. น.ส.ชะอ้อน  ศรีปล้อง 26 ต.ค. 2508 เทคโนโลยีการเกษตร คร ู ช านาญการ 
9. นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 3 ส.ค. 2519 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู  ช านาญการ 

10. นางสุพรรณี  สีนา 30 ส.ค. 2524 การบัญชี ครู  ช านาญการ 
11. นางบุญรักษ์  สุทธิเลิศ 17 มิ.ย. 2520 ภาษาไทย คร ู ช านาญการ 
12. นางชุลีภรณ์  จ าปา 5 ส.ค. 2519 สังคมศึกษา/             

การบริหารการศึกษา 
คร ู ช านาญการ 

13. นายวิทยา   คงหมุน 15 ธ.ค. 2519 พลศึกษา คร ู ช านาญการ 
14. น.ส.กรรณิการ์  รอดกูล 22 ก.พ. 2522 การประถมศึกษา คร ู ช านาญการ 
15. นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์ 30 ต.ค. 2520 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

(คณิต/เคมี) 
คร ู ช านาญการ 

16. นางสิรินยา  คงประสม 17 พ.ค. 2527 ภาษาอังกฤษ/                 
การบริหารการศึกษา 

คร ู ช านาญการ 

17. นางนิภาพร   รอดราวี       18 พ.ย. 2529 ภาษาอังกฤษ/                
การบริหารการศึกษา 

คร ู - 

18. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า 13 มิ.ย. 2524 นาฏศิลป์ คร ู - 



 

 

19. น.ส.มานิตา พานชาตรี 31 ก.ค. 2535 วท.บ.สาขาวิชาสถิติ/
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

ครูผู้ช่วย - 

20. น.ส.วารุณี   เกาะสมัน   11 ส.ค. 2535 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย - 
21. น.ส.เรณู   ยอมใหญ่   27 มี.ค. 2523 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย - 
22. น.ส.ชุติกาญจน์  เครือเตียว   3 พ.ค. 2536 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย - 
23. น.ส.สธุิมา  หาดเกลี้ยง   16 ก.พ. 2535 ศิลปกรรม ครูผู้ช่วย - 
24. นางโฉมวิลัย   นวลนาค   30 ก.ย. 2512 ปฐมวัย ครูผู้ช่วย - 
25. น.ส.กรรณิการ์ สุคันธเมศ 2 ม.ค. 2536 ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย - 
26. น.ส.ภาณี   คงประสม   18 ส.ค. 2536 ภาษาอังกฤษ ครูผู้ช่วย - 
27. นางนพวรรณ  ศรีเมฆ 29 พ.ย. 2519 การจัดการทั่วไป(บัญชี) พนักงานราชการ 

 
- 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วัน  เดือน  ปีเกิด วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
28. นางสิริลักษณ์ ขวัญเมือง 6 ส.ค. 2527 ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ 
ครูอัตราจ้าง               
/พ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการเรียนร่วม 

- 

29. นายพิชญะ  ทองอ่อน 19 พ.ย. 2530 เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง - 
30. นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ  22 มี.ค. 2527 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
ครูอัตราจ้าง - 

31. น.ส.ชวิศา  ด ากลึง 20 เม.ย. 2536 ภาษาจีน ครูอัตราจ้าง - 
32. น.ส.กุลนิธี  คาดิรันต ์ 5 มิ.ย. 2537 ดุริยางคศาสตร์ไทย ครูอัตราจ้าง - 
33. นางสุชาดา  ผลชอบ 15 ธ.ค. 2522 การบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว/

ธุรการ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
3.2  ตารางบุคลากรทั้งหมด  33  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
30  ปี 

30 – 50 
มากกว่า 
50 ปี 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 –20 
มากกว่า 
20 ปี 

ผู้อ านวยการ   1 - - - ๑ - 1 - - - 1 
ข้าราชการครู  3 ๒2 - ๒๑ ๔ 6 12 7 14 3 8 



 

 

พนักงาน
ราชการ 

- ๑ - - ๑ - ๑ - 1 - - 

ครูอัตราจ้าง - ๕ - ๕ - 2 3 - 5 - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ   - 1 - ๑ - - 1 - 1 -  

รวม ๔ ๒๙ - ๒๗ ๖ 8 18 7 21 3 9 

  
4.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
     4.๑ อาคารเรียน 6  หลัง จ านวน 31  ห้องเรียน ได้แก่  
           -  แบบ  ป ๑ ก สร้างปี พ.ศ.๒๕๐๖  (จ าหน่ายแล้วรอการรื้อถอน) 
           -  แบบ ป ๑ ก จ านวน ๓ ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ.๒๕๐๙  (จ าหน่ายแล้วรอการรื้อถอน) 
  -  แบบ ป ๑ ก สร้างปี พ.ศ.๒๕๑๑ (ปรับปรุงเป็นห้องประชุม/สภาพดี) 
  -  แบบ ป ๑ ก จ านวน ๕  หอ้งเรียน  สร้างปี พ.ศ.๒๕๑๕ / สภาพควรซ่อม 
           -  แบบ ๐๑๗  จ านวน ๘ ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ.๒๕๒๑ / สภาพควรซ่อม 
  -  แบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก  จ านวน ๑๘ ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ.๒๕๕๘ (สภาพดี) 
     4.๒ อาคารเอนกประสงค์ จ านวน  5  หลัง 
             - อาคารอเนกประสงค์ ๑  แบบ ๓๑๒ สร้างปี พ.ศ.๒๕๑๓ 
             - อาคารอเนกประสงค์ ๒  แบบ ๓๑๒ สร้างปี พ.ศ.๒๕๒๒  
             - อาคารอเนกประสงค์ ๓  (แบบสร้างเอง)  สร้างปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
             - ห้องปฏิบัติการสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม สร้างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
             - โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
     4.3 ส้วม  จ านวน 4  หลัง   
               -  แบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จ านวน ๔  ที่นั่ง  สร้างปี พ.ศ.๒๕๓๖ 
               -  แบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จ านวน ๔  ที่นั่ง  สร้างปี พ.ศ.๒๕๔๒ 
               - แบบ สปช.๖๐๑/๒๖   จ านวน ๔  ที่นั่ง  สรา้งปี พ.ศ.๒๕๔๔ 
               - แบบ สปช.๖๐๓/๒๙   จ านวน ๔  ที่นั่ง  สรา้งปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
     4.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
              - ห้องสมุด 1 หลัง แบบสร้างเอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2542 
              - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์  90 เครื่อง 
              - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง 
 
     4.5 สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
              - หอถังน้ า  แบบกรมอนามัย  สร้าง  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.๑  ตารางแสดงผลการประเมินพัฒนาการทางการเรียน  ระดับปฐมวัย    โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 



 

 

ปีการศึกษา  25๖๑ 

ชั้น/พัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

ชั้นอนุบาลปีที่  1 ๙๗.๗๓ ๘๙.๐๙ ๑๐๐ 100 
ชั้นอนุบาลปีที่  2 9๗.๙๙ ๙๗.๔๖ ๙๗.๙๕ 93.๑๙ 
ชั้นอนุบาลปีที่  ๓ ๙๕.๕๑ ๙๖.๐๓ ๙๗.๓๒ ๙๔.๘๗ 

เฉลี่ย 97.๐๘ ๙๔.๑๙ ๙๘.๔๒ 96.๐๒ 
 
จากตาราง  พบว่า  ผลการประเมินพัฒนาการทางการเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ                 

ปีการศึกษา  25๖๑  โดยจ าแนกตามชั้นเรียน  ดังนี้ 
ชั้นอนุบาลปีที่  1  มีพัฒนาการด้านสังคมและพัฒนาการด้านสติปัญญา มีคะแนนเท่ากันเฉลี่ย  100  

คะแนน 
ชั้นอนุบาลปีที่  2  มีพัฒนาการด้านร่างกายมีคะแนนเฉลี่ย 9๗.๙๙ มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ

คะแนนเฉลี่ย ๙๗.๔๖ มีพัฒนาการด้านด้านสังคมคะแนนเฉลี่ย ๙๗.๙๕ และพัฒนาการด้านสติปัญญาคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด  93.๑๙ 

ชั้นอนุบาลปีที่  ๓  มีพัฒนาการด้านร่างกายมีคะแนนเฉลี่ย 9๕.๕๑ มีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ
คะแนนเฉลี่ย ๙๖.๐๓ มีพัฒนาการด้านด้านสังคมคะแนนเฉลี่ย ๙๗.๓๒ และพัฒนาการด้านสติปัญญาคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด  9๔.๘๗ 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการทางการเรียน  ระดับปฐมวัย  โรงเรยีนวดัเขาวิเศษปีการศึกษา  25๖๑  ดังนี้ 
พัฒนาการด้านสังคม  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ๙๘.๔๒  รองลงมาพัฒนาการด้านร่างกายคะแนนเฉลี่ย  97.๐๘  

พัฒนาการด้านสติปัญญาคะแนนเฉลี่ย  96.๐๒ และมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด  ๙๘.๑๙  
 
 
 
 
 

ชั้น/ 
สาระการ
เรียนรู้ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 ์

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ 

หน
้าที่

พล
เม

ือง
 

ค่า
เฉ

ลี่ย
รา

ยช
ั้น 

ช้ัน ป.๑ 77.94 75.40 79.24 75.71 70.32 79.99 75.61 74.53 73.56 72.84 78.92 75.82 
ช้ัน ป.๒ 78.26 76.53 76.21 77.16 77.10 78.60 78.67 71.32 70.26 74.32 80.17 76.24 
ช้ัน ป.๓ 76.03 76.30 73.96 75.52 72.61 79.85 84.66 78.19 68.37 80.89 78.20 76.78 
ช้ัน ป.๔ 77.36 72.38 72.73 77.73 75.78 87.73 81.03 76.94 71.76 79.91 77.93 77.39 



 

 

 5.๒  ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        
โรงเรียนวัดเขาวิเศษปีการศึกษา  25๖๑ 
  

จากตาราง  พบว่าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดเขา
วิเศษปีการศึกษา  25๖๑  โดยจ าแนกตามชั้นเรียน  ดังนี้ 
 ชั้น  ป.1  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  สุขศึกษาฯ  ต่ าสุดคือ ประวัติศาสตร์ 
 ชั้น  ป.2  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  หน้าที่พลเมือง  ต่ าสุดคือ    ภาษาอังกฤษ 
 ชั้น  ป.3  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  ศิลปะ  ต่ าสุดคือ    ภาษาอังกฤษ 
 ชั้น  ป.4  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  สุขศึกษาฯ  ต่ าสุดคือ  ภาษาอังกฤษ 
 ชั้น  ป.5  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  สุขศึกษาฯ  ต่ าสุดคือ    ภาษาอังกฤษ 
 ชั้น  ป.6  กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  คือ  สุขศึกษาฯ  ต่ าสุดคือ  คณิตศาสตร์ 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ    ปีการศึกษา  25๖๑  
โดยจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลปรากฏดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น ป.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  ชั้น ป.3  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.๖  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.๔  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.๑ มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ชั้น ป.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  ชั้น ป.๒  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ป.๓  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด  ชั้น ป.๑  มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้น ป.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.๒ มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.๓ มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.๑ มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ชั้น ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด ชั้น ป.๕ มีผลสัมฤทธิ์ต่ าสุด 
 

5.๓  ตารางแสดงผลการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                        
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปีการศึกษา  25๖๑ 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 68 55 7 1 5 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 75 75 - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 67 67 - - - 

ช้ัน ป.๕ 82.13 73.94 78.77 76.50 76.85 84.37 83.66 79.43 71.45 80.40 77.88 78.67 
ช้ัน ป.๖ 76.83 70.54 76.72 78.77 78.63 83.27 80.73 72.36 79.79 81.71 80.41 78.16 
ค่าเฉลี่ย 78.09 74.18 76.27 76.90 75.22 82.30 80.73 75.46 72.53 78.35 78.92 77.18 



 

 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 77 50 27 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 71 57 14 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 78 76 - - 2 

รวม 436 380 48 1 7 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 100 87.16 11.01 0.23 1.61 

สรุปผลได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปกีารศึกษา 2561 
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมมากท่ีสุดจ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 87.16 รองลงมาคือ อยู่ในเกณฑ์ดีจ านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.01 อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61 และ อยู่ในเกณฑ์ผ่านจ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 ตามล าดับ 

5.๔  ตารางแสดงผลการสรุปผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ปีการศึกษา  25๖๑ 

ชั้น จ านวนนักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 68 33 20 7 8 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 75 54 13 8 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 67 10 54 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 77 22 33 22 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 71 41 29 1 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 78 54 19 3 2 

รวม 436 214 168 44 10 

ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 100 49.08 38.53 10.09 2.29 

 

 

สรุปผลได้ว่า การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   ปีการศึกษา 
2561 นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมมากที่สุดจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08 รองลงมาคือ อยู่ในเกณฑ์ดี
จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 38.53 อยู่ในเกณฑ์ผ่านจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.09 และอยู่ในเกณฑ์
ไม่ผ่านจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ตามล าดับ 

5.๕ ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: 
RT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 25๖0 และ 25๖๑ 



 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
คะแนนร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
คะแนนร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.59 ดีมาก 67.84 ดี 

การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.02 ดีมาก 67.84 ดี 
รวม 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.80 ดีมาก 67.84 ดี 

จากตารางพบว่า  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  25๖๐-25๖๑  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 

สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 28.75  

สมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อย
ละ 17.18  

ผลการประเมินรวม 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 22.96 

 
 5.๖  ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ปีการศึกษา  2560 

ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่าง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ตรัง เขต 2 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ระดับ สพป. 
ตรัง เขต 2 

ด้านภาษา 52.67 51.06 52.51 -0.16 +1.45 
ด้านค านวณ 37.75 36.98 44.62 +6.87 +7.64 
ด้านเหตุผล 45.31 42.70 48.24 +2.96 +5.57 

รวมเฉลี่ย 45.25 43.58 48.47 +3.22 +4.89 
  
 

จากตารางพบว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                     
ปีการศึกษา  25๖๐  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 
 ความสามารถด้านค านวณและความสามารถด้านเหตุผลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2  ความสามารถด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรังเขต  2  แตม่ีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ  
 

5.๗  ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(NT)                               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 



 

 

ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่าง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ตรัง เขต 2 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ระดับ สพป. 
ตรัง เขต 2 

ด้านภาษา 53.18 51.19 64.05 +10.87 +12.86 
ด้านค านวณ 47.19 47.51 60.55 +13.36 +13.04 
ด้านเหตุผล 48.07 47.25 57.09    +9.02   +9.84 

รวมเฉลี่ย 49.48 48.65 60.56    +11.08   +11.91 
 จากตารางพบว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปี
การศึกษา  25๖๑  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 
 ความสามารถด้านภาษา  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  64.05  รองลงมาไดด้้านค านวณ  มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  60.55  ด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  57.09 
 

5.๘  ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(NT)                              
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  โดยการเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2560-2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่าง 

ปีการศึกษา  2560-2561 ปีการศึกษา  2560 ปีการศึกษา  2561 
ด้านภาษา 52.51 64.05 +11.54 
ด้านค านวณ 44.62 60.55 +15.93 
ด้านเหตุผล 48.24 57.09              +8.85 

รวมเฉลี่ย 48.47 60.56 +12.09 
จากตารางพบว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปี  โดย

การเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2560-2561  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา  2561 

 
 
 

 5.9 ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
 ปีการศึกษา  25๖๐  โดยการเปรียบเทียบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่าง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ตรัง เขต 2 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ระดับ สพป. 
ตรัง เขต 2 

ภาษาไทย 100 ๔๖.๕๘ ๔๕.๒๙ ๔๘.๕๗ +๑.๙๙ +๓.๒๘ 
คณิตศาสตร์ 100 3๗.๑๒ 3๕.๕๕ ๓๓.๘๖ -๓.๒๖ -๑.๖๙ 



 

 

วิทยาศาสตร์ 100 3๙.๑๒ 3๘.๑๓ ๔๓.๑๖ +๔.๐๔ +๕.๐๓ 
ภาษาอังกฤษ 100 36.๓๔ 3๒.๗๓ ๔๐.๒๒ +๓.๘๘ +๗.๔๙ 

รวมเฉลี่ย 100 ๓๙.๗๙ ๓๗.๙๓ ๔๑.๔๕ +๑.๖๖ +๓.๕๒ 
 จากตาราง  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา  25๖๐  มี   
 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต  2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศและ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2 
 ซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ  ๔๑.๔๕ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด  ๔๘.๕๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๔๓.๑๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๔๐.๒๒  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
๓๓.๘๖  ตามล าดับ 
 

5.๑๐ ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   
ปีการศึกษา  25๖๑  โดยการเปรียบเทียบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่าง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพป. 

ตรัง เขต 2 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ระดับ สพป. 
ตรัง เขต 2 

ภาษาไทย 100 ๕๕.๙๐ ๕๔.๕๓ 5๖.๑๓ +๐.๒๓ +๑.๖๐ 
คณิตศาสตร์ 100 ๓๗.๕๐ ๓๓.๖๖ ๓๖.๐๖ -๑.๔๔ +๒.๔๐ 
วิทยาศาสตร์ 100 ๓๙.๙๓ ๓๘.๗๒ ๔๔.๑๓ +๔.๒๐ +๕.๔๑ 
ภาษาอังกฤษ 100 3๙.๒๔ 3๒.๓๘ 3๘.๗๐ -๐.๕๔ +๖.๓๒ 

รวมเฉลี่ย 100 ๔๓.๑๔ ๓๙.๘๒ ๔๓.๗๖ +๐.๖๑ +๓.๙4 
 จากตาราง  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา  2๕๖๑ มี   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2   มีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2 แต่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  
 ซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ  ๔๓.๗๖ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด  ๕๖.๑๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๔๔.๑๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๓๘.๗๐  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
๓๖.๐๖  ตามล าดับ 



 

 

 
5.๑๑  ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   

โดยการเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  25๖๐-25๖๑ 

วิชา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบผลต่าง 
ปีการศึกษา  25๖๐-25

๖๑ 
ปีการศึกษา  25๖๐ ปีการศึกษา  25๖๑ 

ภาษาไทย 100 ๔๘.๕๗ 5๖.๑๓ +๗.๕๖ 
คณิตศาสตร์ 100 ๓๓.๘๖ ๓๖.๐๖ +๒.๒๐ 
วิทยาศาสตร์ 100 ๔๓.๑๖ ๔๔.๑๓ +๐.๙๗ 
ภาษาอังกฤษ 100 ๔๐.๒๒ 3๘.๗๐ -๑.๕๒ 
รวมเฉลี่ย 100 ๔๑.๔๕ ๔๓.๗๖ +๒.๓๑ 

จากตารางพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับชาติ(O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดย
การเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  25๖๐-25๖๑  สรุปผลการประเมิน  ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา  25๖๐ 
แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา  25๖๐ 
 
6.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) และข้อเสนอแนะของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)   
 โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  รอบที่สาม  เมื่อวันที่  2๐-2๒  เดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2554 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน  3  ด้าน  คือ  ด้านผู้บริหาร  ด้านครู  
และด้านผู้เรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาแสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
6.1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 
ตัวบ่งชี้ท่ีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
1 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
2 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
3 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป ดีมาก 



 

 

4 6 
ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ดีมาก 

5 8 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 

6 9 
ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

7 10 
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 11 
ผลการด าเนินงานโครงงานพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

9 ๑๒ 
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

10 ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดี 
11 ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดี 
12 ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.๐0 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป 10.00 ๙.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 3๓.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 1๑.๕0 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.๙๔ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์             

พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.๕0 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 ๘๙.๔๔ ดี 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  ประเภทโรงเรียน 

    ผลคะแนนรวมประเมินสถานศึกษา  ๘๙.๔๔  คะแนน 
    มีคุณภาพระดับดี 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ระดับปฐมวัย (2-5ปี) ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
6.3  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 ๔.๕0 ดีมาก 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 ๔.๕0 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.๐0 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อขั้นต่อไป 10.00 ๙.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.๕0 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 1๑.๕0 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 3๓.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.๙๔ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 8๙.๔๔ ดี 
 
 
จุดเด่น 
 1. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางร่างกายและสมรรถภาพ
ทางกลไกสมวัย และมีสุขภาพจิตที่ดี 
 2. เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
สมวัยและมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย 

3. ผู้บริหารมีการแบ่งงาน โครงสร้างตามบทบาทและหน้าที่ออกเป็น 4 ฝ่ายงานอย่างชัดเจน พร้อมการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 



 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  เด็กบางส่วนยังไม่สามารถคิดและแก้ปัญหาในขณะเล่นหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองเท่าที่ควร 
 2.  ผู้บริหารควรส่งเสริมสื่อการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 3.  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.  2553 
 1.  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
  1)  เด็กควรได้รับการส่งเสริมในด้านการจัดกิจกรรมและเกมการละเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดค้น
วิธีการเล่นและแก้ปัญหาในขณะเล่น 
  2)  สถานศึกษาควรจัดสถานที่พักรอและมุมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองในขณะมาส่งและมารับ
เด็กในแต่ละวัน 
 2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยในด้านการเดินทาง การ
ฝึกซ้อม การป้องกันภัย ระบบฉุกเฉิน (แผนฝึกซ้อมป้องกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง) 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรจัดท ารายงานพฤติกรรม/พัฒนาการเด็กหรือแบบประเมินผลงานเด็กโดยผู้ปกครอง อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือเป็นการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แจ้งข้อมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กทั้งท่ี
บ้านและโรงเรียน เพ่ือน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพ 
 4.  มาตรฐานด้านการประกนัคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีความต่อเนื่อง 
ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู เด็ก ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 1)  โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เป็นสิ่งที่ดีเด่นจาการปฏิบัติเพื่อสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
เป็นโครงการที่ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนในขั้นพ้ืนฐานต่อไปและ
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 2)  การร ามโนราห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 จากผลงานดีเด่นทั้ง 2 เรื่อง ส่งผลให้โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัยขนาดเล็ก
และนักเรียนเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2554 จากเดิม 4 ห้องเรียน เพิ่มข้ึนเป็น 6 ห้องเรียน 



 

 

 
 6.4  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป (เรียงล าดับตามระดับคุณภาพจากระดับดีมาก ไปหาระดับดี โดยเรียงล าดับ
ตามตัวบ่งช้ี)  ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 
2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
3 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
4 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 
5 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
6 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
7 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
ดีมาก 

8 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

9 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
10 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

ดีมาก 

11 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 
 
 
 
 
 
6.5  ตารางตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี (เรียงล าดับตามระดับคุณภาพจากระดับต้องปรับปรุง

ด่วน ระดับต้องปรับปรุงและระดับพอใช้ โดยเรียงล าดับตัวบ่งชี้ได้แก่  
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
 
6.6  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ประถมศึกษา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(ประถมศกึษา) 
น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ 

คุณภาพ 



 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.88 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.04 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.47 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.27 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.99 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.93 ดี 
 
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

6.7  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาตาม
กฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา    



 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.88 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.04 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.48 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.27 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
5.00 4.60 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรยีนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 

10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4  ว่าด้วยการประกันคุณภาพ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.99 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 84.93 ดี 
จุดเด่น  



 

 

 1.  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ เป็นผู้เรียนที่ดีของโรงเรียน อยู่ในกฎระเบียบ
วินัยของโรงเรียน 
 2.  สถานศึกษาส่งเสริมครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนได้รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินแบบวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
 3.  สถานศึกษามีความพร้อมด้านการบริหารจัดการและมีโครงสร้างของการแบ่งฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่าง
ชัดเจน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ าในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 2.  สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินแผนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนอย่าง
เป็นระบบและครูขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนที่เป็นรายบุคคล 
 3.  สถานศึกษายังขาดระบบการนิเทศภายในอย่างชัดเจนและขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการที่มีคุณภาพ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.  2553 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
1)  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงไม่ได้มาตรฐานควรได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะผู้เรียนที่มีน้ าหนักเกิน

มาตรฐาน โดยครูกระตุ้นปรับเปลี่ยนนิสัยการรับประทานอาหารและร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาได้
ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

2)  สถานศึกษาต้องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบางส่วนที่ผู้เรียนมาสาย เพ่ือปรับปรุง
เรื่องการมาโรงเรียนสาย 

3)  สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและน าเทคนิค วิธีการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

4)  สถานศึกษาควรมีการติวเข้มก่อนสอบ ลองท าแบบทดสอบเสมือนสอบจริง 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

- 
     3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1)  ผู้บริหารควรนิเทศติดตามสาระการเรียนรู้และการสอนและเสนอแนะปรับปรุงให้เป็นไปตาม
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2)  ครูควรจัดท าสื่อและใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน 
 

     4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 



 

 

  สถานศึกษาควรด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีความต่อเนื่อง
ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา นวัตกรรมหรือตัวอย่างการ
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  1)  โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่เด่นของสถานศึกษา ที่ท าให้โรงเรียน                    
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่จนได้รับคัดเลือกจากเขตพ้ืนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัด
การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงระดับภาค ได้รับคัดเลือกให้จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงในงานศิลปหัตกรรม
นักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 60 และระดับประเทศได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้จัด
นิทรรศการและเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผู้บริหารในฝันทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัด
ชลบุร ี
 2)  นวัตกรรมดีเด่นของสถานศึกษาได้มีการน าเสนอนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตาม
โครงการพัฒนาสถานศึกษาผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอ านาจประเภทที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ผู้บริหารจัดการศึกษาดีเด่น อันดับ 1 ระดับจังหวัด 
 3)  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติในการแข่งขันอังกะลุง ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ณ เมืองทองธานี 
 4)  สถานศึกษาได้รับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 2 โรงเรียน
ดี ระดับอ าเภอ 
 5)  สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบของอ าเภอวังวิเศษ 
 6)  สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  ขอบข่าย/ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
 ในการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาวิเศษยึดหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) โดยการกระจายงานตามขอบข่าย  การบริหารได้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติ  โดยยึดผลที่เกิดข้ึนกับ
นักเรียนเป็นส าคัญ 
 
 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน   

กำรวิเครำะหส์ถำนภำพของโรงเรียน 



 

 

 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง(Strengths)   จุดอ่อน(Weaknesses)  กลยุทธ์การพัฒนา 

ระดับปฐมวัย 

1) มีพัฒนาทางด้านร่างกาย  

แข็งแรงมีสุขนิสัยทีด่ีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได ้

2) มีพัฒนาการดา้นอารมณ์  

จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณไ์ด ้

3) มีพัฒนาการดา้นสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมา
ชิดที่ดีของสังคม 

4) มีพัฒนาการดา้นสตปิัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคดิ
พื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด ้

ระดับประถมศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน และการคิดค านวณ 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

1) เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านจิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา  
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

2) นักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
ตามระดับชั้น  ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) เด็กปฐมวัยส่วนหนึ่ง
ขาดคุณลักษณะ
ค่านิยมท่ีดีงาม และ
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 

2) นักเรียนระดับประถม
ศึกษาส่วนหนึ่งไม่
สามารถคิดค านวณ 
คิดวิเคราะห์และขาด
ทักษะการแก้ปัญหา 

3) นักเรียนระดับประถม
ศึกษาส่วนหนึ่งมี
ภาวะทุพโภชนาการ 

4) เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมไม่เพียงพอต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
4) นักเรียนไม่มีนิสัยรัก
การอ่าน และการแสวงหา   
ความรู้ด้วยตนเอง  
5) นักเรยีนมีปัญหาในการ
ใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ 

1) พัฒนาเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ดา้น
ร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านจิตใจ 
ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ด้วย
รูปแบบที่
หลากหลายโดย 
ความร่วมมือ
ผู้ปกครองชุมชน 
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2) พัฒนานักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
การคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาโดย ความ
ร่วมมือผู้ปกครอง
ชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) พัฒนานักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาให้มี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารโดยการ 



 

 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5) มีความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง(Strengths)   จุดอ่อน(Weaknesses)  กลยุทธ์การพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีงามตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

2) ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันนบความแตกต่าง
และหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม 

  จัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย 

4) พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ และคุณลักษณะ
อันพงึประสงค์โดยการ
จัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่หลากหลาย
และความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณภาพกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์การพัฒนา 



 

 

ระดับปฐมวัย 

1) จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

4) ประเมินการพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและน า
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก 

ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1)จัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
การปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

2)ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3)มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

4)การตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น

1) จัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 

2) จัดการเรียนการสอน
ที่ท าให้เกิดทักษะทาง
วิชาการ เกิดทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1) ขาดสื่อเทคโนโลยีที่จะ
น ามาสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน 

2) นักเรียนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
(มีทั้งเด็กนักเรียนปกติ 
และเด็กพิเศษเรียนรวม) 
Individual Different 

1)พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย โดยได้รับ
ความร่วมมือของเอกชน 
บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน 



 

 

ระบบ และน าผลมาพฒันา
ผู้เรียน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับการจัดการ
เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์การพัฒนา 



 

 

1)ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวด้านการจัด
ประสบการณ์ 

2)พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

3)พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

4)ครูครบชั้นเรียน ตรง
สาขาวิชา มีบุคลากร
ธุรการ และนักการภาร
โรง และครูมีทักษะ
วิชาชีพ 

5)การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

6)การพัฒนาตนเองแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

7)ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

8)ภาษาและการสื่อสาร 
อย่างน้อย 2 ภาษา 
(ไทย/อังกฤษ) 

1) ครูผู้สอนในโรงเรียน 
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป   

2) มีครูครบชั้นเรียน 
สอนตรงตามสาขา
วิชาเอก/ตรงความถนัด 

3) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีความตระหนัก 
และจิตส านึกในการ 
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
ความเสียสละ และ  

รับผิดชอบสูง 

4) ครูสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนและค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมได้ 

1) ครูบางส่วนไม่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยเฉพาะการให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

2) ครูมีภาระงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานสอน
มากเกินไป 

3) ครูบางส่วนมี
พฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์ 
ท าให้มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

4) ครูขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการ วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 

5) ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน มีปัญหาใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การเรียนรู้และการ
สื่อสาร 

 

1) พัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาชีพ การวิจัย และ
นวัตกรรม 

2) จัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลายโดยความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

3) พัฒนาบุคลากรทุกคน
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา 

 
 
 
 

ด้านคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี 
ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์การพัฒนา 



 

 

1)อาคารสถานที่ 

2)ระบบสาธารณูปโภค 

3)จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4)จัดแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

5)จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

6)ระบบการป้องกันและ
ระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

1) โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

2) มีระบบสาธารณูปโภค
ครบครัน พร้อมใช้งาน 

3) มีแหล่งเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ห้อง ICT ห้อง
คอมฯ ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) มีระบบความ
ปลอดภัยโดยการติดตั้ง
ระบบ CCTV กล้องวงจร
ปิดภายในบริเวณ
โรงเรียนโดยรอบ 

1) ขาดสนามเด็กเล่นที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง 
4 ด้าน 

2) ขาดแคลนสื่อ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการจัด
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

3) โรงเรียนประสบ
ปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ า 

4) ข้อมูลสารสนเทศ
บางส่วนไม่พร้อมใช้งาน 

 

1) สร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข โดยเน้น
การแสงหาความร่วมมือ
กับชุมชน 

2) พัฒนาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร มาใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
ประเด็นการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์การพัฒนา 



 

 

1)จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

2)มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

3)มีระบบบริหาร
งบประมาณประมาณ 

4)มีระบบบริหารการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

5)ด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6)จัดระบบการบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) มีการบริหารอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

2) มีการจัดระบบประกัน
คุณภาพที่เข้มแข็งและมี
ทรัพยากรที่เพียงพอใน
การจัดการศึกษา 

3) สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ
อย่างสม่ าเสมอ  

4) สถานศึกษามี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ชัดเจน บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 

 

1) การพัฒนาคุณภาพ
วิชาการไม่ครอบคลุมทุก
ด้าน 

2) ระเบียบ/กฎหมายมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยท า
ให้ระบบบริหารด้าน
งบประมาณ   

ระบบการเงิน บัญชี และ
พัสดุที่ต้องได้รับการ  
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) โรงเรียนบริหาร
จัดการขาดการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้เสีย 

1) จัดระบบโครงสร้าง
การด าเนินงานตาม
หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมพัฒนา
ความสามารถที่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการ 

2) จัดท าแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 



 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats)   กลยุทธ์การพัฒนา 
ระดับปฐมวัย 

1) มีพัฒนาทางด้าน
ร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัย
ที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

2) มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

3) มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

4) มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ระดับประถมศึกษา  

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการ
อ่าน เขียน และการคิด
ค านวณ 

2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

1)ผู้ปกครอง ให้การ
สนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 

1) อัตราของเด็กท่ีอาศัย
อยู่กับบุคคลอื่นเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลต่อความพร้อมใน
การเรียนรู้ของเด็ก 

2) ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

3) ผู้ปกครองบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่
เห็นความส าคัญใน
การศึกษาของบุตรหลาน 

4) ปัญหาครอบครัวของ
ผู้ปกครองส่งผลต่อการ
เรียนของนักเรียนและมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

 5) ปัญหายาเสพติด 
และการติดเกมส์ของ
นักเรียน 

 

1)พัฒนาเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
โดย ความร่วมมือ
ผู้ปกครองชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)พัฒนานักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการคิดค านวณ 
คิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาโดย ความ
ร่วมมือผู้ปกครองชุมชน 
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3)พัฒนานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาให้มี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารโดยการ 

การสอนที่หลากหลาย 

4)พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และคุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์โดยการ
จัดรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและ



 

 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 

 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน(ต่อ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์การพัฒนา 
5) มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

1)ผู้ปกครอง ให้การ
สนับสนุน และให้ความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 

1) อัตราของเด็กท่ีอาศัย
อยู่กับบุคคลอื่นเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลต่อความพร้อมใน
การเรียนรู้ของเด็ก 

2) ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ขาดการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

3. ผู้ปกครองบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่
เห็นความส าคัญใน
การศึกษาของบุตรหลาน 

4) ปัญหาครอบครัวของ
ผู้ปกครองส่งผลต่อการ
เรียนของนักเรียนและมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

 5) ปัญหายาเสพติด 
และการติดเกมส์ของ
นักเรียน 

 

1)พัฒนาเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
โดย ความร่วมมือ
ผู้ปกครองชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)พัฒนานักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการคิดค านวณ 
คิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาโดย ความ
ร่วมมือผู้ปกครองชุมชน 
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3)พัฒนานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาให้มี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารโดยการ 



 

 

การสอนที่หลากหลาย 

4)พัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
และคุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์โดยการ
จัดรูปแบบการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและ
ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 

  
 
 
ด้านคุณภาพกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์การพัฒนา 
ระดับปฐมวัย 

1) จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

2) สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

3) จัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

4) ประเมินการ
พัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด

1)ผู้ปกครอง  ให้การ
สนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในกรจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

1)ปัญหาการเคลื่อนย้าย
แรงงาน ท าให้นักเรียน
ย้ายสถานศึกษาบ่อย การ
จัดการศึกษาไม่เกิดความ
ต่อเนื่อง 

1)พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย โดยได้รับ
ความร่วมมือของเอกชน 
บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน 



 

 

ประสบการณ์และ
พัฒนาการเด็ก 

ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1)จัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและ
การปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

2)ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3)มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

4)การตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 
ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์การพัฒนา 

ข้อสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับการ
จัดการเรียนรู้ 

   

 
 
 
 
 
 
 
ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส(Opportunities)  อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์การพัฒนา 



 

 

1)ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวด้านการจัด
ประสบการณ์ 

2)พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

3)พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

4)ครูครบชั้นเรียน ตรง
สาขาวิชา มีบุคลากร
ธุรการ และนักการภาร
โรง และครูมีทักษะ
วิชาชีพ 

5)การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

6)การพัฒนาตนเองแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

7)ครูสามารถใช้
เทคโนโลยี ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

8)ภาษาและการสื่อสาร 
อย่างน้อย 2 ภาษา 
(ไทย/อังกฤษ) 

1) หน่วยงานต้นสังกัดที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 
ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากร 

2) ผู้ปกครอง ให้การ
สนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

1) นโยบายการศึกษามี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย
ส่งผลให้โรงเรียนมีความ
ยุ่งยากต่อการบริหาร
จัดการ 

2) ครูมีภาระงานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานสอน 
มากเกินไป 

1) พัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาชีพ การวิจัย และ
นวัตกรรม 

2) จัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลายโดยความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 

3) พัฒนาบุคลากรทุกคน
ให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาษา 

 
ด้านคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี 

ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์การพัฒนา 



 

 

1)อาคารสถานที่ 

2)ระบบสาธารณูปโภค 

3)จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4)จัดแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

5)จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

6)ระบบการป้องกันและ
ระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

1) คณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมมือกับ
ผู้ปกครองนักเรียน ให้
ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

 1) สร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข โดยเน้น
การแสงหาความร่วมมือ
กับชุมชน 

2) พัฒนาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร มาใช้ในการ
บริหารจัดการ และ
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) กลยุทธ์การพัฒนา 



 

 

1) จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

2) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

3) มีระบบบริหาร
งบประมาณประมาณ 

4) มีระบบบริหารการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

5) ด าเนินการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6)จัดระบบการบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

2) ชุมชนมีความเชื่อม่ัน
และยอมรับในเรื่องการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3) การเดินทางระหว่าง
บ้าน โรงเรียนมีความ
สะดวก 

4) สถานศึกษา ตั้งอยู่ใน
จุดศูนย์กลางชุมชน 

๑) เด็กนักเรียนในเขต
บริการของสถานศึกษา 
ไปเรียนนอกเขตพ้ืนที่
บริการ 

1) จัดระบบโครงสร้าง
การด าเนินงานตาม
หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษา พร้อมพัฒนา
ความสามารถที่เหมาะสม
กับการบริหารจัดการ 

2) จัดท าแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       ส่วนที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ ๓ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 

 

 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบของโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
อัตลักษณ์(Identity)  
         “คุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง”  
 

ค าอธิบาย 
  คุณธรรมน าความรู้ หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

อยู่อย่างพอเพียง   หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
พันธกิจ(Mission) 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑  
3. พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 
5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชองชุมชนสังคม 

และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์(Goal) 
 1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
 2. นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน   



 

 

การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชองชุมชน
สังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
ค่านิยมองคก์ร   
 Good System  Good Discipline  Quality Focus 
          ระบบดี  มีวินัย  ใส่ใจคุณภาพ 
 
กลยุทธ(์Strategic) 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
๔. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖.   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่ 4 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กรอบกลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 

 

ส่วนที่ 4 
กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที ่๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
1.1 นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษามี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์และจิตใจ-
อารมณ์ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 

1)ร้อยละของนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาที่มีพัฒนาการ
ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป  

95.76 95.52 95 96 97 98 1)พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมวัย 
 

 

 

 

-พัฒนาการด้านร่างกาย 93.15 97.50 95 96 97 98 

-พัฒนาการด้านอารมณ์ 95.24 94.48 95 96 97 98 

พัฒนาการด้านสังคม 91.25 99.57 95 96 97 98 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 96.07 91.12 94 95 96 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง(ต่อ) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1.2 นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
สูงขึ้น 
 

1)ร้อยละของนักเรียนชั้นป.1-
6ที่มีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนในระดับ 2 ขึ้น
ไป 

83.38 93.87 88 90 92 94 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น 
2) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ 2)ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)ชั้น ป.6 เพ่ิมสูงขึ้น 

41.45 43.76 43 45 47 49 

- ภาษาไทย 48.57 56.13 52 54 56 58 
- วิทยาศาสตร์ 43.16 44 46 48 50 52 
- คณิตศาสตร์ 33.86 36.06 35 37 39 41 
-ภาษาอังกฤษ 40.22 38.70 39 41 43 45 

1.3 นักเรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และมี
ทักษะการเรียนรู้ ที่
ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 
 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน       
การเขียนตามระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

90.25 98.90 95 96 97 98 1) เพ่ิมขีดความสามารถการอ่าน การ
เขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด 
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
สามารถวัดและประเมินได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
2) พัฒนานักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการคิด
ค านวณตามระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

77.58 98.17 88 91 94 97 



 

 

กลยุทธ์ที ่๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง(ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 3)ร้อยละของนักเรียนที่มี 
ที่มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

94.07 93.35 94 95 96 97  
 
 

 4) ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ของการสอบประเมินคุณภาพ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT)  
เพ่ิมข้ึน  
 

48.47 60.56 55 58 61 64  

1.4 นักเรียนมีทักษะ 
พ้ืนฐานที่จ าเป็นพ้ืนฐาน 
ในการประกอบอาชีพ 
(Career & learning) 

ร้อยละของนักเรียนที่มี 
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นพื้นฐาน 
ในการประกอบอาชีพ 
(Career & learning 

- - 80 83 85 88 1) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะจ าเป็น 
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ โดย 
พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตาม 
ความถนัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 

2.1 นักเรียนมีจิตส านึก 
มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มี
จิตส านึก มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

- 85 90 93 96 99 1) พัฒนานักเรียนมีจิตส านึก มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ และน า
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาปฏิบัติ 

- 85 90 93 96 99 

2.2 นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีงาม มีความเป็น
พลเมืองที่ดี ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ความเป็นไทย 
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และมีภูมิคุ้ม
จากภัยในรูปแบบใหม่ 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงาม 
มีความเป็นพลเมืองที่ดีผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
2) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

85 95 90 93 96 99 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีมีคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายผ่านความ
ร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน สู่
โรงเรียนคุณธรรม 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน(ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 

2.2 นักเรียนมี 
คุณลักษณะและค่านิยม 
ที่ดีงาม มีความเป็น 
พลเมืองที่ดี ภาคภูมิใจใน 
ท้องถิ่น ความเป็นไทย  
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ 
วัฒนธรรม และมีภูมิคุ้ม 
จากภัยในรูปแบบใหม่ 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มี 
ความรู้ความเข้าใจ และ 
สามารถป้องกันตนเองจากภัย 
ในรูปแบบใหม่ 

- - 85 88 91 94 3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี 
 วัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 

2.3 นักเรียนมีมี 
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
น าแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มี 
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน 
เกณฑ์ที่ก าหนด 
2) ร้อยละของนักเรียนที่น า 
แนวคิดตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

77 82 80 85 90 95 4) เสริมสร้างให้นักเรียนตระหนักมี 
จิตส านึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกิจกรรมที่ 
หลากหลาย 

2.4 นักเรียนสุขภาวะ 
ทางร่างกาย แลลักษณะ 
จิตสังคมที่ดี 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีสุข 
ภาวะทางร่างกายและลักษณะ 
จิตสังคมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

52.73 75.92 80 85 90 95 5) พัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและ 
ลักษณะจิตสังคมด้วยกิจกรรมกีฬา 
นันทนาการและกิจกรรมทางสังคมท่ี 
หลากหลาย 

 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3.1 โรงเรียนมีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกระบวนการ
เรียนรู้เน้นการบูรณาการ
และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง (Active Learning)
และมีระบบการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนตาม
สภาพจริงในรูปแบบที่
หลากหลาย 

1) ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับวัยและสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

- - ดี ดี ดีมาก ดีมาก 1) พัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 2) ร้อยละของครูที่จัด

กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- - 85 90 95 100 

3) ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- - 85 90 95 100 

4) ร้อยละของครูที่มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

- - 90 93 96 100 

3.2 โรงเรียนมีการวัดผล
ประเมินผลมีการ
ตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

1) ระดับความส าเร็จของการ
การวัดและประเมินผลมีการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- - ดี ดี ดีมาก ดีมาก 2) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลมี
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์(ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

และมีประสิทธิภาพ 2) ร้อยของครูที่มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลทางการศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

- - 90 95 100 100  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่๔  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565 

4.1 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1) ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การการพัฒนาวิชาชีพ ๓๐  
ชั่วโมงต่อปี 

90 95 95 97 99 100 1) พัฒนาศักยภาพครูด้วยรูปแบบการ
พัฒนาที่หลากหลายที่มุ่งเน้นเน้นระบบ
การจัดการความรู้ 

2) ร้อยละของครูที่มีความรู้
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการ
ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด 

- - 85 90 95 100 

3) จ านวนครั้งของครูที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ
ของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพหรือ PLC 

- 78.26 85 90 95 100 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5.1 โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพสู่การเป็น
โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้ 

1) ระดับความส าเร็จของการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้สู่การเป็น
โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้ 
(Happyness  School) 

- - ดี ดี ดีมาก ดีมาก 1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเน้น
การแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนสู่
โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน 

5.2 โรงเรียนเพ่ิม
ศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
เรียนรู้ 

1) ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการ 

- - ดี ดี ดีมาก ดีมาก 2) พัฒนาและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มาใช้
ในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์และสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

6.1 โรงเรียนมีระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาสูงขึ้นเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

1) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน ที่เข้มแข็ง 

- - ดี ดี ดีมาก ดีมาก 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การเงินและพัสดุให้เป็นมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ศักยภาพที่ทันสมัยและครอบคลุมเพ่ือ
รองรับภารกิจของโรงเรียน 

2) ร้อยละของผู้ปกครองที่มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใน
ระดับดีข้ึนไป 

- - 80 85 90 95 

3) จ านวนผลงานที่ได้รับจาก
บริหารจัดการศึกษา 

- - 1 2 3 4 

6.2 โรงเรียนให้บริการ
ทางการศึกษาได้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
และดูแลช่วยเหลือ 
ส่งเสริมนักเรียนตาม
ศักยภาพอย่างทั่วถึง 

1) ร้อยละของนักเรียนใน
เขตบริการโรงเรียนที่ได้เข้า
เรียนเกณฑ์การศึกษา 

- - 95 97 99 100 1) พัฒนาระบบการให้บริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ทุก
กลุ่มเป้าหมายและจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนาโดยใช้กลไก การมีส่วนร่วม
ผู้ปกครองและชุมชน 

 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์และสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา(ต่อ) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/แนวทาง 
ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

6.3 โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองและ
ชุมนในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษา การ
ก ากับติดตาม ดูแลผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1) จ านวนครั้ง ที่ผู้ปกครอง
และชุมชนในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา การ
ก ากับติดตาม ดูแลผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- - ภาคเรียน
ละ 2 
ครั้ง 

ภาคเรียน
ละ 2 
ครั้ง 

ภาคเรียน
ละ 2 
ครั้ง 

ภาคเรียน
ละ 2 
ครั้ง 

1) สร้างและแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือในจากชุมชน ผู้ปกครอง และ
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ส่วนที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ปกีารศกึษา 2562-2565 



 

 

ส่วนที่ 5 
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562-2565  

กลยุทธ์ที ่1 เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1. นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษามีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
และจิตใจ-อารมณ์ ด้าน
สังคม และสติปัญญา  

1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมวัย 

 

 

 

 

 

 

  

1)โครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
สมวัย 
กิจกรรมหลัก 
1) จัดหา ผลิตสื่อ 
สร้างสรรค์  
2) จัดท าคู่มือผู้ปกครอง
ศึกษา 
3) จัดห้องเรียนคุณภาพ
เด็กปฐมวัย 
4) ติดตามผลการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
2) โครงการเด็กปฐมวัย
ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ 

30,000 

 

 

 

 

 

 

30,000 

40,000 

 

 

 

 

 

 

40,000 

50,000 

 

 

 

 

 

 

50,000 

60,000 

 

 

 

 

 

 

60,000 

 



 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

2) นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการสูงขึ้น 

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น 

1)โครงการส่งเสริม
ความสามารถนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 
2)โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา 

75,000 

 

70,000 

85,000 

 

90,000 

95,000 

 

110,000 

105,000 

 

130,000 

 

2) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ 

1) โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

20,000 20,000 30,000 30,000  

3) นักเรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และมี
ทักษะการเรียนรู้ ที่ส าคัญ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถการอ่าน การ
เขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด ด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย สามารถวัด
และประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1) ส่งเสริมการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000  

2) พัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) โครงการห้องสมุดพิชิต
การอ่าน 

20,000 30,000 40,000 50,000  

4) นักเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพ
(Career & learning) 

1) พัฒนานักเรียนให้มีทักษะจ าเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ โดยพัฒนา
หลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามความถนัด 

1)โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
2) โครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

20,000 

 

30,000 

30,000 

 

40,000 

40,000 

 

50,000 

50,000 

 

60,000 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1) นักเรียนมีจิตส านึก มี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1) พัฒนานักเรียนมีจิตส านึก มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1) โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

10,000 15,000 20,000 25,000  

2) นักเรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีงาม มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ความเป็นไทย อยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
และมีภูมิคุ้มจากภัยใน
รูปแบบใหม่ 

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีมีคุณธรรม 
จริยธรรมด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายผ่าน
ความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนสู่
โรงเรียนคุณธรรม 

1) โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐสร้างคนดีสู่
สังคม 
 

5,000 

 

 

7,000 9,000   11,000  

 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1) โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมและ
กระบวนการเรียนรู้ที่
ยืดหยุ่น เน้นการบูรณา
การและให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

1) พัฒนาและหลักสูตร ระบบการจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

1) โครงการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

30,000 40,000 50,000 50,000  

2) โครงการนิเทศภายใน 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

2,000 3,000 4,000   5,000  

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่๔  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

1) พัฒนาศักยภาพครูด้วยรูปแบบการ
พัฒนาที่หลากหลายที่มุ่งเน้นเน้นระบบ
การจัดการความรู้ 

1) โครงการพัฒนาครูสู่
มืออาชีพ 

100,000 150,000 200,000 200,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยุทธ์ที ่5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1) โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพสู่การเป็น
โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้  

1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเน้น
การแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนสู่
โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน 

1) โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

300,000 300,000 200,000 200,000  

2) โรงเรียนเพ่ิมศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ  

1) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

1) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู้ 

100,000 100,000 80,000 80,000  

2) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร(ICT) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน 

 

 

 

 



 

 

กลยุทธ์ที ่6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์และสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1) โรงเรียนมีระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) โครงการการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000  

2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การเงินและพัสดุให้เป็นมีประสิทธิภาพ 

2) โครงการพัฒนาระบบงาน
การเงิน พัสดุและการบัญชี 

5,000 5,000 5,000 5,000  

3) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ศักยภาพที่ทันสมัยและครอบคลุมเพ่ือ
รองรับภารกิจของโรงเรียน 

3) โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการและการจัดการ
การเรียนรู้ 

0 0 0 0  

2) โรงเรียนให้บริการทางการ
ศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
และดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม
นักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 

1) พัฒนาระบบการให้บริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาโดยใช้
กลไก การมีส่วนร่วมผู้ปกครองและ 

1) โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

10,000 10,000 10,000 10,000  

3) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้การ
ก ากับติดตาม ดูแลผลการด าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง 

1) สร้างและแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือในจากชุมชน ผู้ปกครอง และ
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1) โครงการสร้างและแสวงหา
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

     ส่วนที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารแผน ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 



 

 

ส่วนที่ 6 
  การบริหารแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  

 
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นแผนที่มุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน และการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้ก าหนดหลักการ แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

1. หลักการบริหารสู่การปฏิบัติ การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  
2562-2565  สู่การปฏิบัตโิดยยึดหลัก ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ ดังนี้     
       1.1  วสิัยทัศน์ (Vision) 
           โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2  อัตลักษณ์(Identity)  
          “คุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่างพอเพียง” 

  1.3  พันธกิจ(Mission) 
  1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2)พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพ่ิมสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 
๒๑  

3) พัฒนาครูยุคใหม่ให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

5) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชอง
ชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1.4 เป้าประสงค์(Goal) 
1) นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 

2) นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถใน   การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 



 

 

  3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๔) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  5) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้  และการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  6) สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นที่ยอมรับชอง
ชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ  
      การน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนท่ีแสดงถึงวิธีในการตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรม ไป ด า เนิน
งานให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างทั้งภายในและนอกโรงเรียน นอกจากนี้การ น าแผนสู่การปฏิบัติ
นั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการมอบมายอ านาจหน้าที่ การประสานงาน  การ
อ านวยการ การควบคุม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ ในแต่ละขั้นตอนของ แผนด้วย การน าแผนสู่การ
ปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม รอบคอบ และต้องปฏิบัติตามข้ันตอน ของแผน เพ่ือจะให้งานนั้นส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงก าหนดหลักการน าแผนสู่การปฏิบัติดังนี้  
      2.1 การสื่อสารกลยุทธ์ เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ 2562-2565 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ บทบาทที่ส าคัญก็คือจะต้องด าเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และระบบวัดผลประเมินผล ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์และทั่วถึง  
              2.2 ก าหนดคณะท างานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ก าหนดคณะท างานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับกับภารกิจของ    แต่
ละกลยุทธ์ ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์  
              2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณต่าง ๆ โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565 โดยการ         
ก าหนด คัดเลือก โครงการกิจกรรมที่เหมาะในแต่ละปี เพ่ือบรรจุลงไปในแผนปฏิบัติการ  
 
  3. การจัดระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  
              3.1 ติดตามความก้าวหน้าประจ าปีเป็นการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละกลยุทธ์ โครงการ/ กิจกรรม 
เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดอันจะน าไปสู่การทบทวนและ          การ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม  
               3.2    การประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน  
               3.3 การจัดท ารายงานประจ าปี โดยรายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รายงานผล
การด าเนินงานตามโครงการ และรายงานการใช้งบประมาณ 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที่  ๒๙/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

     *********************** 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญ ในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และการด าเนินการบริหารงบประมาณ 
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 

  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีการ
ระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย แนวคิด รูปแบบในการด าเนินงานให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และอ านวยการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ประกอบด้วย 

  ๑.๑  นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  นายสุรชัย  ทองอ่อน ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      รองประธานกรรมการ       
  ๑.๓  นายวิชัย  ราชบุตร   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ 
  ๑.๔  น.ส.ชุติกาญจน์ เครือเตียว   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ    
  ๑.๕  นางสุพรรณี  สีนา             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ         
  ๑.๖  นางทัศนีย์  เต็มแก้ว          ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 



 

 

๒. คณะกรรมการประเมินสถานภาพโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   มีหน้าที่  ประเมินสถานภาพโรงเรียน วัด
เขาวิเศษ  (สังเคราะห์ข้อมูล) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 

 ๒.๑  นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า            ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายสุรชัย  ทองอ่อน              ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      รองประธานกรรมการ                       

 2.3  นายวชิัย  ราชบุตร                ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       กรรมการ 
  2.๔  นางสุพรรณี  สีนา                 ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ              กรรมการ    
  2.๕  นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล      ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ              กรรมการ       
  2.๖  นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ              กรรมการ       
 2.๗  นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง         ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ              กรรมการ           
  2.8  นางนิภาพร  รอดราวี            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       กรรมการ               
  2.9  นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว                         ครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ       กรรมการ               
  2.๑0  นางชุลภีรณ์  จ าปา            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       กรรมการ 
 2.11 นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง                 ครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ       กรรมการ   
 2.๑2  นายวิทยา  คงหมุน                    ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       กรรมการ          
  2.๑3  นางปริมภาพร  แกล้วกล้า            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ               
  2.๑4  นางสาวกรรณิการ์  สคุันธเมศ           ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ    กรรมการ               
  2.๑5  นางจ าเนียร  ราชบุตร   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ               
  2.๑6  นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ               
  2.๑7  นางโฉมวิลัย  นวลนาค             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                    
 2.๑8  นางสาวภาณี  คงประสม             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                    
 2.19  นางสาวสธุิมา  หาดเกลี้ยง            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                     
 2.๒0  นางสาววารุณี  เกาะสมัน             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ               
  2.๒1  นางสาวเรณู  ยอมใหญ่             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ               
  2.22  นางนพวรรณ  ศรีเมฆ  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ                
  2.23  นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                    
  2.24  นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   กรรมการ               
 2.25  นางวิมล  เผือกจีน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                
 2.26  นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ  
 2.27  นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ 
 2.28  นางสาวชวิศา  ด ากลึง  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ 
 2.29  นางสาวมานิตา  พานชาตรี ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ 
 2.30  นายพิชญะ  ทองอ่อน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ 



 

 

 2.31  นางสุชาดา  ผลชอบ  เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ                                                       
 2.32  นายเกื้อกูล  เกื้อบุญส่ง  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ           
 2.33  นางมาลี  จันทร์แป้น  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ
 2.34  นายสนิท  ใหม่แท้  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ
 2.35  นายนาวี  กลิ่นจันทร์  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ
 2.36  เด็กชายวรวุฒ ิ ทองแก้ว  ผู้แทนนักเรียน  กรรมการ 
 2.37  เด็กชายพงศ์สุรินทร์  กลิ่นจันทร์ ผู้แทนนักเรียน  กรรมการ
 2.38  นางพิทยาภรณ์  ศรีจันทร์ทอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
 2.39  พระใบฎีกาค านึง  อโสโก  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ
 2.40 นางทัศนีย์  เต็มแก้ว       ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
 2.41 นางสิรินยา  คงประสม        ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565  มีหน้าที่  
จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565 วิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ 
จุดเน้นในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวบรวม จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565ฉบับ
สมบูรณ์ ประกอบด้วย 

 3.๑  นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า                    ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 3.๒  นายสุรชัย  ทองอ่อน                      ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ        รองประธาน 

 3.3  นายวชิัย  ราชบุตร                 ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ 
  3.๔  นางสุพรรณี  สีนา                         ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ    
  3.๕  นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล              ครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ        กรรมการ       
  3.๖  นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ                     ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ        กรรมการ 
       3.๗  นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง                 ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ        กรรมการ           
  3.8  นางนิภาพร  รอดราวี                ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ        กรรมการ               
  3.9  นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว                         ครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ       กรรมการ               
  3.๑0  นางชุลภีรณ์  จ าปา            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       กรรมการ 
 3.11 นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง                 ครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ       กรรมการ   
 3.๑2  นายวิทยา  คงหมุน                    ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       กรรมการ          
  3.๑3  นางปริมภาพร  แกล้วกล้า               ครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ     กรรมการ               
  3.๑4  นางสาวกรรณิการ์  สคุันธเมศ           ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ    กรรมการ               
  3.๑5  นางจ าเนียร  ราชบุตร                 ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ               
  3.๑6  นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ               
  3.๑7  นางโฉมวิลัย  นวลนาค             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                    



 

 

 3.๑8  นางสาวภาณี  คงประสม             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                    
 3.19  นางสาวสธุิมา  หาดเกลี้ยง            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                     
 3.๒0  นางสาววารุณี  เกาะสมัน             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ               
  3.๒1  นางสาวเรณู  ยอมใหญ่             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ               
  3.22  นางนพวรรณ  ศรีเมฆ  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ                
  3.23  นางศิริวรรณ  เห้งศรีป้อง             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                    
  3.24  นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   กรรมการ               
 3.25  นางวิมล  เผือกจีน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                
 3.26  นางเยาวเรศ  จันทร์ทิพย์  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ  
 3.27  นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ 
 3.28  นางสาวชวิศา  ด ากลึง  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ 
 3.29  นางสาวมานิตา  พานชาตรี ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ 
 3.30  นายพิชญะ  ทองอ่อน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ 
 3.31  นางสุชาดา  ผลชอบ  เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ                                                       
 3.32  นายเกื้อกูล  เกื้อบุญส่ง  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ           
 3.33  นางมาลี  จันทร์แป้น  ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ
 3.34  นายสนิท  ใหม่แท้  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ
 3.35  นายนาวี  กลิ่นจันทร์  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ
 3.36  เด็กชายวรวุฒ ิ ทองแก้ว  ผู้แทนนักเรียน  กรรมการ 
 3.37  เด็กชายพงศ์สุรินทร์  กลิ่นจันทร์ ผู้แทนนักเรียน  กรรมการ
 3.38  นางพิทยาภรณ์  ศรีจันทร์ทอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
 3.39  พระใบฎีกาค านึง  อโสโก  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ
 3.40  นางทัศนีย์  เต็มแก้ว       ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
 3.41  นางสิรินยา  คงประสม        ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

๔.  คณะกรรมการทบทวนและวิพากย์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565 
มีหน้าที่  ทบทวน และวิพากย์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565                   ของ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประกอบด้วย    

 ๔.๑  นายสุรชัย  ทองอ่อน           ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นายวิชัย  ราชบุตร              ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ 
 4.3  นางทัศนีย์  เต็มแก้ว   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ 
 4.4  นางสุพรรณี  สีนา   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ                         

                     ๔.5  นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์                 ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ 



 

 

    4.6  นางสาวชะอ้อน  ศรีปล้อง             ครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ      กรรมการ                      
    4.7  นางจ าเนียร  ราชบุตร  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ        
                     4.8  นางชลุีภรณ์  จ าปา   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ             
     4.9  นายวิทยา  คงหมุน   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ    

 4.10  นางปริมภาพร  แกล้วกล้า    ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      กรรมการ                                    
           ๔.11  นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว       ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ    กรรมการ                          
    ๔.12  นางสิรินยา คงประสม        ครโูรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการและเลขานุการ   
         
๕.  คณะกรรมการจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565  

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565  
เพ่ือจัดพิมพ์และท าเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์  เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน               วัดเขาวิเศษ 
พิจารณาต่อไป ประกอบด้วย 

 ๕.๑  นางทัศนีย์  เต็มแก้ว           ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นางสาวมานิตา พานชาตรี    ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ 
 ๕.๓  นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ  
 ๕.๔  นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ          ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ  
 ๕.๕  นางปริมภาพร  แกล้วกล้า    ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ  
 5.6  นางสุพรรณี  สีนา              ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการ   
 5.7  นางนิภาพร  รอดราวี  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ  
 5.8  นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ 
 5.9  นางสาวกรรณิการ์  สุคันธเมศ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  กรรมการ                                            
 5.10  นางสิรินยา คงประสม        ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
 5.11  นางสชุาดา ผลชอบ           เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
    

6.  คณะกรรมการจัดท าโครงการ มีหน้าที่ เขียนโครงการที่รับผิดชอบให้มีความสอดคล้อง ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประกอบด้วย 

 6.๑  นายสุรชัย  ทองอ่อน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      
 6.๒  นายวชิัย  ราชบุตร   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       
 6.๓  นางทัศนีย์  เต็มแก้ว  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ          
 6.๔  นางสุพรรณี  สีนา              ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ             
 6.๕  นางสาวกรรณิการ์  รอดกูล   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       
 6.๖  นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศ          ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ         



 

 

 6.๗  นางสาวชะอ้อน ศรีปล้อง             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ          
 6.๘  นางสิรินยา  คงประสม  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      
 6.๙  นางนิภาพร  รอดราวี  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ        
 6.๑๐  นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว      ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ             
 6.๑๑  นางชลุีภรณ์  จ าปา  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       
 6.๑๒ นางสิริลักษณ์  ขวัญเมือง         ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ        
 6.๑๓  นายวิทยา  คงหมุน             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   
 6.๑๔  นางปริมภาพร  แกล้วกล้า            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     
 6.๑๕  นางสาวกรรณิการ์  สคุันธเมศ       ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ    
 6.๑๖  นางจ าเนียร  ราชบุตร   ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       
 6.๑๗  นางสาวชุติกาญจน์  เครือเตียว  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ       
 6.๑๘  นางโฉมวิลัย  นวลนาค             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ            
 6.๑๙  นางสาวภาณี  คงประสม             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ            
 6.๒๐  นางสาวสุธิมา  หาดเกลี้ยง            ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ            
 6.๒๑  นางสาววารุณี  เกาะสมัน             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     
 6.๒๒  นางสาวเรณู  ยอมใหญ่             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ     
 6.๒3  นางนพวรรณ  ศรีเมฆ  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ      
 6.๒4  นางศิริวรรณ  เห้งศรปี้อง             ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ            
 6.๒5  นางจิราภรณ์  ประกอบชีพ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   
 6.๒6  นางวิมล  เผือกจีน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ        
 6.๒7  นางเยาวเรศ  จันทรท์ิพย์  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 6.28  นางสาวมานิตา  พานชาตรี ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

      6.29  นางสาวกุลนิธี  คาดิรันต์             ครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ  
     6.30  นางสาวชวิศา  ด ากลึง                ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
     6.31  นายพิชญะ  ทองอ่อน  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  

   

 

 

 



 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกคณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เพื่อให้การยกร่างแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562-2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีสามารถน ามาใช้ประโยชน์
จริง อนึ่งหากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทราบ 

   สั่ง ณ วันที่  ๒๖  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

           (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พิมพ์/จัดรูปเล่ม 

 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

        นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

              นายเกื้อกูล  เกื้อบุญส่ง       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

              นายสุรชัย ทองอ่อน           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

              นายวิชัย ราชบุตร       หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

              นางทัศนีย์ เต็มแก้ว            หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

     น.ส.ชุติกาญจน์  เครือเตียว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ระดับปฐมวัย 

              นางสุพรรณี  สีนา            หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

               

 

       นางสิรินยา คงประสม        ครูช านาญการ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

       นางนิภาพร  รอดราวี      ครู โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

       นางสาวมานิตา  พานชาตรี  ครู โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

   

 

        นางสุชาดา  ผลชอบ    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

 

ที่ปรึกษา 

 

เรียบเรียงเอกสาร 

 



 

 
 

ค่านิยมองค์กร 
Good System Good Discipline  Quality Focus 

ระบบดี  มีวินัย  ใส่ใจคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

โรงเรยีนวัดเขาวเิศษเปน็ผู้น าในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลศิทาง
วิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

259 หมู่ 4 ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 

โทร. 0 7529 1401 โทรสาร 0 7529 1402 

Website : www.watkhaowiset.ac.th 

Facebook : โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

http://www.watkhaowiset.ac.th/

