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การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

กระบวนการพัฒนา 

                    โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เนื่องในสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียน Onsite ครูได้ดำเนิน
จัดประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ครอบคลุม     
6 กิจกรรมหลักโดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆได้แก่ โครงการเด็กปฐมวัยก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพโดยมีโครง           
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย โครงการอาหารกลางวัน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน  โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และโรงเรียนได้ดำเนิน      
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ผ่านกิจกรรม/โครงการ ในการพัฒนา
นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

ผลการพัฒนา 
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูง

เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสุขภาพอนามัยและมีสุขนิสัยที่ดีและมีกล้ามเนื้อใหญ่
และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล้ว  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 ก 

๑.ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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อารมณ์ได้เด็กแสดงอารมณ์  ความรู้สึกได้ กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ แสดงความ
พอใจในผลงาน ความสามารถของตนเองและผู้อื่น  มีความสนใจมีความสุขแสดงออกผ่านงานศิลปะ และแสดง
ท่าทาง  พัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี สื่อสารได้ ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม
กับวัย มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัยบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

กระบวนการพัฒนา 

                  การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ครูมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่น และการลงมือปฏิบัติ ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สำคัญใน          
การออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
และผู้ปกครอง มีบริการสื่อการเรียนรู้ เช่น คลิปสื่อการสอนออนไลน์ ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ  
สื่อเทคโนโลยี ที่ช่วยในการสอนออนไลน์ 

ผลการพัฒนา 
   โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๓ ปี ครูครบตามเกณฑ์ 1:30  / ห้องเรียนและมีการนิเทศการสอน ครู
และบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ครูอนุบาลได้ผ่านการอบรมเพื ่อพัฒนาตนเอง     
บริการสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ  สื่อเทคโนโลยี ที่ช่วยในการสอน
ออนไลน์ และคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    
 

กระบวนการพัฒนา 

                  ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้นักเรยีน
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เหมาะสอมตามวัย และวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญาไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขครูได้จัดกิจกรรมหลัก 
6 กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์และผ่านคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยเด็กทุกคนได้ลง
มือปฎิบัติจริง 
         ผลการพัฒนา 
           เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือเล่นและปฏิบัติกิจกรรม สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างเป็นสุข ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้าน
สังคม มีสุขภาพอนามัยและมีสุขนิสัยที่ดี มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย   การประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายครู
วัดผลและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้น 



 
                 

  
          
  นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  

มีความม่ันใจในตนเองและกล้าแสดงออก และสามารถเล่าเรื่อง/โต้ตอบให้ผู้อ่ืนฟัง ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  
การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ มีความสุขกับเสียงเพลง มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน มีน้ำใจต่อเพ่ือนๆและบุคคลรอบข้าง  ปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครู มีนิสัยรักการอ่าน  กล้าซักถาม มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ในการทำงาน มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน  

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

 

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

ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมภายในสถานศึกษาและการเรียน การสอนจัดใหม่มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 
         พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองให้มากขึ้น 

 
 
   1.การจัดประสบการณ์ควรเน้นทักษะการใช้ชีวิต และการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน 
 2.มีการวัดผลและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น 
 3.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนผ่านการเล่น  การปฏิบัติจริง บทบาทสมมุติ เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน 
        4.การจัดกิจกรรมเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้มากข้ึน 
        5.จัดให้มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเพียงพอ 
 6.จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เพียงพอต่อนักเรียน 

   จุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 



 
      

 
 

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

 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19 ) โดยการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์และ      
การเรียนรู้จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก      
การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ซึ่งนักเรียนสามารถรับชม
ได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียม ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯwww.dltv.ac.th แอปพลิเคชัน DLTV และช่อง
ยูทูป DLTV 1 Channel - DLTV 12 Channel และ DLTV 15 Channel ที่นักเรียนสามารถรับชมได้สะดวก
และง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลา  โดยครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียนได้ดำเนินการในการจัดตั้งกลุ่มLine  ห้องเรียนเพ่ือ
ติดต่อกับนักเรียนและผู ้ปกครอง  การจัดการเรียนของนักเรียนตามตารางการเรียนการสอนของ DLTV         
การมอบหมายงานเพิ่มเติมจากครูประจำวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นการจัดทำชิ้นงาน  การสร้าง
แบบจำลอง มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.watkhaowiset.ac.th  
ระบบเทคโนโลยีของโรงเรียน การศึกษานักเรียนรายบุคคล และการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในการจัด          
การเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ โรงเรียนได้จัดทำโครงการห้องสมุดพิชิตการอ่าน    โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนสู่มาตรการศึกษา โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริม     
การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย  โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาส่งเสริม   การเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและบรรลุผลตามเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษา   
           ผลการพัฒนา 
                 โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เรียนและสภาพปัญหาสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและชุมชน/ท้องถิ่น มีการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดคำนวณ นักเรียนมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม
ทดสอบโครงการส่งเสริม การแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมและระดับ

มัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 45 คน เข้าสอบจำนวน 33 คน  
นักเรียนสอบได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3 คน  เหรียญทองแดงจำนวน 4  คน รวมจำนวนนักเรียนที่สอบได้รับ

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 



เหรียญรางวัลจำนวน 7 คน ในวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.21  ของนักเรียนที ่เข้าสอบ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดอย่างชัดเจน  

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

กระบวนการพัฒนา 

                     โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ใน      
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏบิตัิ
การประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆของสถานศึกษา ร่วมทั้งให้สอดคล้อง
กับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ และมอบหมายงานให้แก่
ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดย
มีการจัดทำโครงการสร้างและแสวงหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา   โครงการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัด    
การเรยีนรู้   โครงการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง  โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
                ผลการพัฒนา 

                   เนื่องจากสถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA )ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาและครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้โรงเรียนวัด
เขาวิเศษได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(พ .ศ.2564-2568)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้น ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 
พ.ศ.2564  โรงเรียนวัดเขาวิเศษผ่านการประเมินรอบที่สาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564-2568  โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรองระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 27 
ธันวาคม 2567  โรงเรียนวัดเขาวิเศษมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์( Integrity Transparency Assessment Online:ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564   โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล(๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)อย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้ รับการคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ระดับดีเลิศ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนวัดเขาวิเศษได้รับรางวัลระดับคุณภาพ ดี การประกวดแนวปฏิบัติที ่ดี
(BEST PRACTICE ) เรื่องการจัดการเรียนรู้ACTIVE LEARING ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

กระบวนการพัฒนา 

                โรงเรียนวัดเขาวิเศษดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning  โดยมีโครงการที่



ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โรงเรียนได้จัดทำโครงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active Learning )  
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดเขาวิเศษ   โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   

ผลการพัฒนา 
                วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรและบริบท
ของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหารายบุคคล โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเกิดความร่วมมืออย่างเป็น
ระบบ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมั่นใจต่อการบริหารและจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  
 

 
 
นักเรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยี

ในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กำหนด ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดี มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ รัก
การออกกำลังกาย และการกีฬา นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  การรู้จักเคารพกฎกติกา ข้อตกลง ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของโรงเรียน มีมารยาทของสังคม  
  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้จัดการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่ 
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  การบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายสืบเนื่องมาจากการได้รับการพัฒนา บุคลากรมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ กำกับ 
ติดตามประเมินผลการดำนินงานอย่างต่อเนื่อง  การจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาและได้รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ครูผู้สอนมีครบทุกชั้นเรียนและสอนตรงตามสาขาวิชาเอก  ครูมีความตั้งใจความมุ่งม่ันในการพัฒนา 
การเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ครูมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 
 

            การส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทักษะ
กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ การจัดทำโครงงานเชิงบูรณา
การด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองทำเอง โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า  ออกแบบ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตรพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชี้วัด เน้นการประเมินโดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท
หน้าที่ในการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาและการเรียนการสอนแบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วิทยากร
ท้องถิ่นมาบูรณาการให้มากขึ้น ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการรียนรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีสว่น

   จุดเด่น 

จุดที่ควรพัฒนา 



เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา    ครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณา
การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ให้มีความทันสมัย ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
ด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบันให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักใน
ท้องถิ ่นสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ใช้สื ่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 

 
 
 

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ เพ่ือนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  
         2. การจัดกิจกรรมเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
         3. พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงาน 
เป็นนวัตกรรม 
         4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือ 
การทำงาน     
           ๕. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู้พร้อมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
           ๖. มุ่งเน้นทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  ทักษะชีวิตตามเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
           ๗. การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
           ๘. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย 
           ๙. สร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและต่อต้านการทุจริต เพ่ือความสงบสุขของสังคม 
          ๑๐. ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์ให้เข้าร่วมแข่งขันระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ  

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 



 


