
บทสรุปของผู้บริหาร (Executive Summary) 
 ปีการศึกษา 2564  
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
 ชื่อโรงเรียนบ้านเขาโอน ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 3 ถนนต้นชด-นาวง ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ  
จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์  92220  Website: http://www.bko.ac.th, E-mail: bkotrang@gmail.com   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชื่อผู้บริหาร
โรงเรียน นางสาวปฐมาพร บัวมาศ เบอร์โทรศัพท์ 080-598-2663 จ านวนครูและบุคลากรทั้งหมด 10 คน 
จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
73 คน จ าแนกเป็น ระดับอนุบาล 15 คน และระดับประถมศึกษา 58 คน  

2. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
     (1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     (2) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
     (3) มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนบ้านเขาโอน จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1–3 รวม 15 คน ครูผู้สอน                   
2 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อหน่วยงาน                
ต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กระดับ
ปฐมวัย 15 คน โดยรวมมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพ่ือความพร้อม
สมบูรณ์ตามวัย ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 96.67 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ในระดับยอดเยี่ยม 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านเขาโอน ได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้เด็กร้อยละ 100 มีพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยได้ในระดับยอดเยี่ยม 

คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน              
บ้านเขาโอนทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัด พอเพียง              
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งใน และนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้               
การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้อย่างเหมาะสมในระดับยอดเยี่ยม 

คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหา
และสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 99.17 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้       
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมในระดับยอดเยี่ยม 
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ด้านกระบวนการบริหาร และจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาโอน มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น                   
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม                 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน                
และท้องถิ่น กิจกรรมบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน จากโครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และได้มีการจัดพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้
ครู ด้านการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย                 
มีทักษะ ในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบ 
การจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง   
 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด                       
ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล                
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยมีการ น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผล 
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องในระดับยอดเยี่ยม 
 ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก                   
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพให้เหมาะสมกับวัย  

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย อย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วน             
ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ                  
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้              
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ กิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น  ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านเขาโอน  ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้                    
รายกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างมีความสุข  

การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ได้จัดบรรยากาศ                   
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ                       
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน              
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียน              
การสอนจากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์                   
และพัฒนาการเด็กมีกระบวนการการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 



และการจัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก                
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ในชั้นเรียนจากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็กผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

       จุดเด่น และแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น  
  จุดเด่น 

 1) เด็กมีร่างกายแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส 
 2) ครแูละผู้บริหารมีความตระหนัก และพยายามพัฒนาศักยภาพตนเองสู่มาตรฐาน  

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  1) ส่งเสริม และกระตุ้นให้เด็กตั้งคาถามในสิ่งที่สงสัย 
  2) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์เรียนการสอน 

 2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     (1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
     (2) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
     (3) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมิน                
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี ผลประเมินการอ่านออก ในภาพรวม           
ของโรงเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออก และอ่านคล่องตามมาตรฐาน การอ่านในแต่ละระดับชั้น ในระดับดีข้ึนไป 
และผลการประเมินการอ่านระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 74.42 การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 75 รวม 2 สมรรถนะ ร้อยละ 74.71 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน เพราะต้องพัฒนาให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ด้านคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยทั้ง 11 กลุ่มสาระ ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 72.41 มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.04 ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 48.49 วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยร้อยละ 33.35                 
วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 32.99 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 34.91 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายวิชา                
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และยังไม่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียถือเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขและพัฒนาต่อไป               
ผลการสอบระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.00 ต่ ากว่าระดับประเทศ นักเรียนได้คะแนนด้านคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 28.30 ด้านภาษาไทย ร้อยละ 29.70                   
 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  และแลกเปลี่ยน                 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมได้ ผู้ เรียนมี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ผู้เรียน                



มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจนตามที่ได้รับผลการประเมินในระดับยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร        
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  โรงเรียนมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการ              
มีส่วนร่วมน าผลการประเมินไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น              
การปฏิบัติ (Active Learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน                
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไป                       
ตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ใช้สื่อ นวัตกรรม                        
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก          
เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  พร้อมทั้งน าผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่ง 
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพและน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 จุดเด่น และแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  จุดเด่น    
   ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น    
  ครูควรมีการบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เพ่ือน าปัญหาไปวิจัยในชั้นเรียนแล้ว
น าไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาสื่อให้เหมาะสม และทันสมัยครั้งต่อไป และพัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
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