บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผู้จัดทำ : นำงสำวรัตนำ บัวเพชร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล ๕
บทนำ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ตั้งอยู่เลขที่ 46/56 ถนนดอนนก ตาบลตลาด อาเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 โทรศัพท์ 077-273515 โทรสาร 077-289843
Email : monwajee96@gmail.com สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางสาวรัตนา
บัวเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 081-6912425 ประกอบด้วยพนักงานผูส้ อน จานวน 8๐ คน พนักงานจ้าง
จานวน 18 คน พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง จานวน 16 คน และผู้เรียน จานวน ๑,๙๙๘ คน มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3
งาน 2 ตารางวา
มีอาคารเรียน 4 หลัง และอาคารประกอบ 4 หลัง
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ลักษณะชุมชนโดยรอบเป็นอาคารพาณิชย์
ประชากรในพื้นที่มีอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ได้รับ ความร่วมมือจากชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา และกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา เข้า มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษานอกเหนือจากงบประมาณและการสนับสนุนของ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทาให้มีโอกาสและต้นทุนในการพัฒนาคน พัฒนางานได้อย่างรวดเร็ว
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ มีวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาการศึกษา โดยยึดหลักธรรมภิบาล ให้ผู้เรียนคิด
เป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น รักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ คือ วิชาการก้าวหน้า การกีฬา
ดีเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม เลิศล้าสิ่งแวดล้อม ก้าวพร้อมเทคโนโลยี มีไมตรีต่อชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรทุกกลุ่มวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลกำรประเมินตนเอง
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน มีมำตรฐำนระดับ ดี
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล ๕ จัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างทาให้ผู้เรียนต้องปรับการ
เรียนรู้เป็นเรียนจากที่บ้าน และผู้สอนต้องเปลี่ยนเป็นการทางานในวิถีใหม่ที่ทางานจากที่บ้าน ( Work from
Home ) ทาให้การจัดการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นการศึกษา
ผ่านสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ในรูปแบบ On-Site / On-Hand / On-Demand
/ On-line / On-Air ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงจัดการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สถานศึกษาได้จัด
อบรมให้แก่ผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานในการ
จัดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนการทางาน การจัดการเรียนรู้ การประชุมปฏิบัติงาน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ปรับลดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการรวมตัว เป็นการจั ดกิจกรรมโครงการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง เพิ่มกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดให้การช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดอุปกรณ์

ในการเรียนผ่านระบบเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต การประสานงาน การแก้ปัญหาระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน
ผู้ปกครอง ด้วยการสร้างคิวอาร์โค้ดของผู้เรียนกับผู้สอนเป็นรายห้อง เป็นระดับชั้น เพื่อชี้แจงและจัดการเรียนรู้
โดยกาหนดให้จัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและประเมินผลด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยใน
ก า ร เ รี ย น รู้ เ ช่ น Google Meet /Google Classroom/Zoom / Facebook/Youtube /Google form
/Canva /Live Worksheet เป็นต้น ทั้งประเมินผลการทางานส่งด้วยเอกสารที่นัดให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียน
มารับ-ส่งงานตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จโดยรวม
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน สถานศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การจั ดการเรียนรู้
พื้นฐานในการทาโครงงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบบูรณาการ แบบสะเต็มศึกษา การเรียนรู้แบบ active
learning เป็นต้น ทาให้ผู้เรียนรู้จักทางานร่วมกับผู้อื่นตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก สะท้อนความ
คิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้ อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาที่เหมาะสม มีคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยี มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ยอมรับข้อตกลง ระเบียบในการปฏิบัติตนของสถานศึกษา และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยมีโครงการต่าง ๆ เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง รู้จักการใช้กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการคิด การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในการสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติกิจกรรมที่ได้จัดการเรียนรู้
ส่งผลให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 83.93 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.50 และในภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 68.67 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ ดี ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ
สาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
สูง กว่าระดับประเทศ
ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี มีจิตสาธารณะ ทาให้ผู้เรียนมี
สุขภาพจิตที่ดีมีความสุข รักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร สถานศึกษามีได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
วางแผนการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน ภายนอกที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ซึ่ง ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาที่ผ่านมาด้วยระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมนากระบวนการ PDCA หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การทางานแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะผู้สอน ผู้ปกครอง มาปรับ
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้การประชุมที่หลากหลายผ่านอินเทอร์เน็ตอย่ างสม่าเสมอ เช่นการมี
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย ส่งเสริมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะ นาไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน การพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอร์เน็ตไร้สาย ได้อย่างมี คุณภาพ โดยจัดให้มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงาน นาผลที่ได้มาใช้ในวางแผนข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนความมุ่งมั่นแก้ปัญหาในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยนาฐานจากการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ
อินเทอร์เน็ตในปีที่ ผ่ านมา มาแก้ปัญ หา เข้าอบรมการสอนทางอิน เทอร์ เน็ ต นาหลักสูตรสถานศึก ษามา
วิเคราะห์ กาหนดโครงสร้างหลักสูตร จัดทามาตรฐาน ตัวชี้วัด อีกทั้งผู้สอนได้รับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
ความรู้ และนาข้อมูลสะท้อนกลับด้วยการนาประสบการณ์มาพัฒนาและปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ด้ ว ยระบบ PLC มี ก ารประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เตรี ย มการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสริมกระบวนการคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มี ส่ ว นร่ ว มการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ใ ห้เ หมาะสมกั บ โครงสร้ า งรายวิ ช า ผู้ ส อนจั ด หน่ ว ยการเรียนรู้
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องการจัดการเรียนรู้ในบทเรียน
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการทดสอบความรู้ การปฏิบัติแล้วส่งเป็นคลิปวิดีโอให้ผู้สอน โดยที่สถานศึกษาได้
สนับสนุนให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบั ติจริง ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนของผู้เรียนฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม การคิดริเริ่ม การแก้ปัญหา ส่งเสริมผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ด้วยการนาแนวคิดแบบโครงงานมาพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม ทาให้ผู้เรียน
สามารถสรุป ความรู้ ได้ ด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก ใช้ ค วามรู้ ความสามารถ เข้ า มามี ส่ว นร่ว มในการจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อทาให้ผู้เรียนให้เกิดความรักและภาคภูมิใจ
ในตนเองและสังคมในท้องถิ่นของตน
หลักฐำนสนับสนุนกำรประเมินตนเอง
1. แผนพัฒนาการศึกษา
2. แผนประจาปีงบประมาณ
3. แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
4. คาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
5. ผลงานทางวิชาการ
6. สรุปงานโครงการ/กิจกรรม
7. แผนการจัดประสบการณ์ /แผนการจัดการเรียนรู้
8. สมุดบันทึกการทางานและการประชุมของสายชั้น
9. สมุดรายงานประจาตัวผู้เรียน/แบบสังเกตพฤติกรรม/แบบประเมินพฤติกรรม
10. เกียรติบัตร /โล่รางวัล
แผนพัฒนำสถำนศึกษำ
1. ส่งเสริม ให้ผู้ เรียนมี องค์ความรู้ เพิ่มทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับทักษะทาง
วิชาการและความสามารถในการปรับประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับตนเองและท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพิ่มขึ้น
2. จัดให้มีโครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

4. ส่งเสริมให้ผู้สอนทุกคนได้รับการอบรมกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครื่องมือดิจิทัล และสร้าง
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนเทศบำล ๕
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
ตามที่ โ รงเรี ย นเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 256๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณ ภาพ
ภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม ระดับคุณภำพ : ดี
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภำพ
ดี
ดีเลิศ
ดี

