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คํานํา 

 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดประกาศมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานสําหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไว 3 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในและ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองเม่ือสิ้นปการศึกษา โดยใหนําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอหนวยงาน
ตนสังกัดทราบตอไป  ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษมัธยมศึกษาสมุทรปราการเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสงเสริม 
สนับสนุน ใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดดําเนินไปอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิผล จึงไดทําการ
สังเคราะหผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัด และไดจัดทํารายงานฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใหเปนเอกสาร 
รองรอยท่ีจะนําไปใชประกอบการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด รวมท้ังเผยแพรให
สถานศึกษาในสังกัดนําไปใชวางแผนการพัฒนาตอไป 
 รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2563  ฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือจากผูบริหาร
สถานศึกษา และผูรับผิดชอบในระดับสถานศึกษา ท่ีใหความรวมมือในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานตอหนวยงานตนสังกัด ท้ังนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ขอขอบคุณ
ทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานเลมนี้จะมีประโยชนกับผูเก่ียวของ
นําไปใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอไป 
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สารบัญ 
 
 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
สวนที่ 1  บทนํา 1 

 ความเปนมาและความสําคัญ 1 
 วัตถุประสงค 2 
 ขอบเขตของการดําเนินงาน 2 
 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 2 

สวนที่ 2  วิธีดําเนินการ 3 
 ขั้นตอนการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3 
 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 9 

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูล 10 
 ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 10 
 ตอนที่ 2  ผลการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 15 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 35 

สวนที่ 4  สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 36 
คณะผูจัดทํา 41 
ภาคผนวก 42 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

   
1 คําอธิบายเกณฑการตัดสินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 6 
2 ความหมายของผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสถานศึกษา โอกาสในการพัฒนาของ

สถานศึกษา และแนวทางในการสงเสริม นิเทศ ติดตามของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ตามกลุมการประเมิน 7 

3 จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามอําเภอท่ีตั้ง 
ของสถานศึกษา 11 

4 จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามสหวิทยาเขต 12 
5 จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 13 
6 จํานวนและรอยละของจํานวนสถานศึกษาตามระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 15 
7 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคํานวณ 16 

8 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 17 

9 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 18 

10 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 18 

11 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 19 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี  หนา 

   
12 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ตองานอาชีพ 20 

13 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.1 การมีคุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 21 

14 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 1.2.2 ความภูมิใจทองถ่ินและ
ความเปนไทย 22 

15 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู
รวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 23 

16 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและ
จิตสังคม 24 

17 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 25 

18 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 26 

19 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 27 

 

 



รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี  หนา 

   
20 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 28 

21 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 28 

22 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู 29 

23 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 30 

24 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 31 

25 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 32 

26 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 33 

27 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 34 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี  หนา 

   
28 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามกลุมผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาส 

ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 35 
29 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามดานของการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาส 

ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จําแนกตามผลการพิจารณา 35 
30 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา (Input) จําแนกตามระดับความพรอม 36 
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สารบัญภาพ 
 
 หนา 
  
แผนภาพท่ี 1  ข้ันตอนการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3 
แผนภาพท่ี 2  ท่ีตั้งของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 10 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสาํคญั 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจและสังคม ภูมิภาค ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกตองเผชิญกับระบบเศรษฐกิจที่มีการ
แขงขันอยางเสรีและไรพรมแดนอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ความทาทายใหมในกระแสโลกาภิวัฒนรอบใหมของ
โลก คือการกาวเขาสูยุคอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) นอกจากน้ี ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ที่ใชไฟฟาเปนพลังงานหลักในกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยอาศัย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการผลิต สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของ
ประชาชนเปลี่ยนไป ผูผลิตสินคาและการบริการจึงจําเปนตองปรับเขาสูการพัฒนาบนพ้ืนฐานความรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-
2579) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ    มีขนาดที่เหมาะสม มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเปนแผนแมบทใน
การพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ป โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาและการ
มุงเสริมสรางกลไกในการพัฒนาประเทศใหมีการพัฒนา   เชิงยุทธศาสตรระหวางหนวยงาน โดยยึดพ้ืนที่เปน
หลัก และกําหนดใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา จึงทําใหแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได
กําหนดเปาหมายไว 5 ดาน ประกอบดวย 1) ประชากรทุกคนเขาถึง การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยาง
ทั่วถึง 2) ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม 3) ระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 4) ระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคา
และบรรลุเปาหมาย 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่
เปลีย่นแปลง   

 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  จึงตองมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาจะไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกเปนระยะตามที่
กฎหมายกําหนด  โดยกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ขอ 3  กลาวไววา “ให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ ประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป”  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 25 แหง  ต้ังอยูในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ  ดังน้ันเมื่อสิ้นปการศึกษา 2563  
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการจึง
ไดรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากที่สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําป และได
รายงานมายังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา จึงไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และสังเคราะหรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รวมทั้งวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยนําผลที่ไดมาจัดทํารายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2563  ฉบับน้ีขึ้นเพ่ือนําผลไปใชในการ
วางแผน กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2563   

2. เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการดาํเนินงาน 
 ขอบเขตดานเน้ือหา 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
 ขอบเขตของกลุมเปาหมาย 
  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 25 แหง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษาไดรับทราบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เปน
ประโยชนตอการแกปญหาและปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เปนประโยชนตอการวางแผน ชวยเหลือ สนับสนุน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหแกสถานศึกษาอยางสอดคลองกับสภาพและความตองการจําเปน 

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงาน
ประกันคุรภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนรายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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สวนท่ี 2 
วิธีดําเนินการ 

 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาตองมี 
การประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสงใหสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทในการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาแตละแหง และสรุปเปนภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งผลการสังเคราะหจะเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดในปการศึกษาถัดไป  การสังเคราะหผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา แบงการสังเคราะหออกเปน 2 สวน คือ การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ขั้นตอนการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการสงัเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
 การรวบรวมรายงานผลการประเมินตนองของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ  ไดดําเนินการแจงสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงผานหนังสือราชการใหจัดสงรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาในรูปแบบไฟลอิเล็คทรอนิกส  ชนิดไฟล PDF  พรอมบันทึกผลการประเมินผาน
เว็บไซต  http://www.srilamai.net และจัดสงรูปเลมไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ 
 
 

ขั้นตอนท่ี 
1

• รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ขั้นตอนท่ี 
2

• ศึกษาแนวทางการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 
3

• สังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 
4

• รายงานผลการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาแนวทางการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสาถนศึกษา 
จากเอกสารแนวทางการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ของสํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดแก ประเด็นในการวิเคราะห ขั้นตอนการวิเคราะห 
และการสังเคราะหผลการวิเคราะห  รวมทั้งศึกษาแนวทางการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห 
 ขั้นตอนที่ ๓ สังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบงออกเปน ๒ สวน คือ การสังเคราะหผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการวิเคราะห ประสิทธิภาพ และโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  สวนที่ 1  การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามีขั้นตอน ดังน้ี 
  ๑. อานรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทั้งหมดเพ่ือทําความเขาใจในภาพรวม
ของรายงาน 
  ๒. กรอกขอมูลที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ลงในแบบบันทึก
การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในโปรแกรม Microsoft Excel  ตามแนวทางการ
สังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยกรอกขอมูลใหครบทั้งสองตอน 
ไดแก ตอนที่ ๑ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา และตอนที่ ๒ ขอมูลการรายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  ๓. สรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยการนับความถี่แลวคํานวณเปนคารอยละของรายการที่ปฏิบัติในแตละขอรายการ เพ่ือ
สะทอนระดับการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาของแตละมาตรฐาน  
  ๔. วิเคราะหจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา พิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานของแต
ละมาตรฐาน ในรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ทั้งน้ี จุดเดน พิจารณาจากผลการดําเนินการ
ของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ขอมูลเชิงประจักษหรือการไดรับการยอมรับจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
จุดที่ควรพัฒนา พิจารณาจากผลการดําเนินการที่ยังไมประสบความสําเร็จ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
อาจจะปรากฏอยูในขอเสนอแนะจากการดําเนินการ ในแตละมาตรฐานโดยการวิเคราะหน้ันใหพิจารณาจาก
ขอมูลที่ปรากฏในรายงาน 
  ๕. แผนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นในภาพรวมของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยพิจารณาจากขอมูลที่สถานศึกษารายงานในสวนของแผนการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษารายโรง โดยการนับความถี่แลวคํานวณเปนคารอยละของแผนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในแตละขอรายการ โดยแบงออกเปน ๓ ประเด็นตามมาตรฐานการศึกษา คือ คุณภาพของผูเรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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  สวนที่ 2 การวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  การวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ไดนําหลักการ
เชิงระบบ (System Approach) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของแนวคิดการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิมาประยุกตใช
ในการวิเคราะห เพ่ือเช่ือมโยงไปสูการวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของระบบโดยทั่วไปน้ันจะมีองคประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output)  ซึ่งสามารถประเมินผลและตรวจสอบขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ได และแนวคิดดานการจัดการ(Management) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
(Efficiently) โดยประสิทธิภาพจะวัดจากทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตที่ได ถาไดผลผลิตมาโดยใชทรัพยากรนอย
หรือประหยัดที่สุดถือวามีประสิทธิภาพ 

1. ขอบเขตการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
การวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ในครั้งน้ีใชกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรอบในการจัดทําเครื่องมือดังกลาว  โดยกําหนด
แนวทางการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ออกเปน ๒ ระดับ คือ 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งแตละระดับแบงออกเปน ๓ ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา 
(Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ (Output) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.1  การวิเคราะหดานปจจัยนําเขา (Input) พิจารณาจากความเพียงพอความเหมาะสม
ของทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาใน ๓ ดาน คือ ดานกายภาพ ดานบุคลากร และดาน
การสนับสนุนจากภายนอกสถานศึกษา โดยมีรายการพิจารณารวม ๑๒ รายการ 

1.๒  การวิเคราะหดานกระบวนการ (Process) พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

1.๓  การวิเคราะหดานผลลัพธ (Output) พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียนจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ใชแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรอบในการจัดทํา
เครื่องมือ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพ่ือพิจารณาความพรอม ๓ ดาน คือ ความ
พรอมดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ (Output/Outcome) 

3. ขั้นตอนการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การ
วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

3.๑  ศึกษา และทําความเขาใจขอบเขต ประเด็น เกณฑ และแนวทางการวิเคราะห
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จากแบบบันทึกการวิเคราะหประสิทธิภาพและ
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
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3.๒  พิจารณาวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
รายโรง ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ (Output/Outcome) จาก
ขอมูลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) หากรายการใดในขอมูลจาก SAR ไมสามารถให
ระดับคุณภาพได จะนําขอมูลจากแหลงอ่ืนมาใชประกอบการพิจารณาตัดสิน เชน ผลการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฐานขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนที่ ขอมูล
เชิงประจักษ เปนตน 

3.3  สรุปและแปลผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ตามเกณฑการพิจารณาแตละระดับและแตละดาน ในแบบบันทึกการวิเคราะหประสิทธิภาพและ
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อยูในระดับ Y หรือ N ใหครบทั้ง ๓ ดาน  พรอมนําขอมูลผลการ
ประเมินรายสถานศึกษาไปสรุปในแบบสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

3.4  สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพในภาพรวม
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จําแนกตามกลุมประสิทธิภาพและโอกาส 

4. การตัดสินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาการตัดสิน
ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พิจารณาจากเกณฑการพิจารณาประสิทธิภาพ
และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และการแปลผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการ
พัฒนาของสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

4.๑  เกณฑการพิจารณาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาของ
สถานศึกษา มีรายละเอียดของเกณฑการพิจารณาในแตละระดับ ดังน้ี   

ตารางที่ 1  คําอธิบายเกณฑการตัดสินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 

ดาน คําอธิบาย การตัดสิน 
ดานปจจัยนําเขา  

(Input) 
มีความพรอมอยูใน ระดับมาก ตั้งแต ๙ รายการขึ้นไป สถานศึกษามีความพรอมดานปจจัย

นําเขา (Y) 
 มีความพรอมอยูใน ระดับมาก นอยกวา ๙ รายการ 

หรือไมมี 
สถานศึกษาขาดความพรอมดานปจจัย
นําเขา (N) 

ดานกระบวนการ 
(Process) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
มีระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไปท้ังสองมาตรฐาน 

สถานศึกษาสามารถดําเนินงาน 
ดานกระบวนการไดตามมาตรฐาน (Y) 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  
มีระดับคุณภาพตํ่ากวาระดับดีท้ังสองมาตรฐาน หรือ 
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง มีคุณภาพต่ํากวาระดับด ี

สถานศึกษายังไมสามารถดําเนินงาน
ดานกระบวนการไดตามมาตรฐาน (N) 

ดานผลลัพธ 
(Output/Outcome) 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
มีระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

สถานศึกษามีผลลัพธท่ีบรรลุเปาหมาย 
(Y) 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
มีระดับคุณภาพตํ่ากวาระดับดี 

สถานศึกษามีผลลัพธท่ียังไมบรรลุ
เปาหมาย (N) 
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4.2  การแปลผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 
พิจารณาจากความพรอมดานปจจัยนําเขา (Input) ความสามารถดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) และ
การบรรลุเปาหมายดานผลลัพธ (Output/Outcome) จําแนกตามกลุมประสิทธิภาพและโอกาส ได ๘ กลุม 
ดังน้ี YYY NYY YNY NYN YYN YNN NNY และ NNN โดยมีรายละเอียดของแตละกลุม ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ความหมายของผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสถานศึกษา โอกาสในการพัฒนาของ
สถานศึกษา และแนวทางในการสงเสริม นิเทศ ติดตามของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามกลุมการประเมิน 

กลุม 
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษา 

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการสงเสริม นิเทศ ติดตาม 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
YYY มีความพรอมดานกายภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเองและมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองและหนวยงานภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพ
สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายตามท่ี
สถานศึกษากําหนดหรือสูงกวา 

พัฒนาสถานศึกษาเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการ
บริหาร หรือดานการจัดการเรียนการสอนหรือดาน
คุณภาพผูเรียน และสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปน
เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือแหลงศึกษาดูงาน โดย
หนวยงานตนสังกัดใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ 
ติดตามผลการดําเนินงานอยางนอยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

NYY ขาดความพรอมดานกายภาพ บุคลากรและการ
สนับสนุนจากผูปกครองและหนวยงานภายนอก แตมี
กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพ
สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายตามท่ี
สถานศึกษากําหนดหรือสูงกวา 

ระดมงบประมาณ/ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
เพ่ิมเติมใหเพียงพอและเหมาะสมโดยหนวยงานตนสังกัด
ใหคํ าป รึกษา  ชวยเหลือและแนะนํ าในการพัฒนา
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และคุณภาพผูเรียน
เปนแบบอยางท่ีดี พรอมกับติดตามผลการดําเนินงาน
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

YNY มีความพรอมดานกายภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนา
ตนเองและมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองและหนวยงานภายนอกเพียงพอ
กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไมมีประสิทธิภาพ
แตผูเรียนยังมีคุณภาพบรรลุเปาหมายตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

ทบทวนการจัดระบบการบริหารและจัดการการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ โดยความรวมมือ
ของผูปกครองและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หนวยงานตน
สังกัดใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ และนิเทศ ติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

NYN ขาดความพรอมดานกายภาพ บุคลากรและการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมีกระบวนการบริหาร
และจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพ แตคุณภาพของ
ผูเรียนไมบรรลุเปาหมายตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดมงบประมาณ/ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
เพ่ิมเติมใหเพียงพอและเหมาะสมหนวยงานตนสังกัดให
การชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ใหผูเรียนเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัด
ใหมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบเนน
การประเมินคุณภาพผูเรียนระหวางเรียน(Formative 
Assessment) รวมท้ังนิ เทศ ติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาพัฒนาการดานคุณภาพของผูเรียน อยาง
นอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

กลุม 
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษา 

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการสงเสริม นิเทศ ติดตาม 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
YYN มีความพรอมดานกายภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเองและมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองหนวยงานภายนอกเพียงพอ มีกระบวนการ
บริหารและจัดการ และกระบวนการการเรียนการ
สอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ ท่ีมีประสิทธิภาพแต
คุณ ภ าพ ของผู เ รี ยน ไม บ รรลุ เป าหมายตาม ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

พัฒนาสถานศึกษาเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการ
บริหาร หรือดานการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศ
ภายในอยางเปนระบบ  หนวยงานตนสังกัดใหการ
ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ
ผู เรียนใหบรรลุตามเป าหมายใหผู เรียนเรียนรูผ าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัด
ใหมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
เน น ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ผู เรี ย น ระห ว า ง เรี ย น 
(Formative Assessment) รวมท้ังนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลความกาวหนาพัฒนาการดานคุณภาพของ
ผูเรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

YNN มีความพรอมดานกายภาพบุคลากรไดรับการพัฒนา
ตนเองและมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจาก
ผู ป ก ค รอ งห น ว ย งาน ภ าย น อ ก เพี ย งพ อ  แ ต
กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญไมมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพของผูเรียนไมบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ทบทวนการจัดระบบการบริหารและจัดการการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ การควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ โดยความรวมมือของ
ผูปกครองและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หนวยงานตนสังกัด
ใหการชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพของผู เรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ใหผู เรียน
เรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงท่ีเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง จัดใหมีการตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบ เนนการประเมินคุณภาพผูเรียนระหวางเรียน 
(Formative Assessment) รวมท้ังนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลความกาวหนาพัฒนาการดานคุณภาพของ
ผูเรียน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

NNY ขาดความพรอมดานกายภาพ บุคลากรและการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกกระบวนการบริหาร
และจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญไมมีประสิทธิภาพ แตคุณภาพ
ของผูเรียนบรรลุเปาหมายตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดมงบประมาณ/ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
เพ่ิมเติม ใหเพียงพอ และเหมาะสมทบทวนการจัดระบบ
การบริหารและจัดการการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการควบคุม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตางๆ  หนวยงานตนสังกัด  กํากับ  ติดตาม
ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
บริหารและจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

กลุม 
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษา 

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการสงเสริม นิเทศ ติดตาม 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
NNN ขาดความพรอมดานกายภาพ บุคลากรและการ

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกกระบวนการ
ดําเนินงานดานการบริหารจัดการ และ/หรือ การ
จัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ คุณภาพของ
ผูเรียนไมบรรลุเปาหมายตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดมงบประมาณ/ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
เพ่ิมเติม ใหเพียงพอ และเหมาะสมทบทวนการจัดระบบ
การบริหารและจัดการการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการควบคุม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตางๆ มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ โดย
หน วยงานตนสั งกัดใหการชวยเหลือ  ส งเส ริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมาย ใหผู เรียนเรียนรู ผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดใหมีการตรวจสอบ
และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ เนนการประเมิน
คุณภาพผูเรียนระหวางเรียน (Formative Assessment) 
และนิ เทศ  ติดตามและประเมินผลความก าวหน า
พัฒนาการดานคุณภาพของผูเรียน อยางนอยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 
 ขั้นตอนที่ ๔  รายงานผลการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทํารายงานผลการสังเคราะหรายงานผลผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาในสังกัดที่เปนขอมูลสารสนเทศเชิงประเมินของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยเปนการสรุปผลจากการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา จากน้ันรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง และเปนขอมูลใหสํานักงานรับรองมาตฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใชประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป โดยรายละเอียดการ
นําเสนอรายงานผลการสังเคราะหการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะปรากฏในสวนที่ ๓  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ใช
แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรอบในการจัดทําเครื่องมือ ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพ่ือพิจารณาความพรอม ๓ ดาน คือ ความพรอมดานปจจัย
นําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ (Output/Outcome) 
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 ฉบับน้ี ผูรายงานนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปน 3 ตอน 
ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2  ผลการสังเคราะหผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ต้ังอยู ณ เลขที่ 34/6 ถนนสขุมวิท ตําบล
ปากนํ้า อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270  รับผิดชอบสถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน 25 แหง  โดยมีตําแหนงที่ต้ังดังแผนภาพตอไปน้ี 

 
 

แผนภาพที่ 2 ที่ต้ังของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามอําเภอที่ต้ังของสถานศึกษา  

อําเภอ 
สถาน 
ศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
ครู 

นักเรียน หอง นักเรียน หอง นักเรียน หอง 

เมืองสมุทรปราการ 
8 10,080 261 7,934 210 18,014 471 1,001 

32.00 35.60 34.85 35.99 35.06 35.77 34.94 36.14 

บางบอ 
4 4,343 111 2,729 80 7,072 191 387 

16.00 15.34 14.82 12.38 13.36 14.04 14.17 13.97 

บางพลี 
5 6,378 171 5,035 133 11,413 304 621 

20.00 22.52 22.83 22.84 22.20 22.66 22.55 22.42 

พระประแดง 
4 5,078 135 4,680 119 9,758 254 522 

16.00 17.93 18.02 21.23 19.87 19.38 18.84 18.84 

พระสมุทรเจดีย 
3 1,226 41 900 33 2,126 74 146 

12.00 4.33 5.47 4.08 5.51 4.22 5.49 5.27 

บางเสาธง 
1 1,212 30 767 24 1,979 54 93 

4.00 4.28 4.01 3.48 4.01 3.93 4.01 3.36 

รวมทั้งสิ้น 
25 28,317 749 22,045 599 50,362 1,348 2,770 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
 จากตารางที่ 3  พบวาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีจํานวนทั้งสิ้น 
25 แหง  โดยอําเภอที่มีสถานศึกษาต้ังอยูมากที่สุด คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ มีจํานวน 8 แหง คิดเปน
รอยละ 32.00  รองลงมาเปนอําเภอบางพลี มีจํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00 ในขณะที่อําเภอที่มี
สถานศึกษาต้ังอยูนอยที่สุด คือ อําเภอบางเสาธง มีจํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 4.00  โดยสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 50,362 คน  แบงเปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 28,317 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 22,045 คน  มี
จํานวนหองเรียนทั้งหมด 1,348 หอง  แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  749 หอง และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 599 หอง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 2,770 คน 
 อําเภอที่ต้ังที่มีจํานวนนักเรียนมากที่สุด คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ มีจํานวน 18,014 คน คิด
เปนรอยละ 35.77  แบงเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 10,080 คน คิดเปนรอยละ 35.60 
และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 7,934 คน คิดเปนรอยละ 35.99  รองลงมาเปนอําเภอ
บางพลี มีจํานวนนักเรียน 11,413 คน คิดเปนรอยละ 22.66  แบงเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 6,378 คน คิดเปนรอยละ 22.52  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5,035 คน 
คิดเปนรอยละ 22.84  ในขณะที่อําเภอที่ต้ังที่มีจํานวนนักเรียนนอยที่สุดคือ อําเภอบางเสาธง  มีจํานวน 
1,979 คน คิดเปนรอยละ 3.93 แบงเปนเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1,212 คน คิดเปน
รอยละ 4.28 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 767 คน คิดเปนรอยละ 3.48 
 อําเภอที่ต้ังที่มีจํานวนหองเรียนมากที่สุด คืออําเภอเมืองสมุทรปราการ มีจํานวน 471 หอง คิดเปน
รอยละ 34.94  แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 261 หอง คิดเปนรอยละ 34.85 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 210 หอง คิดเปนรอยละ 35.06  รองลงมาเปนอําเภอบางพลี มีจํานวน
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หองเรียน 304 หอง คิดเปนรอยละ 22.55  แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 171 หอง 
คิดเปนรอยละ 22.83  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 133 หอง คิดเปนรอยละ 22.20  ในขณะ
ที่อําเภอที่ต้ังที่มีจํานวนหองเรียนรอยที่สุด คือ อําเภอบางเสาธง มีจํานวน 54 หอง คิดเปนรอยละ 4.01 
แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 30 หอง คิดเปนรอยละ 4.01  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 24 หอง คิดเปนรอยละ 4.01 
 อําเภอที่ต้ังที่มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด คืออําเภอเมืองสมุทรปราการ มีจํานวน 
1,001 คน คิดเปนรอยละ 36.14 รองลงมาเปนอําเภอบางพลี มีจํานวน 621 คน คิดเปนรอยละ 22.42  
ในขณะที่อําเภอที่ต้ังที่มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษานอยที่สุด คือ อําเภอบางเสาธง มจีํานวน 93 คน 
คิดเปนรอยละ 3.36 
 
ตารางที ่4  จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามสหวิทยาเขต 
 

สหวิทยาเขต 
สถาน 
ศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
ครู 

นักเรียน หอง นักเรียน หอง นักเรียน หอง 

เมืองปราการ 
6 7,640 194 6,019 156 13,659 350 741 

24.00 26.98 25.90 27.30 26.04 27.12 25.96 26.75 

วิทยปราการ 
6 6,771 184 4,783 137 11,554 321 631 

24.00 23.91 24.57 21.70 22.87 22.94 23.81 22.78 

ปอมปราการ 
6 4,750 137 4,380 122 9,130 259 532 

24.00 16.77 18.29 19.87 20.37 18.13 19.21 19.21 

สุวรรณภูมิปราการ 
7 9,156 234 6,863 184 16,019 418 866 

28.00 32.33 31.24 31.13 30.72 31.81 31.01 31.26 

รวมทั้งสิ้น 
25 28,317 749 22,045 599 50,362 1,348 2,770 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
 จากตารางที่ 4  พบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีสหวิทยาเขตทั้งหมด 
4 สหวิทยาเขต  โดยที่สหวิทยาเขตที่มีจํานวนสถานศึกษามากที่สุดคือ สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ  
มีสถานศึกษา จํานวน 7 แหง  คิดเปนรอยละ 28.00  โดยที่สหวิทยาเขตเมืองปราการ สหวิทยาเขต 
วิทยปราการ และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีสถานศึกษาจํานวนเทากับ 6 แหง  คิดเปนรอยละ 24.00 
  สหวิทยาเขตที่มีจํานวนนักเรียนมากที่สุดคือ สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีจํานวน 16,019 คน 
คิดเปนรอยละ 31.81  เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 9,156 คน คิดเปนรอยละ 32.33 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6,863 คน คิดเปนรอยละ 31.13  รองลงมาเปนสหวิทยาเขต
เมืองปราการ มีจํานวนนักเรียน 13,659 คน คิดเปนรอยละ 27.12  เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 7,640 คน คิดเปนรอยละ 26.98  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6,019 คน คิด
เปนรอยละ 27.30  โดยที่สหวิทยาเขตปอมปราการมีจํานวนนักเรียนอยที่สุด 9,130 คน คิดเปนรอยละ 
18.13 เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 4,750 คน คิดเปนรอยละ 16.77 และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4,380 คน คิดเปนรอยละ 19.87 
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 สหวิทยาเขตที่มีจํานวนหองเรียนมากที่สุดคือ สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ มีจํานวน 418 หอง 
คิดเปนรอยละ 31.01  เปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 234 หอง คิดเปนรอยละ 31.24 
หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 184 หอง คิดเปนรอยละ 30.72  รองลงมาเปนสหวิทยาเขต
เมืองปราการ มีจํานวนหองเรียน 350 หอง คิดเปนรอยละ 25.96  เปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 194 หอง คิดเปนรอยละ 25.90  หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 156 หอง คิดเปน
รอยละ 26.04  โดยที่สหวิทยาเขตปอมปราการมีจํานวนหองเรียนนอยที่สุด 259 หอง คิดเปนรอยละ 
19.21 เปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 137 หอง คิดเปนรอยละ 18.29  และหองเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 122 หอง คิดเปนรอยละ 20.37 
 สหวิทยาเขตที่มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดคือ สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ 
จํานวน 866 คน คิดเปนรอยละ 31.26 รองลงมาเปนสหวิทยาเขตเมืองปราการ จํานวน 741 คน คิดเปน
รอยละ 26.75  และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีครูและบุคลากรทางการศึกษานอยที่สุด จํานวน 532 คน 
คิดเปนรอยละ 19.21 
 
ตารางที ่5 จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา 
สถาน 
ศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
ครู 

นักเรียน หอง นักเรียน หอง นักเรียน หอง 

ขนาดเล็ก  
3 428 18 124 9 552 27 46 

12.00 1.51 2.40 0.56 1.50 1.10 2.00 1.66 

ขนาดกลาง 
5 3,329 103 1,980 69 5,309 172 306 

20.00 11.76 13.75 8.98 11.52 10.54 12.76 11.05 

ขนาดใหญ 
6 6,394 174 5,308 148 11,702 322 660 

24.00 22.58 23.23 24.08 24.71 23.24 23.89 23.83 

ขนาดใหญพิเศษ 
11 18,166 454 14,633 373 32,799 827 1,758 

44.00 64.15 60.61 66.38 62.27 65.13 61.35 63.47 

รวมทั้งสิ้น 
25 28,317 749 22,045 599 50,362 1,348 2,770 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
 จากตารางที่ 5  พบวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ขนาดสถานศึกษาที่มี
จํานวนมากที่สุด คือ สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 44.00  รองลงมาเปน
สถานศึกษาขนาดใหญ มีจํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 24.00  และสถานศึกษาที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 12.00 
 ขนาดสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนมากที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวน 32,799 
คน คิดเปนรอยละ 65.13  เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 18,166 คน คิดเปนรอยละ 
64.15 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 14,633 คน คิดเปนรอยละ 66.38  รองลงมาเปน
สถานศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน 11,702 คน คิดเปนรอยละ 23.24  เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 6,394 คน คิดเปนรอยละ 22.58  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 5,308 
คน คิดเปนรอยละ 24.08  โดยที่สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนอยที่สุด 552 คน คิดเปนรอยละ 
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1.10 เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 428 คน คิดเปนรอยละ 1.51 และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 0.56 
 ขนาดสถานศึกษาที่มีจํานวนหองเรียนมากที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวน 827 หอง 
คิดเปนรอยละ 61.35  เปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 454 หอง คิดเปนรอยละ 60.61 
หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 373 หอง คิดเปนรอยละ 62.27  รองลงมาเปนสถานศึกษา
ขนาดใหญ มีจํานวนหองเรียน 322 หอง คิดเปนรอยละ 23.89  เปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 174 หอง คิดเปนรอยละ 23.23  หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 148 หอง คิดเปน
รอยละ 24.71  โดยที่สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนหองเรียนนอยที่สุด 27 หอง คิดเปนรอยละ 2.00 เปน
หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 18 หอง คิดเปนรอยละ 2.40  และหองเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 9 หอง คิดเปนรอยละ 1.50 
 ขนาดสถานศึกษาที่มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จํานวน 1,758 คน คิดเปนรอยละ 63.47 รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 660 คน คิดเปน
รอยละ 23.83  โดยที่สถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูและบุคลากรทางการศึกษานอยที่สุด จํานวน 46 คน คิด
เปนรอยละ 1.66 
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ตอนที่ 2  ผลการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของจํานวนสถานศึกษาตามระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานปลาง กําลังพัฒนา 
มฐ.1 คุณภาพของผูเรียน 6 9 10 0 0 

24.00 36.00 40.00 0.00 0.00 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 9 8 7 1 0 

36.00 32.00 28.00 4.00 0.00 
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

10 5 9 1 0 
40.00 20.00 36.00 4.00 0.00 

ภาพรวมของสถานศึกษา 
7 8 9 1 0 

28.00 32.00 36.00 4.00 0.00 
 
 จากตารางที่ 6  พบวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยภาพรวม มีสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  โดยมีผลการประเมินอยู
ในระดับคุณภาพดี มากที่สุด  จํานวน 9 แหง  คิดเปนรอยละ 36.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 32.00  และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.00  ตามลําดับ  ในขณะที่สถานศึกษามีผลการประเมินระดับคุณภาพปาน
กลาง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 4.00 และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กําลัง
พัฒนา 
 เม่ือพิจารณาพิจารณา เปนรายมาตรฐาน พบวา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
โดยมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี มากที่สุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40  รองลงมามีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 24.00 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับยอดเย่ียมมากที่สุด 
จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 8 แหง 
คิดเปนรอยละ 32.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.00 
ตามลําดับ ในขณะที่สถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 4.00  
และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  โดยมีผลการประเมินอยู
ในระดับยอดเย่ียมมากที่สุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ดี จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน  
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5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00 ในขณะที่สถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 แหง 
คิดเปนรอยละ 4.00  และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 

ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลทีเ่กิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสรมิหรือบูรณาการความสามารถในการอาน การ

เขียนและการสื่อสาร 
25 100.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสรมิหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคํานวณ 18 72.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ

อาน การเขียน และการสื่อสาร 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ
คิดคํานวณ 

22 88.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการ

ความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสาร 
25 100.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการคิดคํานวณ 

15 60.00 

 
 จากตารางที ่7  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอาน การเขียนและการ
สื่อสาร จํานวนรอยละ 100.00  และมีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรอืบูรณาการความสามารถในการคิด
คํานวณ จํานวนรอยละ 72.00  ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรอืบูรณาการความสามารถในการอาน การ
เขียน และการสื่อสาร จํานวนรอยละ 100.00  และมผีลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสรมิหรือบูรณา
การความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวนรอยละ 88.00 ตามลําดับ 
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสรมิหรือบูรณาการความสามารถใน
การอาน การเขียน และการสื่อสาร จํานวนรอยละ 100.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่
สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวนรอยละ 60.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลทีเ่กิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.2 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสรมิหรือบูรณาการความสามารถในการคิดวิเคราะห 

และ/หรือ คิดวิจารณญาณ 
18 72.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสรมิหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

15 60.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสรมิหรือบูรณาการความสามารถในการแกปญหา 20 80.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ

คิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ 
20 80.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

22 88.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ
แกปญหา 

23 92.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ 
15 60.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

12 48.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการแกปญหา 

16 64.00 

 
 จากตารางที่ 8  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถ
ในการแกปญหา จํานวนรอยละ 80.00  รองลงมามีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ จํานวนรอยละ 72.00 และมีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือ
บูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวนรอยละ 60.00  ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแกปญหา 
จํานวนรอยละ 92.00  รองลงมามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถใน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวนรอยละ 88.00  และผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม
หรือบูรณาการความสามารถในการคิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ จํานวนรอยละ 80.00 ตามลําดับ 
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 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถใน
การแกปญหา จํานวนรอยละ 64.00 รองลงมามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือ
บูรณาการความสามารถในการคิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ จํานวนรอยละ 60.00 และมีรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จํานวนรอยละ 48.00 ตามลําดับ 

ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลทีเ่กิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม 20 80.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม 22 88.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เกีย่วกับการสรางนวัตกรรม 20 80.00 

 
 จากตารางที่ 9 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สถานศึกษามีโครงการ/
กิจกรรม เก่ียวกับการสรางนวัตกรรม จํานวนรอยละ 80.00  สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม  จํานวนรอยละ 88.00  และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เกี่ยวกับการสรางนวัตกรรม จํานวนรอยละ 80.00  

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
22 88.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
24 96.00 

 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 19 

 จากตารางที่ 10  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จํานวนรอยละ 88.00  สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จํานวนรอยละ 100.00  และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนรอยละ 96.00 

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.5 มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมการจัดกจิกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 25 100.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการ

ของนักเรียน 
25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
25 100.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 24 96.00 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและทักษะทาง

วิชาการของนักเรียน 
18 72.00 

 จากตารางที่ 11  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวนรอยละ 10.00  
มีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวนรอยละ 100.00 และมีโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน จํานวนรอยละ 100.00   
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
จํานวนรอยละ 100.00  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวนรอยละ 
100.00  และผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
จํานวนรอยละ 100.00  



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 20 

 และสถานศึกษารายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษา จาํนวนรอยละ 100.00 รองลงมามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จํานวนรอยละ 96.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการของนักเรียน จํานวนรอยละ 72.00 ตามลําดับ 

ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.6 มีความรู ทกัษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน 18 72.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 18 72.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ 22 88.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน 18 72.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 18 72.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ 22 88.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการ

ทํางาน 
15 60.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 16 64.00 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ 10 40.00 

 
 จากตารางที่ 12  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ จํานวนรอยละ 88.00  รองลงมามี
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน และมีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ จํานวนรอย
ละ 72.00  ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ จํานวนรอยละ 
88.00  รองลงมามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางานและมีผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ จํานวนรอยละ 72.00 ตามลําดับ 
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ จํานวนรอยละ 64.00 
รองลงมามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน จํานวนรอยละ 
60.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ จํานวนรอยละ 
40.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของผูเรียน  1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสรมิคุณธรรม คณุลักษณะและคานิยมที่ดี 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษา

วิชาทหาร จิตอาสา 
22 88.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิคณุธรรม คุณลกัษณะและคานิยมที่

ดี 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา 

25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสรมิคุณธรรม คุณลักษณะ

และคานิยมทีดี่ 
25 100.00 

 - รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู
บําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา 

18 72.00 

 
 จากตารางที่ 13  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี จํานวน
รอยละ 100.00  รองลงมามีโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชา
ทหาร จิตอาสา จํานวนรอยละ 88.00  ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและคานิยมที่ดี และมี
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา
จํานวนรอยละ 100.00   
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริมคุณธรรม คณุลักษณะและ
คานิยมที่ดี จํานวนรอยละ 100.00 และมรีายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา จํานวนรอยละ 72.00 ตามลาํดับ 
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ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของผูเรียน 1.2.2 ความภูมิใจทองถิ่นและความเปนไทย 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณไีทย 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน

การสอน 
24 96.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม วันสําคญัตางๆ 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศลิปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย 23 92.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงเสรมิการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
22 88.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันสําคญัตางๆ 20 80.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย 
25 100.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน 

22 88.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตางๆ 22 88.00 
 
 จากตารางที่ 14 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  1.2.2 ความภูมิใจทองถิ่นและความเปนไทย 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย และมีโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญ
ตางๆ จํานวนรอยละ 100.00  รองลงมามีโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวนรอยละ 96.00  ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย จํานวนรอย
ละ 92.00  รองลงมามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน จํานวนรอยละ 88.00  และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตางๆ จํานวนรอยละ 
80.00 ตามลําดับ 
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศลิปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
จํานวนรอยละ 100.00 รองลงมามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนการสอน และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตางๆ จํานวนรอย
ละ 88.00 ตามลําดับ 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 23 

ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของผูเรียน  1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิการอยูรวมกันบนความแตกตาง การสงเสริม

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
25 100.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิการอยูรวมกันบนความแตกตาง 

การสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 25 100.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมการอยูรวมกันบนความ

แตกตาง การสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
24 96.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 25 100.00 
 
 จากตารางที่ 15 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตาง การ
สงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และมีโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวนรอยละ 
100.00   
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตาง การสงเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวนรอย
ละ 100.00   
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวนรอย
ละ 100.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิการอยูรวมกันบนความแตกตาง การ
สงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา จํานวนรอยละ 96.00 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 24 

ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.2 คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของผูเรียน  1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิสุขภาวะทางรางกาย 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิดานจิตสังคม 23 92.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิสขุภาวะทางรางกาย 25 100.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิดานจิตสังคม 20 80.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมสุขภาวะทางรางกาย 25 100.00 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมดานจิตสังคม 20 80.00 

 
 จากตารางที่ 16 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
สถานศึกษามีมีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จํานวนรอยละ 100.00 และมีโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมดานจิตสังคม จํานวนรอยละ 92.00 ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จํานวนรอยละ 100.00 
และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดานจิตสังคม จํานวนรอยละ 80.00   
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จํานวนรอย
ละ 100.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิดานจิตสังคม จาํนวนรอยละ 80.00 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 25 

ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกบัการกําหนด/ทบทวนวิสัยทศัน พันธกิจของ

สถานศึกษา 
15 60.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/

แผนปฏิบัติการ สําหรับการบริหารจัดการ 
24 96.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - แผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ สําหรับการ

บริหารจัดการ 
25 100.00 

 
 จากตารางที่ 17  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวกับการกําหนด/ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา จํานวนรอย
ละ 60.00  สถานศึกษามีผลการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
สําหรับการบริหารจัดการ จํานวนรอยละ 96.00 และสถานศึกษามีแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบัติการ สําหรับการบริหารจัดการ จํานวนรอยละ 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 26 

ตารางที่ 18 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีกิจกรรมวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอิง

แนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 
16 64.00 

 - มีกิจกรรมการดําเนินแนวทางการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โดยใชวงจรคุณภาพหรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

8 32.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง 5 20.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 
10 40.00 

 - ผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใชวงจรคุณภาพ หรอืผล
การใชรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

12 48.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง 5 20.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 
5 20.00 

 - รายงานผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใชวงจรคุณภาพ 
หรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

12 48.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง พัฒนางานอยาง
ตอเน่ือง 

5 20.00 

 
 จากตารางที่ 18 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษามีกิจกรรมวาง
แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร จํานวนรอยละ 
64.00  รองลงมามีกิจกรรมการดําเนินแนวทางการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยใชวงจร
คุณภาพหรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา จํานวนรอยละ 32.00 และมีโครงการ/กิจกรรมการ
ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง จํานวนรอยละ 20.00  ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใชวงจรคุณภาพ หรือผลการใช
รูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา จํานวนรอยละ 48.00  รองลงมามีผลการดําเนินกิจกรรม วาง
แผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร จํานวนรอยละ 
40.00  และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง จํานวนรอยละ 20.00 
ตามลําดับ 
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 และสถานศึกษามีรายงานผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใชวงจรคุณภาพ หรือ
รูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา จํานวนรอยละ 48.00 รองลงมามีรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร และมีรายงานผล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง จํานวนรอยละ 20.00 ตามลําดับ 

ตารางที่ 19 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหารและการ
จัดการ ประเด็นพิจารณา 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 15 60.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ 25 100.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10 40.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการ 22 88.00 
 - รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10 40.00 

 
 จากตารางที่ 19 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ จํานวนรอยละ 
100.00  และมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนรอยละ 60.00  ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ จํานวนรอยละ 100.00  และ
มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนรอยละ 40.00 ตามลําดับ 
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการ จํานวนรอยละ 88.00 และมีรายงาน
ผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนรอยละ 40.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 20 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหครู และบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่

หลากหลาย 
25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการสงเสรมิใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย 25 100.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลกรดวยวิธีการที่หลากหลาย 25 100.00 

 จากตารางที่ 20 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษามี
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหครู และบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย จํานวนรอยละ 
100.00  มีผลการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยวิธีการที่หลากหลาย จํานวนรอยละ 
100.00  และมีรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลกรดวยวิธีการที่หลากหลาย จํานวนรอยละ 
100.00 

ตารางที่ 21 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมแหลงเรียนรูทั้ง

ภายใน ภายนอกหองเรียน ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม

แหลงเรียนรูทัง้ภายใน ภายนอกหองเรียน ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

สังคม แหลงเรยีนรูทั้งภายใน ภายนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
20 80.00 

 จากตารางที ่21 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมแหลงเรียนรูทั้ง
ภายใน ภายนอกหองเรียน ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 100.00  มผีลการดําเนินโครงการ/
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กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมแหลงเรยีนรูทั้งภายใน ภายนอกหองเรียน ที่เอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 100.00  และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ สังคม แหลงเรยีนรูทั้งภายใน ภายนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 
80.00 

ตารางที่ 22 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสรมิ สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

บริหารจัดการ 
25 100.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสรมิ สนับสนุนการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนรู 

25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทีส่งเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู 

25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
22 88.00 

 - รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู 

20 80.00 

 
 จากตารางที่ 22 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร
จัดการ และมีโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู จํานวน
รอยละ 100.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การบริหารจัดการและมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 100.00   
 และสถานศึกษามีรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ จํานวนรอยละ 88.00 และมีรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม 
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 80.00 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 23  จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
25 100.00 

 - มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
22 88.00 

 - ผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 25 100.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
22 88.00 

 - แผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 25 100.00 
 
 จากตารางที่ 23 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได และสถานศึกษาที่ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนรอยละ 100.00  
 สถานศึกษาที่ครูมีผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนรอยละ 100.00 
และสถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได จํานวนรอยละ 88.00  ตามลําดับ 
 และสถานศึกษาที่ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนรอยละ 100.00 และ
สถานศึกษามีรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 80.00 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 31 

ตารางที่ 24 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
ที่เอ้ือตอการเรียนรู 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ

เรียนรู 
25 100.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการเรียนรู 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการเรียนรู 
25 100.00 

 - รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

20 80.00 

 
 จากตารางที่ 24 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ
การเรียนรู สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรู และ
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนรอยละ 100.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
เรียนรู และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนรอย
ละ 100.00  
 และสถานศึกษามีรายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การเรียนรู จํานวนรอยละ 100.00 และรายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น จํานวนรอยละ 80.00 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 32 

ตารางที่ 25 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.3 มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก 

สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
10 40.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เนนการมีปฏิสัมพันธ

เชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกนัอยางมีความสุข 
8 32.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทีม่กีารบริหารจัดการเนนการมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
5 20.00 

 
 จากตารางที่ 25 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สถานศึกษามี
โครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
จํานวนรอยละ 40.00  สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการ เนนการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข จํานวนรอยละ 32.00  และสถานศึกษามีรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการบริหารจัดการเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข จํานวนรอยละ 20.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 33 

ตารางที่ 26 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 20 80.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย 15 60.00 
 - มีกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรู 10 40.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ 
20 80.00 

 - ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผลที่
หลากหลาย 

25 100.00 

 - ผลการดําเนินการกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไป
พัฒนาการเรียนรู 

10 40.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
5 20.00 

 - รายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผล
ที่หลากหลาย 

15 60.00 

 - บันทึกการนําขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนา 5 20.00 

 จากตารางที่ 26 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนํา
ผลมาพัฒนาผูเรียน สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ จํานวนรอยละ 80.00  รองลงมามีโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
จํานวนรอยละ 60.00  และมีกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรู จํานวนรอย
ละ 40.00 ตามลําดับ  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
จํานวนรอยละ 100.00  รองลงมามีผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ จํานวนรอยละ 80.00 และมีผลการดําเนินการกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับ
แกผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรู จํานวนรอยละ 40.00 ตามลําดับ  
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผลที่
หลากหลาย จาํนวนรอยละ 60.00 รองลงมามีรายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบและมีบันทึกการนําขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนา จํานวนรอยละ 
20.00 ตามลาํดับ 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 หนา 34 

ตารางที่ 27 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่มีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลที่เกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กจิกรรมที่ดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพที่เกิดขึ้น    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
25 100.00 

 
 จากตารางที่ 27 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 100.00  สถานศึกษามีผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
จํานวนรอยละ 100.00 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 100.00 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหประสทิธภิาพและโอกาสในการพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา 

ตารางที่ 28  จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามกลุมผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

กลุมผลการวิเคราะห จํานวนสถานศึกษา (แหง) รอยละ 
YYY 20 80.00 
NYY 3 12.00 
YNY 0 0.00 
NYN 0 0.00 
YYN 0 0.00 
YNN 0 0.00 
NNY 0 0.00 
NNN 2 8.00 
รวม 25 100.00 

 
 จากตารางที่ 28 พบวาสวนใหญสถานศึกษาอยูในกลุมผลการวิเคราะห  YYY  จํานวน 20 แหง คิด
เปนรอยละ 80.00  รองลงมาเปนกลุมผลการวิเคราะห NYY  จํานวน 3 แหง  คิดเปนรอยละ 12.00  และ 
กลุมผลการวิเคราะห NNN จํานวน 2 แหง  คิดเปนรอยละ 8.00  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 29  จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามดานของการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จําแนกตามผลการพิจารณา 

ดาน 
ผลการพิจารณา Y ผลการพิจารณา N 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปจจัยนําเขา (Input) 20 80.00 5 20.00 
กระบวนการ (Process) 23 92.00 2 8.00 
ผลลัพธ (Output/Outcome) 23 92.00 2 8.00 

 
 จากตารางที่ 29 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดาน
ปจจัยนําเขา (Input)  มีผลการพิจารณา Y  จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 80.00  และมีผลการพิจารณา 
N  จํานวน 5 แหง  คิดเปนรอยละ 20.00  ดานกระบวนการ (Process) มีผลการพิจารณา Y  จํานวน 23 
แหง คิดเปนรอยละ 92.00 และมีผลการพิจารณา N  จํานวน 2 แหง  คิดเปนรอยละ 8.00  ดานผลลัพธ 
(Output/Outcome) มีผลการพิจารณา Y  จํานวน 23 แหง คิดเปนรอยละ 92.00 และมีผลการพิจารณา N  
จํานวน 2 แหง 
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ตารางที่ 30  จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา (Input) จําแนกตามระดับความพรอม 

ดาน 
ระดับความพรอม 

มาก ปานกลาง นอย 
ดานกายภาพ       
1. การจัดหองเรียนตอระดับช้ัน 25 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
2. หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรู ใน

โรงเรียน 
21 (84.00) 3 (12.00) 1 (4.00) 

3. สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 21 (84.00) 3 (12.00) 1 (4.00) 
ดานบุคลากร       
1. ผูบริหารสถานศึกษา 22 (88.00) 3 (12.00) 0 (0.00) 
2. จํานวนครู 23 (92.00) 2 (8.00) 0 (0.00) 
3. จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครู 15 (60.00) 5 (20.00) 5 (20.00) 
4. จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยของการเขารวมกิจกรรม 

PLC ของครู 
21 (84.00) 2 (8.00) 2 (8.00) 

5. บุคลากรสนับสนุน 19 (76.00) 4 (16.00) 2 (8.00) 
6. การสรางความรูความเขาใจใหครูเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
11 (44.00) 13 (52.00) 1 (4.00) 

ดานการสนับสนุนจากภายนอก       
1. การมีสวนรวมของผูปกครอง 18 (72.00) 1 (4.00) 17 (68.00) 
2. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
10 (40.00) 8 (32.00) 4 (16.00) 

3. การสนับสนุนจากหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ 17 (68.00) 4 (28.00) 4 (16.00) 
 
 จากตารางที่ 30 พบวาประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา 
(Input)  ดานกายภาพ ประเด็นที่สถานศึกษาสวนใหญมีระดับความพรอมมาก คือการจัดหองเรียนตอ
ระดับช้ัน หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูในโรงเรียน และสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน  
ดานบุคลากร ประเด็นที่สถานศึกษาสวนใหญมีระดับความพรอมมาก คือผูบริหารสถานศึกษา จํานวนครู 
จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครู  จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยของการเขารวมกิจกรรม PLC ของครู และ
บุคลากรสนับสนุน  ดานการสนับสนุนจากภายนอก ประเด็นที่สถานศึกษาสวนใหญมีระดับความพรอมมาก 
คือการมีสวนรวมของผูปกครอง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการสนับสนุนจาก
หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ 
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สวนท่ี 4 
สรุป อภปิรายผล ขอเสนอแนะ 

 
 รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2563 สรุปไดดังน้ี 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2563   

2. เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการดาํเนินงาน 
 ขอบเขตดานเน้ือหา 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
 ขอบเขตของกลุมเปาหมาย 
  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 25 แหง 
 
เครื่องมือทีใ่ชในการดาํเนินงาน 

1. แบบบันทึกผลการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานและ
ประเด็นการพิจารณา ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานคุณภาพ
ของผูเรียน  มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  รวมประเด็นพิจารณาทั้งสิ้น 21 ประเด็นพิจารณา 

2. แบบวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ใชแนวทางการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรอบในการจัดทําเครื่องมือ ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) เพ่ือพิจารณาความพรอม ๓ ดาน คือ ความพรอมดานปจจัยนําเขา (Input) 
ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ (Output/Outcome)  
 
วิธีการดําเนนิการ 

1. รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2. ศึกษาแนวทางการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
3. สังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานผลการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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สรปุผล 
1. ผลการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2563  พบวาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีจํานวนทั้งสิ้น 25 แหง  โดยอําเภอที่มีสถานศึกษาต้ังอยูมากที่สุด คือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ มีจํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 32.00  รองลงมาเปนอําเภอบางพลี มีจํานวน 5 แหง คิดเปน
รอยละ 20.00 ในขณะที่อําเภอที่มีสถานศึกษาต้ังอยูนอยที่สุด คือ อําเภอบางเสาธง มีจํานวน 1 แหง คิดเปน
รอยละ 4.00  โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 50,362 
คน  แบงเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 28,317 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 22,045 คน  มีจํานวนหองเรียนทั้งหมด 1,348 หอง  แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน  749 หอง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 599 หอง มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งสิ้น 2,770 คน   
  สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยภาพรวม 
มีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  
โดยมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี มากที่สุด  จํานวน 9 แหง  คิดเปนรอยละ 36.00  รองลงมามีผล
การประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 32.00  และมีผลการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.00  ตามลําดับ  ในขณะที่สถานศึกษามีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพปานกลาง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 4.00 และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
อยูในระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินรายมาตรฐานการศึกษา ดังน้ี 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้น
ไป โดยมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี มากที่สุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40  รองลงมามีผล
การประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 24.00 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับยอดเย่ียม
มากที่สุด จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 
8 แหง คิดเปนรอยละ 32.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 
28.00 ตามลําดับ ในขณะที่สถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 
4.00  และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  โดยมีผลการประเมินอยู
ในระดับยอดเย่ียมมากที่สุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ดี จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 5 
แหง คิดเปนรอยละ 20.00 ในขณะที่สถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 แหง คิด
เปนรอยละ 4.00  และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พบวาสถานศึกษา
อยูในกลุมผลการวิเคราะห  YYY  จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 80.00  รองลงมาเปนกลุมผลการวิเคราะห 
NYY  จํานวน 3 แหง  คิดเปนรอยละ 12.00  และกลุมผลการวิเคราะห NNN จํานวน 2 แหง  คิดเปนรอยละ 
8.00  ตามลําดับ 
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อภปิรายผล 

1. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยภาพรวม 
มีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  
โดยมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี มากที่สุด  จํานวน 9 แหง  คิดเปนรอยละ 36.00  รองลงมามีผล
การประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 32.00  และมีผลการประเมินอยูใน
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.00  ตามลําดับ  ในขณะที่สถานศึกษามีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพปานกลาง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 4.00 และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
อยูในระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสถานศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดใหญและ
สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จึงมีความพรอมในการจัดการศึกษาที่คอนขางสูงทั้งดานงบประมาณ บุคลากร สื่อ
อุปกรณ อาคารสถานที่ รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่อยูในกลุมปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานคร
มีการติดตอสื่อสาร การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูเรียนเขาถึง
ขอมูลขาวสารและแหลงเรียนรูไดงาย สงผลใหครูพัฒนาตนเองในดานการจัดการเรียนการสอน การจัดหาหรือ
พัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งผูเรียนมีแหลงเรียนรูในการสรางองคความรูจากชีวิตและ
ประสบการณตรง จึงสงผลใหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับคุณภาพดีขึ้นไปถึงรอยละ 
96.00  ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารายมาตรฐานการศึกษา กลาวคือ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดบัคุณภาพดีขึ้นไป โดยมี
ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี มากที่สุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40  รองลงมามีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 24.00 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  
โดยมีผลการประเมินอยูในระดับยอดเย่ียมมากที่สุด จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00  รองลงมามีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 32.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ดี จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.00 ตามลําดับ ในขณะที่สถานศึกษามีผลการประเมินอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 4.00  และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ กําลังพัฒนา และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษา
ที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 24 แหง คิดเปนรอยละ 96.00  โดยมีผลการ
ประเมินอยูในระดับยอดเย่ียมมากที่สุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40.00  รองลงมามีผลการประเมิน
อยูในระดับคุณภาพ ดี จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00 ในขณะที่สถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 
แหง คิดเปนรอยละ 4.00  และไมมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พบวาสถานศึกษา
อยูในกลุมผลการวิเคราะห  YYY  จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 80.00  รองลงมาเปนกลุมผลการวิเคราะห 
NYY  จํานวน 3 แหง  คิดเปนรอยละ 12.00  และกลุมผลการวิเคราะห NNN จํานวน 2 แหง  คิดเปนรอยละ 
8.00  ตามลําดับ  ซึ่งกลุมผลการวิเคราะห YYY น้ันหมายถึงสถานศึกษามีความพรอมดานกายภาพ บุคลากร
ไดรับการพัฒนาตนเองและมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและหนวยงานภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีประสิทธิภาพ
สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายตามที่สถานศึกษากําหนดหรือสูงกวา  สามารถพัฒนาสถานศึกษาเปน
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ตนแบบ มีนวัตกรรมดานการบริหาร หรือดานการจัดการเรียนการสอนหรือดานคุณภาพผูเรียน และสงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือแหลงศึกษาดูงาน โดยหนวยงานตนสังกัดให
คําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ ติดตามผลการดําเนินงานอยางนอยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง  ทั้งน้ีสาเหตุที่ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อยูในกลุมผลการวิเคราะห  YYY อาจ
เปนเพราะสถานศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จึงมีความพรอมใน
การจัดการศึกษาที่คอนขางสูงทั้งดานงบประมาณ บุคลากร สื่ออุปกรณ อาคารสถานที่ รวมทั้งจังหวัด
สมุทรปราการเปนจังหวัดที่อยูในกลุมปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานครมีการติดตอสื่อสาร การเดินทางที่
สะดวกรวดเร็ว ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูเรียนเขาถึงขอมูลขาวสารและแหลงเรียนรูไดงาย  
ซึ่งถือเปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคอนขางสูง และสอดคลองกับเหตุผล
ของผลการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ขอเสนอแนะในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาอยางตอเนื่อง 
 ขอเสนอแนะสาํหรบัสถานศกึษา 

1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการบริหาร  
2. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานคุณภาพผูเรียน  
4. สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรยีนรูหรือแหลงศึกษาดูงาน 
5. ใชกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพที่ย่ังยืน 

 ขอเสนอแนะสาํหรบัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
1. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการบริหาร  
2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน 
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนตนแบบมีนวัตกรรมดานคุณภาพผูเรียน  
4. สงเสริม สนับสนุนในการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู 
5. สงเสริม กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
6. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานอยางนอยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
 

****************************************************** 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 
นายวิทยา  อรุณแสงฉาน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสมทุรปราการ 
นายวัชรินทร  โตขาว  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

คณะผูจัดทํา 
นางนิตยา  มั่นชํานาญ  ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษกฯ 
    ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นางสาวชยากานต เปยมถาวรพจน  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นายธีรชนินทร  แจมจํารัส  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

บรรณาธิการกิจ 
นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

ออกแบบปก 
นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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สรุปผลการวเิคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2563 

 

ที่ โรงเรียน 
ปจจัยนําเขา 

(Input) 
กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต ผลลัพธ 
(Output/Outcome) 

กลุม 

1 สมุทรปราการ Y Y Y YYY 
2 สตรีสมุทรปราการ Y Y Y YYY 
3 มัธยมวัดดานสําโรง Y Y Y YYY 
4 เทพศิรินทร สมุทรปราการ Y Y Y YYY 
5 หาดอมราอักษรลักษณวิทยา N Y Y NYY 
6 นมร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. N Y Y NYY 
7 มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ Y Y Y YYY 
8 ปทุมคงคา สมทุรปราการ Y Y Y YYY 
9 บางบอวิทยาคม Y Y Y YYY 
10 เปร็งวิสุทธาธิบดี Y Y Y YYY 
11 หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ Y Y Y YYY 
12 นมร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Y Y Y YYY 
13 บางพลีราษฎรบํารุง N N N NNN 
14 พูลเจริญวิทยาคม Y Y Y YYY 
15 ราชวินิตบางแกว Y Y Y YYY 
26 บางแกวประชาสรรค Y Y Y YYY 
27 ราชวินิตสุวรรณภูมิ N N N NNN 
28 วัดทรงธรรม Y Y Y YYY 
29 วิสุทธิกษัตรี Y Y Y YYY 
20 ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยมฯ Y Y Y YYY 
21 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สป. Y Y Y YYY 
22 มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม N Y Y NYY 
23 ปอมนาคราชสวาทยานนท Y Y Y YYY 
24 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ Y Y Y YYY 
25 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สป. Y Y Y YYY 

หมายเหต ุ ผลวิเคราะหไดจากขอมูลการเขยีนรายงานการประเมินตนเองประจําปของสถานศึกษา ซึ่งในบาง
ประเด็นพิจารณา สถานศึกษามีการดําเนินงานแตไมปรากฎในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดดําเนินการใหสถานศึกษาไดทําการวิเคราะหดวยตนเอง
เพ่ือจะไดเรียนรูจุดที่ควรพัฒนาในการเขียนรายงานการประเมินตนเองในปการศึกษาตอไป 

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


	Slide Number 1

