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รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 

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 2564  ฉบับนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือจากผูบริหาร
สถานศึกษา และผูรับผิดชอบในระดับสถานศึกษา ท่ีใหความรวมมือในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
และรายงานตอหนวยงานตนสังกัด ท้ังนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ขอขอบคุณ
ทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานเลมนี้จะมีประโยชนกับผูเก่ียวของ
นําไปใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอไป 

  (นายวิทยา  อรุณแสงฉาน) 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 



รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 

สารบัญ 
 
 หนา 
  
สวนท่ี 1  บทนํา 1 

 ความเปนมาและความสําคัญ 1 
 วัตถุประสงค 2 
 ขอบเขตของการดําเนินงาน 2 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 2 

สวนท่ี 2  วธิีดําเนินการ 3 
 ข้ันตอนการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 9 

สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูล 10 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 10 
 ตอนท่ี 2  ผลการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

สวนท่ี 4  สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ  
คณะผูจัดทํา  
ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 

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 

 

 

 



รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 

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 2564 

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 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจและสังคม ภูมิภาค ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกตองเผชิญกับระบบเศรษฐกิจท่ีมีการ
แขงขันอยางเสรีและไรพรมแดนอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ความทาทายใหมในกระแสโลกาภิวัฒนรอบใหมของ
โลก คือการกาวเขาสูยุคอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things) นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกกําลัง
เปลี่ยนแปลงไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีใชไฟฟาเปนพลังงานหลักในกระบวนการผลิตท้ังหมด โดยอาศัย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการผลิต สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการของ
ประชาชนเปลี่ยนไป ผูผลิตสินคาและการบริการจึงจําเปนตองปรับเขาสูการพัฒนาบนพ้ืนฐานความรู
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-
2579) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ    มีขนาดท่ีเหมาะสม มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงเปนแผนแมบทใน
การพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ป โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาและการ
มุงเสริมสรางกลไกในการพัฒนาประเทศใหมีการพัฒนา   เชิงยุทธศาสตรระหวางหนวยงาน โดยยึดพ้ืนท่ีเปน
หลัก และกําหนดใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา จึงทําใหแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได
กําหนดเปาหมายไว 5 ดาน ประกอบดวย 1) ประชากรทุกคนเขาถึง การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยาง
ท่ัวถึง 2) ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม 3) ระบบการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพและสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 4) ระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคา
และบรรลุเปาหมาย 5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง   

 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  จึงตองมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาจะไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกเปนระยะตามท่ี
กฎหมายกําหนด  โดยกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ขอ 3  กลาวไววา “ให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ ประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป”  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 25 แหง  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ  ดังนั้นเม่ือสิ้นปการศึกษา 2564  
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการจึง
ไดรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากท่ีสถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําป และได
รายงานมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา จึงไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และสังเคราะหรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา รวมท้ังวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยนําผลท่ีไดมาจัดทํารายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564  ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือนําผลไปใชในการ
วางแผน กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564   

2. เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการดําเนินงาน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
 ขอบเขตของกลุมเปาหมาย 
  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 25 แหง 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สถานศึกษาไดรับทราบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปน
ประโยชนตอการแกปญหาและปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนประโยชนตอการวางแผน ชวยเหลือ สนับสนุน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหแกสถานศึกษาอยางสอดคลองกับสภาพและความตองการจําเปน 

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนรายเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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สวนท่ี 2 
วิธีดําเนินการ 

 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษาตองมี 
การประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสงใหหนวยงานตนสังกัด  
ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 แหง ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีบทบาทในการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแตละแหง และสรุปเปน
ภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงผลการสังเคราะหจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในสังกัดในปการศึกษาถัดไป  การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบงการ
สังเคราะหออกเปน 2 สวน คือ การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการวิเคราะห
ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 
แผนภาพท่ี 1 ข้ันตอนการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 ข้ันตอนท่ี 1  รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การรวบรวมรายงานผลการประเมินตนองของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ  ไดดําเนินการแจงสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงผานหนังสือราชการใหจัดสงรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส  ชนิดไฟล PDF  พรอมบันทึกผลการประเมินผาน
เว็บไซต  http://www.srilamai.net และจัดสงรูปเลมไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ 
 

ข้ันตอนท่ี 
1

• รวบรวมรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา

ข้ันตอนท่ี 
2

• ศึกษาแนวทางการสังเคราะหรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 
3

• สังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 
4

• รายงานผลการสังเคราะหรายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา
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 ข้ันตอนท่ี 2  ศึกษาแนวทางการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ศึกษาทําความเขาใจรายละเอียดเก่ียวกับการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
จากเอกสารแนวทางการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ของสํานักทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดแก ประเด็นในการวิเคราะห ข้ันตอนการวิเคราะห 
และการสังเคราะหผลการวิเคราะห  รวมท้ังศึกษาแนวทางการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 
 ข้ันตอนท่ี ๓ สังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบงออกเปน ๒ สวน คือ การสังเคราะหผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และการวิเคราะห ประสิทธิภาพ และโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  สวนท่ี 1  การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามีข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. อานรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาท้ังหมดเพ่ือทําความเขาใจในภาพรวม
ของรายงาน 
  ๒. กรอกขอมูลท่ีปรากฏในรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ลงในแบบบันทึก
การสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในโปรแกรม Microsoft Excel  ตามแนวทางการ
สังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยกรอกขอมูลใหครบท้ังสองตอน 
ไดแก ตอนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา และตอนท่ี ๒ ขอมูลการรายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษา 
  ๓. สรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวมของสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา โดยการนับความถ่ีแลวคํานวณเปนคารอยละของรายการท่ีปฏิบัติในแตละขอรายการ เพ่ือ
สะทอนระดับการปฏิบัติตามประเด็นพิจารณาของแตละมาตรฐาน  
  ๔. วิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา พิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานของแต
ละมาตรฐาน ในรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ท้ังนี้ จุดเดน พิจารณาจากผลการดําเนินการ
ของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ ขอมูลเชิงประจักษหรือการไดรับการยอมรับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
จุดท่ีควรพัฒนา พิจารณาจากผลการดําเนินการท่ียังไมประสบความสําเร็จ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
อาจจะปรากฏอยูในขอเสนอแนะจากการดําเนินการ ในแตละมาตรฐานโดยการวิเคราะหนั้นใหพิจารณาจาก
ขอมูลท่ีปรากฏในรายงาน 
  ๕. แผนการดําเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึนในภาพรวมของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีสถานศึกษารายงานในสวนของแผนการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษารายโรง โดยการนับความถ่ีแลวคํานวณเปนคารอยละของแผนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาในแตละขอรายการ โดยแบงออกเปน ๓ ประเด็นตามมาตรฐานการศึกษา คือ คุณภาพของผูเรียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 5 

 
  สวนท่ี 2 การวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  การวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ไดนําหลักการ
เชิงระบบ (System Approach) ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของแนวคิดการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาประยุกตใช
ในการวิเคราะห เพ่ือเชื่อมโยงไปสูการวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของระบบโดยท่ัวไปนั้นจะมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output)  ซ่ึงสามารถประเมินผลและตรวจสอบขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ได และแนวคิดดานการจัดการ(Management) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
(Efficiently) โดยประสิทธิภาพจะวัดจากทรัพยากรท่ีใชกับผลผลิตท่ีได ถาไดผลผลิตมาโดยใชทรัพยากรนอย
หรือประหยัดท่ีสุดถือวามีประสิทธิภาพ 

1. ขอบเขตการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
การวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ในครั้งนี้ใชกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ เปนกรอบในการจัดทําเครื่องมือดังกลาว  โดยกําหนด
แนวทางการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ออกเปน ๒ ระดับ คือ 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงแตละระดับแบงออกเปน ๓ ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา 
(Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลลัพธ (Output) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

1.๒  การวิเคราะหดานกระบวนการ (Process) พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ในมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

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

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

3. ข้ันตอนการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา การ
วิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

3.๑  ศึกษา และทําความเขาใจขอบเขต ประเด็น เกณฑ และแนวทางการวิเคราะห
ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จากแบบบันทึกการวิเคราะหประสิทธิภาพและ
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  

 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 6 

 
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 ฐานขอมูลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ขอมูล
เชิงประจักษ เปนตน 

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

3.4  สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพในภาพรวม
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จําแนกตามกลุมประสิทธิภาพและโอกาส 

4. การตัดสินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาการตัดสิน
ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พิจารณาจากเกณฑการพิจารณาประสิทธิภาพ
และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และการแปลผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการ
พัฒนาของสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

4.๑  เกณฑการพิจารณาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาของ
สถานศึกษา มีรายละเอียดของเกณฑการพิจารณาในแตละระดับ ดังนี้   

ตารางท่ี 1  คําอธิบายเกณฑการตัดสินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 

ดาน คําอธิบาย การตัดสิน 
ดานปจจัยนําเขา  

(Input) 
มีความพรอมอยูใน ระดับมาก ตั้งแต ๙ รายการข้ึนไป สถานศึกษามีความพรอมดานปจจัย

นําเขา (Y) 
 มีความพรอมอยูใน ระดับมาก นอยกวา ๙ รายการ 

หรือไมม ี
สถานศึกษาขาดความพรอมดานปจจัย
นําเขา (N) 

ดานกระบวนการ 
(Process) 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ  
มีระดบัคุณภาพระดับดีข้ึนไปท้ังสองมาตรฐาน 

สถานศึกษาสามารถดําเนินงาน 
ดานกระบวนการไดตามมาตรฐาน (Y) 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ  
มีระดบัคุณภาพต่ํากวาระดับดีท้ังสองมาตรฐาน หรือ 
มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง มีคณุภาพต่ํากวาระดับด ี

สถานศึกษายังไมสามารถดาํเนินงาน
ดานกระบวนการไดตามมาตรฐาน (N) 

ดานผลลัพธ 
(Output/Outcome) 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรยีน 
มีระดบัคุณภาพระดับดีข้ึนไป 

สถานศึกษามผีลลัพธท่ีบรรลุเปาหมาย 
(Y) 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรยีน 
มีระดบัคุณภาพต่ํากวาระดับด ี

สถานศึกษามผีลลัพธท่ียังไมบรรลุ
เปาหมาย (N) 
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4.2  การแปลผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 

พิจารณาจากความพรอมดานปจจัยนําเขา (Input) ความสามารถดานกระบวนการดําเนินงาน (Process) และ
การบรรลุเปาหมายดานผลลัพธ (Output/Outcome) จําแนกตามกลุมประสิทธิภาพและโอกาส ได ๘ กลุม 
ดังนี้ YYY NYY YNY NYN YYN YNN NNY และ NNN โดยมีรายละเอียดของแตละกลุม ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  ความหมายของผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสถานศึกษา โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการสงเสริม นิเทศ ติดตามของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกลุมการประเมิน 

กลุม 
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษา 

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการสงเสรมิ นิเทศ ติดตาม 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
YYY มีความพรอมดานกายภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเองและมเีพียงพอและไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองและหนวยงานภายนอกเพียงพอมี
กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพ
สงผลใหผูเรียนมีคณุภาพตามเปาหมายตามท่ี
สถานศึกษากําหนดหรือสูงกวา 

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

NYY ขาดความพรอมดานกายภาพ บุคลากรและการ
สนับสนุนจากผูปกครองและหนวยงานภายนอก แตมี
กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพ
สงผลใหผูเรียนมีคณุภาพตามเปาหมายตามท่ี
สถานศึกษากําหนดหรือสูงกวา 

ระดมงบประมาณ/ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
เพ่ิมเติมใหเพียงพอและเหมาะสมโดยหนวยงานตนสังกัด
ใหคํ าปรึกษา ชวยเหลือและแนะนําในการพัฒนา
กระบวนการบริหารและจัดการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และคุณภาพผูเรียน
เปนแบบอยางท่ีดี พรอมกับติดตามผลการดําเนินงาน
อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

YNY มีความพรอมดานกายภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนา
ตนเองและมเีพียงพอและไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองและหนวยงานภายนอกเพียงพอ
กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญไมมีประสิทธิภาพ
แตผูเรียนยังมีคณุภาพบรรลุเปาหมายตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

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

NYN ขาดความพรอมดานกายภาพ บุคลากรและการ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมีกระบวนการบริหาร
และจัดการ และกระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพ แตคุณภาพของ
ผูเรยีนไมบรรลุเปาหมายตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดมงบประมาณ/ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
เพ่ิมเติมใหเพียงพอและเหมาะสมหนวยงานตนสังกัดให
การชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ใหผูเรียนเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัด
ใหมีการตรวจสอบและประเมนิผูเรยีนอยางเปนระบบเนน
การประเมินคุณภาพผูเรียนระหวางเรียน(Formative 
Assessment) รวมท้ังนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาพัฒนาการดานคุณภาพของผูเรียน อยาง
นอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

กลุม 
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษา 

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการสงเสรมิ นิเทศ ติดตาม 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
YYN มีความพรอมดานกายภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเองและมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองหนวยงานภายนอกเพียงพอ มีกระบวนการ
บริหารและจัดการ และกระบวนการการเรียนการ
สอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพแต
คุณ ภาพ ของผู เรี ยน ไม บ รรลุ เป าหม ายต าม ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

พัฒนาสถานศึกษาเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการ
บริหาร หรือดานการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศ
ภายในอยางเปนระบบ  หนวยงานตนสังกัดใหการ
ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ
ผู เรียนใหบรรลุตามเป าหมายใหผู เรียนเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 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/กิจกรรมตาง ๆ โดยความรวมมือของ
ผูปกครองและหนวยงานท่ีเก่ียวของ หนวยงานตนสังกัด
ใหการชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย ใหผู เรียน
เรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงท่ีเช่ือมโยงกับ
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/
กิจกรรมตาง ๆ  หนวยงานตนสังกัด กํากับ ติดตาม
ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
บริหารและจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 9 

ตารางท่ี 2  (ตอ) 

กลุม 
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ 

ของสถานศึกษา 

โอกาสในการพัฒนาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการสงเสรมิ นิเทศ ติดตาม 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
NNN ขาดความพรอมดานกายภาพ บุคลากรและการ

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกกระบวนการ
ดําเนินงานดานการบริหารจัดการ และ/หรือ การ
จัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ คุณภาพของ
ผูเรียนไมบรรลุเปาหมายตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ระดมงบประมาณ/ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
เพ่ิมเติม ใหเพียงพอ และเหมาะสมทบทวนการจัดระบบ
การบริหารและจัดการการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการควบคุม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ โดย
หนวยงานตนสั งกัดใหการชวยเหลือ  สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมาย ใหผู เรียนเรียนรู ผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดใหมีการตรวจสอบ
และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ เนนการประเมิน
คุณภาพผูเรียนระหวางเรียน (Formative Assessment) 
และนิ เทศ  ติดตามและประเมินผลความกาวหน า
พัฒนาการดานคุณภาพของผูเรียน อยางนอยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 
 ข้ันตอนท่ี ๔  รายงานผลการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทํารายงานผลการสังเคราะหรายงานผลผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาในสังกัดท่ีเปนขอมูลสารสนเทศเชิงประเมินของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยเปนการสรุปผลจากการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา และการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา จากนั้นรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนําขอมูลไปใชในการชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง และเปนขอมูลใหสํานักงานรับรองมาตฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใชประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป โดยรายละเอียดการ
นําเสนอรายงานผลการสังเคราะหการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะปรากฏในสวนท่ี ๓  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

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

 
 รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 ฉบับนี้ ผูรายงานนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปน 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2  ผลการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ตั้งอยู ณ เลขท่ี 34/6 ถนนสขุมวิท ตําบล
ปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10270  รับผิดชอบสถานศึกษา 
ในจังหวัดสมุทรปราการ  จํานวน 25 แหง  โดยมีตําแหนงท่ีตั้งดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 

แผนภาพท่ี 2 ท่ีตั้งของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามอําเภอท่ีตั้งของสถานศึกษา  

อําเภอ 
สถาน 
ศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
คร ู

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 

รวมท้ังสิ้น 
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 
ท่ีมา : ขอมูล DMC  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

 จากตารางท่ี 3  พบวาสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีจํานวนท้ังสิ้น 
25 แหง  โดยอําเภอท่ีมีสถานศึกษาตั้งอยูมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ มีจํานวน 8 แหง คิดเปน
รอยละ 32.00  รองลงมาเปนอําเภอบางพลี มีจํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00 ในขณะท่ีอําเภอท่ีมี
สถานศึกษาตั้งอยูนอยท่ีสุด คือ อําเภอบางเสาธง มีจํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 4.00  โดยสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 50,362 คน  แบงเปนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 28,317 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 22,045 คน   
มีจํานวนหองเรียนท้ังหมด 1,348 หอง  แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  749 หอง และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 599 หอง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังสิ้น 2,770 คน 
 อําเภอท่ีตั้งท่ีมีจํานวนนักเรียนมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ มีจํานวน 18,014 คน  
คิดเปนรอยละ 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  ในขณะท่ีอําเภอท่ีตั้งท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยท่ีสุดคือ อําเภอบางเสาธง  มีจํานวน 
1,979 คน คิดเปนรอยละ 3.93 แบงเปนเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1,212 คน คิดเปน
รอยละ 4.28 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 767 คน คิดเปนรอยละ 3.48 
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 อําเภอท่ีตั้งท่ีมีจํานวนหองเรียนมากท่ีสุด 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
หองเรียน 304 หอง คิดเปนรอยละ 22.55  แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 171 หอง 
คิดเปนรอยละ 22.83  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 133 หอง คิดเปนรอยละ 22.20  ในขณะ
ท่ีอําเภอท่ีต้ังท่ีมีจํานวนหองเรียนรอยท่ีสุด คือ อําเภอบางเสาธง มีจํานวน 54 หอง คิดเปนรอยละ 4.01 
แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 30 หอง คิดเปนรอยละ 4.01  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 24 หอง คิดเปนรอยละ 4.01 
 อําเภอท่ีตั้งท่ีมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา มากท่ีสุด คืออําเภอเมืองสมุทรปราการ มีจํานวน 
1,001 คน คิดเปนรอยละ 36.14 รองลงมาเปนอําเภอบางพลี มีจํานวน 621 คน คิดเปนรอยละ 22.42  
ในขณะท่ีอําเภอท่ีตั้งท่ีมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษานอยท่ีสุด คือ อําเภอบางเสาธง มีจํานวน 93 คน 
คิดเปนรอยละ 3.36 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามสหวิทยาเขต 
 

สหวิทยาเขต 
สถาน 
ศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
คร ู

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 

รวมท้ังสิ้น 
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 
 
 จากตารางท่ี 4  พบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีสหวิทยาเขตท้ังหมด 
4 สหวิทยาเขต  โดยท่ีสหวิทยาเขตท่ีมีจํานวนสถานศึกษามากท่ีสุดคือ สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ  
มีสถานศึกษา จํานวน 7 แหง  คิดเปนรอยละ 28.00  โดยท่ีสหวิทยาเขตเมืองปราการ สหวิทยาเขต 
วิทยปราการ และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีสถานศึกษาจํานวนเทากับ 6 แหง  คิดเปนรอยละ 24.00 
  สหวิทยาเขตท่ีมีจํานวนนักเรียนมากท่ีสุดคือ 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  



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 13 

คิดเปนรอยละ 27.30  โดยท่ีสหวิทยาเขตปอมปราการมีจํานวนนักเรียนอยท่ีสุด 9,130 คน คิดเปนรอยละ 
18.13 เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 4,750 คน คิดเปนรอยละ 16.77 และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 4,380 คน คิดเปนรอยละ 19.87 
 สหวิทยาเขตท่ีมีจํานวนหองเรียนมากท่ีสุดคือ 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  โดยท่ีสหวิทยาเขตปอมปราการมีจํานวนหองเรียนนอยท่ีสุด 259 หอง คิดเปนรอยละ 
19.21 เปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 137 หอง คิดเปนรอยละ 18.29  และหองเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 122 หอง คิดเปนรอยละ 20.37 
 สหวิทยาเขตท่ีมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามากท่ีสุดคือ สหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ 
จํานวน 866 คน คิดเปนรอยละ 31.26 รองลงมาเปนสหวิทยาเขตเมืองปราการ จํานวน 741 คน คิดเปน
รอยละ 26.75  และสหวิทยาเขตปอมปราการ มีครูและบุคลากรทางการศึกษานอยท่ีสุด จํานวน 532 คน 
คิดเปนรอยละ 19.21 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของสถานศึกษา นักเรียน ครูและหองเรียน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา 
สถาน 
ศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 
คร ู

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 

รวมท้ังสิ้น 
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 
 
 จากตารางท่ี 5  พบวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ขนาดสถานศึกษาท่ีมี
จํานวนมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 44.00  รองลงมาเปน
สถานศึกษาขนาดใหญ มีจํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 24.00  และสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 12.00 
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 ขนาดสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนมากท่ีสุดคือ 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  โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนอยท่ีสุด 552 คน คิดเปนรอยละ 
1.10 เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 428 คน คิดเปนรอยละ 1.51 และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 0.56 
 ขนาดสถานศึกษาท่ีมีจํานวนหองเรียนมากท่ีสุดคือ 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  โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนหองเรียนนอยท่ีสุด 27 หอง คิดเปนรอยละ 2.00 เปน
หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 18 หอง คิดเปนรอยละ 2.40  และหองเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 9 หอง คิดเปนรอยละ 1.50 
 ขนาดสถานศึกษาท่ีมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามากท่ีสุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จํานวน 1,758 คน คิดเปนรอยละ 63.47 รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 660 คน คิดเปน
รอยละ 23.83  โดยท่ีสถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูและบุคลากรทางการศึกษานอยท่ีสุด จํานวน 46 คน คิด
เปนรอยละ 1.66 
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ตอนท่ี 2  ผลการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของจํานวนสถานศึกษาตามระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง กําลังพัฒนา 
มฐ.1 คุณภาพของผูเรียน 10 6 9 0 0 

40.00 24.00 36.00 0.00 0.00 
มฐ.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 11 7 7 0 0 

44.00 28.00 28.00 0.00 0.00 
มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

12 5 8 0 0 
48.00 20.00 32.00 0.00 0.00 

ภาพรวมของสถานศึกษา 
11 5 9 0 0 

44.00 20.00 36.00 0.00 0.00 
 
 จากตารางท่ี 6  พบวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มี
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 โดยภาพรวม มีสถานศึกษาทุกแหงมีผล
การประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มากท่ีสุด  จํานวน 
11 แหง  คิดเปนรอยละ 44.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี  จํานวน 9 แหง คิดเปน
รอยละ 36.00  และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00  
ตามลําดับ และไมมีสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ปานกลางและไมมีสถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมินอยูในระดับคุณภาพกําลังพัฒนา 
 เม่ือพิจารณาพิจารณา เปนรายมาตรฐาน พบวา 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
โดยมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มากท่ีสุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40.00  
รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมิน
อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 24.00 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพดีข้ึนไป โดยมีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม มากท่ีสุด จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 44.00  
รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี เทากัน
จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.00  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาทุกแหงมีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม มากท่ีสุด จํานวน 12 แหง 
คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 
32.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00  
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 16 

ตารางท่ี 7 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอาน การ

เขียนและการสื่อสาร 
25 100.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคํานวณ 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ

อาน การเขียน และการสื่อสาร 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ
คิดคํานวณ 

25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการ

ความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสาร 
25 100.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการคิดคํานวณ 

25 100.00 

 
 จากตารางท่ี 7  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คํานวณ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอาน การเขียนและการ
สื่อสาร จํานวนรอยละ 100.00  และมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิด
คํานวณ จํานวนรอยละ 100.00   
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอาน การ
เขียน และการสื่อสาร จํานวนรอยละ 100.00  และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณา
การความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวนรอยละ 100.00 
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถใน
การอาน การเขียน และการสื่อสาร จํานวนรอยละ 100.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ี
สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดคํานวณ จํานวนรอยละ 100.00 
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ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิดวิเคราะห 

และ/หรือ คิดวิจารณญาณ 
24 96.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

23 92.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแกปญหา 24 96.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ

คิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ 
24 96.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

22 88.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการ
แกปญหา 

23 92.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ 
24 96.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

22 88.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการ
ความสามารถในการแกปญหา 

23 92.00 

 
 จากตารางท่ี 8  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ จํานวนรอยละ 96.00  มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือ
บูรณาการความสามารถในการแกปญหา จํานวนรอยละ 96.00 และมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือ
บูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวนรอยละ 92.00  ตามลําดับ 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการคิด
วิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ จํานวนรอยละ 96.00  รองลงมามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ี
สงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแกปญหา จํานวนรอยละ 92.00  และผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จํานวนรอยละ 
88.00 ตามลําดับ 
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 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถใน
การคิดวิเคราะห และ/หรือ คิดวิจารณญาณ จํานวนรอยละ 96.00 รองลงมามีรายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการแกปญหา จํานวนรอยละ 92.00 และมี
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมหรือบูรณาการความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น จํานวนรอยละ 88.00 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการสรางนวัตกรรม 24 96.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการสรางนวัตกรรม 23 92.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการสรางนวัตกรรม 23 92.00 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สถานศึกษามีโครงการ/
กิจกรรม เก่ียวกับการสรางนวัตกรรม จํานวนรอยละ 96.00  สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
เก่ียวกับการสรางนวัตกรรม  จํานวนรอยละ 92.00  และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เก่ียวกับการสรางนวัตกรรม จํานวนรอยละ 92.00 

ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
25 100.00 

 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 19 

 จากตารางท่ี 10  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จํานวนรอยละ 100.00  สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนรอยละ 100.00  และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนรอยละ 
100.00 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 24 96.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน 24 96.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
23 92.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25 100.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการ

ของนักเรียน 
23 92.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน   
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 
23 92.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25 100.00 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและทักษะทาง

วิชาการของนักเรียน 
23 92.00 

 จากตารางท่ี 11  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวนรอยละ 100.00  มีโครงการ/
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนรอยละ 96.00 และมีโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน จํานวนรอยละ 96.00   

 

 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 20 

 สถานศึกษาผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวนรอยละ 
100.00  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนรอย
ละ 92.00  และผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
จํานวนรอยละ 92.00  
 และสถานศึกษารายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวนรอย
ละ 100.00 รองลงมามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษา จํานวนรอยละ 92.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการของนักเรียน จํานวนรอยละ 92.00 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน 24 96.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 24 96.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ 24 96.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน 23 92.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 23 92.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ 23 92.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน   
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการ

ทํางาน 
23 92.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 23 92.00 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ 23 92.00 

 
 จากตารางท่ี 12  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน จํานวนรอยละ 96.00  มีโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมอาชีพ จํานวนรอยละ 96.00  และมีโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ 
จํานวนรอยละ 96.00 
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน จํานวนรอยละ 
92.00  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ จํานวนรอยละ 92.00 และมีผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ จํานวนรอยละ 92.00 
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 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการทํางาน 
จํานวนรอยละ 92.00 มีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอาชีพ จํานวนรอยละ 92.00 และมี
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแนะแนวเพ่ือการประกอบชีพ จํานวนรอยละ 92.00 
 
ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ

ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและคานิยมท่ีดี 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษา

วิชาทหาร จิตอาสา 
24 96.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและคานิยมท่ี

ด ี
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา 

23 92.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน   
 - รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมคุณธรรม คุณลักษณะ

และคานิยมท่ีดี 
24 96.00 

 - รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู
บําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา 

23 92.00 

 
 จากตารางท่ี 13  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและคานิยมท่ีดี จํานวน
รอยละ 100.00  และมีโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชา
ทหาร จิตอาสา จํานวนรอยละ 96.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและคานิยมท่ีดี จํานวน
รอยละ 100.00  และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน 
นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาจํานวนรอยละ 92.00   
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมคุณธรรม คุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดี จํานวนรอยละ 96.00 และมีรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา จํานวนรอยละ 92.00 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 22 

ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 1.2.2 ความภูมิใจทองถ่ินและความเปนไทย 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย 24 96.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียน

การสอน 
23 92.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตาง ๆ 23 92.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย 22 88.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 
22 88.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตาง ๆ 22 88.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน   
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทย 
22 88.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน 

22 88.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตาง ๆ 22 88.00 
 
 จากตารางท่ี 14 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.2 ความภูมิใจทองถ่ินและความเปนไทย 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จํานวนรอยละ 96.00  มี
โครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวนรอยละ 92.00  
และมีโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตาง ๆ จํานวนรอยละ 92.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย จํานวนรอย
ละ 88.00  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน จํานวนรอยละ 88.00  และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตาง ๆ จํานวนรอยละ 88.00 
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
จํานวนรอยละ 88.00 มีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวนรอยละ 88.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตาง ๆ 
จํานวนรอยละ 88.00  
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 23 

ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตาง การสงเสริม

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
24 96.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตาง 

การสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
24 96.00 

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

แตกตาง การสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
24 96.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 25 100.00 
 
 จากตารางท่ี 15 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวนรอยละ 
100.00 และมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตาง การสงเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา จํานวนรอยละ 96.00   
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวนรอยละ 100.00 
และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตาง การสงเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา จํานวนรอยละ 96.00   
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวนรอย
ละ 100.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการอยูรวมกันบนความแตกตาง การ
สงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา จํานวนรอยละ 96.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 24 

ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ประเด็น
พิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานจิตสังคม 21 84.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย 24 96.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานจิตสังคม 21 84.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย 24 96.00 
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานจิตสังคม 21 84.00 

 
 จากตารางท่ี 16 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 
สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จํานวนรอยละ 100.00 และมีโครงการ/
กิจกรรมท่ีสงเสริมดานจิตสังคม จํานวนรอยละ 84.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จํานวนรอยละ 96.00 
และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานจิตสังคม จํานวนรอยละ 84.00   
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย จํานวนรอย
ละ 96.00 และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานจิตสังคม จํานวนรอยละ 84.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 25 

ตารางท่ี 17 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการกําหนด/ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจของ

สถานศึกษา 
25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/

แผนปฏิบัติการ สําหรับการบริหารจัดการ 
25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - แผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ สําหรับการ

บริหารจัดการ 
24 96.00 

 
 จากตารางท่ี 17  พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สถานศึกษา
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการกําหนด/ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจของสถานศึกษา จํานวนรอยละ 100.00  
สถานศึกษามีผลการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ สําหรับการ
บริหารจัดการ จํานวนรอยละ 100.00 และสถานศึกษามีแผนกลยุทธ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการ สําหรับการบริหารจัดการ จํานวนรอยละ 96.00  
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ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีกิจกรรมวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอิง

แนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 
25 100.00 

 - มีกิจกรรมการดําเนินแนวทางการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โดยใชวงจรคุณภาพหรือรูปแบบบริหารจดัการคุณภาพสถานศึกษา 

23 92.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 
24 96.00 

 - ผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใชวงจรคุณภาพ หรือผล
การใชรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

23 92.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 25 100.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน   
 - รายงานผลการดําเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร 
22 88.00 

 - รายงานผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใชวงจรคุณภาพ 
หรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 

22 88.00 

 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง 24 96.00 
 
 จากตารางท่ี 18 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษามีกิจกรรมวาง
แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร จํานวนรอยละ 
100.00  มีโครงการ/กิจกรรมการปรบัปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง จํานวนรอยละ 100.00 และมีกิจกรรม
การดําเนินแนวทางการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยใชวงจรคุณภาพหรือรูปแบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษา จํานวนรอยละ 92.00   
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง จํานวนรอยละ 
100.00  มีผลการดําเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา อิงแนวคิด/
ทฤษฎีทางการบริหาร จํานวนรอยละ 96.00  และผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใช
วงจรคุณภาพ หรือผลการใชรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา จํานวนรอยละ 92.00  
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง
จํานวนรอยละ 96.00 มีรายงานผลการดําเนินกิจกรรม วางแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา อิงแนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหาร จํานวนรอยละ 88.00 และมีรายงานผลการกํากับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโดยใชวงจรคุณภาพ หรือรูปแบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา จํานวนรอยละ 88.00  
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ตารางท่ี 19 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ประเด็นพิจารณา 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ 24 96.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 24 96.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ 24 96.00 
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 24 96.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการ 23 92.00 
 - รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 24 96.00 

 
 จากตารางท่ี 19 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ จํานวนรอยละ 
96.00  และมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนรอยละ 96.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการ จํานวนรอยละ 96.00  และมี
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนรอยละ 96.00 ตามลําดับ 
 และสถานศึกษามีรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จํานวนรอยละ 96.00 และมีรายงาน
ผลการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการ จํานวนรอยละ 92.00 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 28 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหครู และบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 
25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 25 100.00 
3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลกรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 24 96.00 

 จากตารางท่ี 20 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษามี
โครงการ/กิจกรรมสงเสริมใหครู และบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยวิธีการท่ีหลากหลาย จํานวนรอยละ 100.00  
มีผลการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองดวยวิธีการท่ีหลากหลาย จํานวนรอยละ 100.00  และ 
มีรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลกรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย จํานวนรอยละ 96.00 

ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการดําเนินงาน
และแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็น
พิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมแหลงเรียนรูท้ัง

ภายใน ภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม

แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

สังคม แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
24 96.00 

 จากตารางท่ี 21 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมแหลงเรียนรูท้ังภายใน 
ภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 100.00  มีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมแหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
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จํานวนรอยละ 100.00  และมีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สังคม แหลงเรียนรูท้ังภายใน ภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 96.00 

ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารหารและ
การจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนนุการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

บริหารจัดการ 
25 100.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนนุการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนรู 

24 96.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู 

24 96.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน   
 - รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
24 96.00 

 - รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู 

23 92.00 

 
 จากตารางท่ี 22 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณา 2.6 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร
จัดการ และมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู จํานวน
รอยละ 96.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การบริหารจัดการและมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจดัการเรียนรู จํานวนรอยละ 96.00   
 และสถานศึกษามีรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการ จํานวนรอยละ 96.00 และมีรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม 
สนับสนนุการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 92.00 
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ตารางท่ี 23  จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
25 100.00 

 - มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
25 100.00 

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

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
24 96.00 

 - แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 24 96.00 
 
 จากตารางท่ี 23 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได และสถานศึกษาท่ีครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนรอยละ 100.00  
 สถานศึกษาท่ีครูมีผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนรอยละ 100.00 
และสถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได จํานวนรอยละ 100.00   
 และสถานศึกษาท่ีครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนรอยละ 96.00 และ
สถานศึกษามีรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 96.00  
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ตารางท่ี 24 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ

เรียนรู 
25 100.00 

 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 25 100.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการเรียนรู 
25 100.00 

 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน   
 - รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการเรียนรู 
24 96.00 

 - รายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

24 96.00 

 
 จากตารางท่ี 24 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนรู และ
มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวนรอยละ 100.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
เรียนรู และมีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวนรอย
ละ 100.00  
 และสถานศึกษามีรายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การเรียนรู จํานวนรอยละ 96.00 และรายงานผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหองสมุด แหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน จํานวนรอยละ 96.00 
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ตารางท่ี 25 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบริหารจัดการ เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก 

สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
25 100.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบริหารจัดการ เนนการมีปฏิสัมพันธ

เชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
25 100.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบริหารจัดการเนนการมี

ปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
24 96.00 

 
 จากตารางท่ี 25 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สถานศึกษา 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบริหารจัดการ เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
จํานวนรอยละ 100.00  สถานศึกษามีผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบริหารจัดการ เนนการมี
ปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข จํานวนรอยละ 100.00  และสถานศึกษา 
มีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบริหารจัดการเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก สามารถเรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข จํานวนรอยละ 96.00  
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ตารางท่ี 26 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ
และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 25 100.00 
 - มีโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย 25 100.00 
 - มีกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรู 23 92.00 
2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน   
 - ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ 
24 96.00 

 - ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผลท่ี
หลากหลาย 

24 96.00 

 - ผลการดําเนินการกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไป
พัฒนาการเรียนรู 

23 92.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน   
 - รายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 
23 92.00 

 - รายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผล
ท่ีหลากหลาย 

23 92.00 

 - บันทึกการนําขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนา 22 88.00 

 จากตารางท่ี 26 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ 
นําผลมาพัฒนาผูเรียน สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
อยางเปนระบบ จํานวนรอยละ 100.00  มีโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย 
จํานวนรอยละ 100.00  และมีกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรู จํานวน
รอยละ 92.00  
 สถานศึกษามีผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
อยางเปนระบบ จํานวนรอยละ 96.00  มีผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการสรางเครื่องมือวัด
ประเมินผลท่ีหลากหลาย จํานวนรอยละ 96.00 และผลการดําเนินการกิจกรรมการใหขอมูลยอนกลับ 
แกผูเรียนเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนรู จํานวนรอยละ 92.00  
 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ จํานวนรอยละ 92.00 มีรายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการสราง
เครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลากหลาย จํานวนรอยละ 92.00 และมีบันทึกการนําขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนา 
จํานวนรอยละ 88.00 
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ตารางท่ี 27 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาท่ีมีการรายงานวิธีดําเนินการพัฒนา ผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานและแหลงขอมูลประกอบการรายงาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

รายการสังเคราะห จํานวน รอยละ 
1. โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินงาน   
 - มีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
23 92.00 

2. ผลปรากฏ คุณภาพท่ีเกิดข้ึน    
 - ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
23 92.00 

3. แหลงขอมูล หลักฐาน    
 - รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
22 88.00 

 
 จากตารางท่ี 27 พบวาการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 92.00  สถานศึกษามีผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
จํานวนรอยละ 92.00 และสถานศึกษามีรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู จํานวนรอยละ 88.00 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 28  จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามกลุมผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

กลุมผลการวิเคราะห จํานวนสถานศึกษา (แหง) รอยละ 
YYY 22 88.00 
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 0 0.00 
รวม 25 100.00 

 
 จากตารางท่ี 28 พบวาสวนใหญสถานศึกษาอยูในกลุมผลการวิเคราะห  YYY  จํานวน 22 แหง คิด
เปนรอยละ 88.00  รองลงมาเปนกลุมผลการวิเคราะห NYY  จํานวน 3 แหง  คิดเปนรอยละ 12.00   
 
ตารางท่ี 29  จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามดานของการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จําแนกตามผลการพิจารณา 

ดาน 
ผลการพิจารณา Y ผลการพิจารณา N 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปจจัยนําเขา (Input) 22 88.00 3 12.00 
กระบวนการ (Process) 25 100.00 0 0.00 
ผลลัพธ (Output/Outcome) 25 100.00 0 0.00 

 
 จากตารางท่ี 29 พบวาการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดาน
ปจจัยนําเขา (Input)  มีผลการพิจารณา Y  จํานวน 22 แหง คิดเปนรอยละ 88.00  และมีผลการพิจารณา 
N  จํานวน 3 แหง  คิดเปนรอยละ 12.00  ดานกระบวนการ (Process) มีผลการพิจารณา Y  จํานวน 25 
แหง คิดเปนรอยละ 100.00 และดานผลลัพธ (Output/Outcome) มีผลการพิจารณา Y  จํานวน 25 แหง 
คิดเปนรอยละ 100.00  
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ตารางท่ี 30  จํานวนและรอยละของสถานศึกษาตามการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา (Input) จําแนกตามระดับความพรอม 

ดาน 
ระดับความพรอม 

มาก ปานกลาง นอย 
ดานกายภาพ       
1. การจัดหองเรียนตอระดับชั้น 24 (96.00) 1 (4.00) 0 (0.00) 
2. หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูใน

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

3. สือ่เทคโนโลยปีระกอบการเรียนการสอน 22 (88.00) 2 (8.00) 1 (4.00) 
ดานบุคลากร             
1. ผูบริหารสถานศึกษา 23 (92.00) 2 (8.00) 0 (0.00) 
2. จํานวนครู 19 (76.00) 5 (20.00) 1 (4.00) 
3. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครู 15 (60.00) 10 (40.00) 0 (0.00) 
4. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการเขารวมกิจกรรม 

PLC ของครู 
22 (88.00) 2 (8.00) 1 (4.00) 

5. บุคลากรสนับสนุน 22 (88.00) 3 (12.00) 0 (0.00) 
6. การสรางความรูความเขาใจใหครูเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
17 (68.00) 8 (32.00) 0 (0.00) 

ดานการสนับสนุนจากภายนอก             
1. การมีสวนรวมของผูปกครอง 16 (64.00) 8 (32.00) 1 (4.00) 
2. การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

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

3. การสนับสนุนจากหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของ 18 (72.00) 7 (28.00) 0 (0.00) 
 
 จากตารางท่ี 30 พบวาประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดานปจจัยนําเขา 
(Input)  ดานกายภาพ ประเด็นท่ีสถานศึกษาสวนใหญมีระดับความพรอมมาก คือการจัดหองเรียนตอ
ระดับชั้น หองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูในโรงเรียน และสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน  
ดานบุคลากร ประเด็นท่ีสถานศึกษาสวนใหญมีระดับความพรอมมาก คือผูบริหารสถานศึกษา จํานวนครู 
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยการพัฒนาตนเองของครู  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการเขารวมกิจกรรม PLC ของครู   
บุคลากรสนับสนุน และการสรางความรูความเขาใจใหครูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการ
สนับสนุนจากภายนอก ประเด็นท่ีสถานศึกษาสวนใหญมีระดับความพรอมมาก คือการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการสนับสนุนจากหนวยงาน/องคกรท่ี
เก่ียวของ 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 37 

สวนท่ี 4 
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 
 รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 สรุปไดดังนี้ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564   

2. เพ่ือวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการดําเนินงาน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 
 ขอบเขตของกลุมเปาหมาย 
  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จํานวน 25 แหง 
 
เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน 

1. แบบบันทึกผลการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานและ
ประเด็นการพิจารณา ของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานคุณภาพ
ของผูเรียน  มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  รวมประเด็นพิจารณาท้ังสิ้น 21 ประเด็นพิจารณา 

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

1. รวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2. ศึกษาแนวทางการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
3. สังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานผลการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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สรุปผล 
1. ผลการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปการศึกษา 2564  พบวาสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ มีจํานวนท้ังสิ้น 25 แหง  โดยอําเภอท่ีมีสถานศึกษาตั้งอยูมากท่ีสุด คือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ มีจํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 32.00  รองลงมาเปนอําเภอบางพลี มีจํานวน 5 แหง คิดเปน
รอยละ 20.00 ในขณะท่ีอําเภอท่ีมีสถานศึกษาตั้งอยูนอยท่ีสุด คือ อําเภอบางเสาธง มีจํานวน 1 แหง คิดเปน
รอยละ 4.00  โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 50,362 
คน  แบงเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 28,317 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 22,045 คน  มีจํานวนหองเรียนท้ังหมด 1,348 หอง  แบงเปนหองเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน  749 หอง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 599 หอง มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังสิ้น 2,770 คน   
  สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม มากท่ีสุด  จํานวน 11 แหง  คิดเปนรอยละ 44.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ดี  จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00  และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 
5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00  ตามลําดับ และไมมีสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ปาน
กลางและไมมีสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพกําลังพัฒนา  โดยมีรายละเอียดผลการ
ประเมินรายมาตรฐานการศึกษา ดังนี ้
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
โดยมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มากท่ีสุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40.00  
รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมิน
อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 24.00 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพดีข้ึนไป โดยมีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม มากท่ีสุด จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 44.00  
รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี เทากัน
จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.00  
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาทุกแหงมีผล
การประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม มากท่ีสุด จํานวน 12 
แหง คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 
32.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00 

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พบวาสถานศึกษา
อยูในกลุมผลการวิเคราะห  YYY  จํานวน 22 แหง คิดเปนรอยละ 88.00  และกลุมผลการวิเคราะห NYY  
จํานวน 3 แหง  คิดเปนรอยละ 12.00   
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อภิปรายผล 

1. สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม มากท่ีสุด  จํานวน 11 แหง  คิดเปนรอยละ 44.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ดี  จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00  และมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 
5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00  ตามลําดับ และไมมีสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ปาน
กลางและไมมีสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพกําลังพัฒนา  โดยมีรายละเอียดผลการ
ประเมินรายมาตรฐานการศึกษา  ท้ังนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดใหญและ
สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จึงมีความพรอมในการจัดการศึกษาท่ีคอนขางสูงท้ังดานงบประมาณ บุคลากร สื่อ
อุปกรณ อาคารสถานท่ี รวมท้ังจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดท่ีอยูในกลุมปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานคร
มีการติดตอสื่อสาร การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูเรียนเขาถึง
ขอมูลขาวสารและแหลงเรียนรูไดงาย สงผลใหครูพัฒนาตนเองในดานการจัดการเรียนการสอน การจัดหาหรือ
พัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังผูเรียนมีแหลงเรียนรูในการสรางองคความรูจากชีวิตและ
ประสบการณตรง จึงสงผลใหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีระดับคุณภาพดีข้ึนไปถึงรอยละ 
100.00  ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารายมาตรฐานการศึกษา กลาวคือ  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป โดยมีผล
การประเมินอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มากท่ีสุด จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 40.00  รองลงมามีผล
การประเมินอยูในระดับคุณภาพดี จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 36.00 และมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพดีเลิศ จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 24.00 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป โดยมีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม 
มากท่ีสุด จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 44.00  รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และ
มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดี เทากันจํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 28.00  มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษาทุกแหงมีผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพดีข้ึนไป  โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม มากท่ีสุด จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 
48.00 รองลงมามีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 32.00 และมีผลการ
ประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 20.00 

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พบวาสถานศึกษา
อยูในกลุมผลการวิเคราะห  YYY  จํานวน 22 แหง คิดเปนรอยละ 88.00  และกลุมผลการวิเคราะห NYY  
จํานวน 3 แหง  คิดเปนรอยละ 12.00  ซ่ึงกลุมผลการวิเคราะห YYY นั้นหมายถึงสถานศึกษามีความพรอม
ดานกายภาพ บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองและมีเพียงพอและไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและ
หนวยงานภายนอกเพียงพอมีกระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายตามท่ีสถานศึกษากําหนดหรือสูงกวา  
สามารถพัฒนาสถานศึกษาเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการบริหาร หรือดานการจัดการเรียนการสอนหรือดาน
คุณภาพผูเรียน และสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือแหลงศึกษาดูงาน 
โดยหนวยงานตนสังกัดใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ ติดตามผลการดําเนินงานอยางนอยปการศึกษาละ ๑ 
ครัง้  ท้ังนี้สาเหตุท่ีผลการประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อยูในกลุมผล
การวิเคราะห  YYY อาจเปนเพราะสถานศึกษาสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดใหญ
พิเศษ จึงมีความพรอมในการจัดการศึกษาท่ีคอนขางสูงท้ังดานงบประมาณ บุคลากร สื่ออุปกรณ อาคาร
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สถานท่ี รวมท้ังจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดท่ีอยูในกลุมปริมณฑล ติดกับกรุงเทพมหานครมีการ
ติดตอสื่อสาร การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูเรียนเขาถึงขอมูล
ขาวสารและแหลงเรียนรูไดงาย  ซ่ึงถือเปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คอนขางสูง และสอดคลองกับเหตุผลของผลการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการบริหาร  
2. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานการจัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนตนแบบ มีนวัตกรรมดานคุณภาพผูเรียน  
4. สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือแหลงศึกษาดูงาน 
5. ใชกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพท่ียั่งยืน 

 ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 
 

ท่ีปรึกษา 
นายวิทยา  อรุณแสงฉาน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นายวัชรินทร  โตขาว  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

คณะผูจัดทํา 
นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
    ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวชยากานต เปยมถาวรพจน  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นางสาวภัททิยา  สุปนะ  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นายธีรชนินทร  แจมจํารัส  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
วาท่ีเรือตรีทรงธรรม  พลับพลา ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นางสาวจุฑารัตน  รัตนบรรเทิงกูล ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นางสาววันวิสาข  จิตตสุภา ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นายอุรุพงษ  โคดี   ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
นางดวงดาว  ศุขโภคา  ขาราชการบํานาญ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ) 
นางสาววิไล  แจมเจริญ  ขาราชการบํานาญ (ครูชํานาญการพิเศษ) 
นางสาวสุดา  เจะหวังมา  รองผูอํานวยการโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
นางพรทิพย  พิกุลทอง  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดานสําโรง 
นางสาววราภรณ  วรรณผอง ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
นายปรัตถกร  ยิ้มเนียม  ครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
นายสราวุธ  ทองงาม  ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
นายธวัชชัย  พรมวงค  ครูโรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ 
 

บรรณาธิการกิจ 
นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

ออกแบบปก 
นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสังกัด สพม.สมุทรปราการ ปการศึกษา 2564 หนา 43 

สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2564 

 

ท่ี 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 Y Y Y YYY 
6 นมร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สป. Y Y Y YYY 
7 มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐฯ Y Y Y YYY 
8 ปทุมคงคา สมุทรปราการ Y Y Y YYY 
9 บางบอวิทยาคม Y Y Y YYY 
10 เปร็งวิสุทธาธิบด ี N Y Y NYY 
11 หลวงพอปานคลองดานอนุสรณ Y Y Y YYY 
12 นมร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Y Y Y YYY 
13 บางพลีราษฎรบํารุง Y Y Y YYY 
14 พูลเจริญวิทยาคม Y Y Y YYY 
15 ราชวินิตบางแกว Y Y Y YYY 
26 บางแกวประชาสรรค Y Y Y YYY 
27 ราชวินิตสุวรรณภูมิ N Y Y NYY 
28 วัดทรงธรรม Y Y Y YYY 
29 วิสุทธิกษัตร ี Y Y Y YYY 
20 ราชประชาสมาสัย ฝายมัธยมฯ Y Y Y YYY 
21 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สป. Y Y Y YYY 
22 มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม Y Y Y YYY 
23 ปอมนาคราชสวาทยานนท Y Y Y YYY 
24 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ N Y Y NYY 
25 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สป. Y Y Y YYY 

 
หมายเหตุ  ผลวิเคราะหไดจากขอมูลการเขียนรายงานการประเมินตนเองประจําปของสถานศึกษา ซ่ึงในบาง

ประเด็นพิจารณา สถานศึกษามีการดําเนินงานแตไมปรากฎในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดดําเนินการใหสถานศึกษาไดทําการวิเคราะหดวยตนเอง
เพ่ือจะไดเรียนรูจุดท่ีควรพัฒนาในการเขียนรายงานการประเมินตนเองในปการศึกษาตอไป 

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