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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 รายงานการสังเคราะห SAR สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 ปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 16 ปการศึกษา 2561 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา จํานวน 53 แหง ใน 

4 มิติ คือ 1) ระดับคุณภาพจําแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) รองรอย

หลักฐาน/ เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 3) แผนงาน/ แนวทางพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน และ 4) ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผล

และการติดตาม ตรวจสอบจาก สมศ. ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

1.  โดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสวนใหญ   อยูในระดับ 

คุณภาพดีเลิศ 

2.  โดยภาพรวมรองรอยหลักฐานและแผนงาน/ แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน มีความหลากหลาย ตอเนื่อง เปนไปได นาเชื่อถือและเพียงพอตอ

การสนับสนุนผลการประเมินและความเชื่อม่ันตอการพัฒนาในอนาคต 

3. ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลจาก สมศ. คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การนิเทศภายใน  การติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู  กิจกรรม PLC ของโรงเรียน 

การพัฒนาครู การจัดหางบประมาณ นวัตกรรมการบริหาร การวัดและประเมินผล        

ท่ีหลากหลาย การพัฒนาแบบทดสอบ และการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเปนระบบ 
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สวนที่ 1 :  บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47-49 ระบุใหมีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ไดแก ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการ

ประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปโดยสถานศึกษา  และอยางนอยหนึ่งครั้งทุกสามปโดย

หนวยงานตนสังกัดเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และระบบการประเมิน

คุณภาพภายนอกเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย 

หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดําเนินการอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป 

นอกจากนี้ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ใหไว ณ วันท่ี 20 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ระบุวา ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผน

ท่ีกําหนดไว  จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับ

ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป ขอ 4 เม่ือไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาตามขอ 3 แลวใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา

จัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตางๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและ      

การติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสีย

กับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงาน  เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมิน

คุณภาพภายนอก  
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 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีวิเคราะห

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 ตลอดจนหนังสือสั่งการของ สพฐ. และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงจัดทํารายงานการสังเคราะหผลการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ซ่ึงเปนผลจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาจาก

รายงานประจําป  ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 16 ฉบับนี้ข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือนําเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ปการศึกษา 2561  ในมิติตาง ๆ ดังนี้ 

1. ระดับคุณภาพ  ในภาพรวมทุกมาตรฐานและจําแนกรายมาตรฐาน 

2. รอยรอยหลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน 

4. ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบจาก สมศ. 

 

ขอบเขตการสังเคราะห 

 ดานเปาหมาย 

เอกสารรายงานประจําป ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จํานวน 53  ฉบับ 

ดานเนื้อหา 

 1.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 จําแนก

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาพรวม  ใน 5 ระดับคุณภาพ 

 2.  รองรอยหลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษท่ีสถานศึกษานํามาใชในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จําแนกรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3.  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหคงสภาพหรือ

ดียิ่งข้ึน  จําแนกรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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4.  ประเด็นท่ีสถานศึกษาตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

จาก สมศ. 

 ดานระยะเวลา 

 มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

รายงานประจําป  หมายถึง  เอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา ในปการศึกษา 2561 โดยสถานศึกษาเลือกใชรูปแบบการ

เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ี สพม.เขต 16 จัดทําข้ึน  หรือ

สถานศึกษากําหนดรูปแบบรายงานของสถานศึกษาเอง ท้ังนี้  ชื่อเอกสารอาจจะใช

แตกตางกัน เชน รายงานผลการประเมินตนเอง รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจําป  รายงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปนตน 

  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 หมายถึง  

โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 ปการศึกษา 2561  จํานวน  53 โรง   

 ผลการประเมิน  หมายถึง  ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ป การศึกษา 2561   โดยนําเสนอผลการ

สังเคราะหตามแนวทางท่ี สพฐ.กําหนดใหใช 3 มาตรฐาน เปนระดับคุณภาพ 5 ระดับ  

(ดีเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง  กําลังพัฒนา)  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีฐานขอมูลสารสนเทศรวมระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงนําไปใชกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีทิศทาง

ชัดเจน และตรงตามสภาพความตองการของสถานศึกษามากข้ึน 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16   มีฐานขอมูลสารสนเทศท่ี

เปนประโยชนตอการนําไปใชในการกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตลอดจนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง   
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3. สถานศึกษามีฐานขอมูล (Baseline data) การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในการศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของการพัฒนาตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 

ในระดับเขตพ้ืนท่ี  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา

ใหเห็นผลความกาวหนาท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 

4. บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  มีความตระหนัก 

เห็นความสําคัญในการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงหรือกําหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  5. ประโยชนในเชิงวิชาการในการนําไปพัฒนาเพ่ือเปนผลงานทางวิชาการสําหรับ

ผูบริหาร คร ูและผูเก่ียวของกับการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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สวนที่ 2 : เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะห 

การสังเคราะหเปนกระบวนการรวบรวมและประมวลองคประกอบตาง ๆ     

เขาดวยกัน  ซ่ึงจะทําใหเกิดเรื่องราว เหตุการณ แนวคิด หรือปรากฏการณใหมท่ีมี

คุณลักษณะบางอยางแตกตางไปจากองคประกอบเดิม โดยองคประกอบในการสังเคราะห 

อาจเปนไปไดท้ังแบบรูปธรรมและนามธรรม     

ความหมาย 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2554). [ออนไลน.]  ใหความหมายวา สังเคราะห

(1)  (เคมี) ก. ทําใหธาตุ มีปฏิ กิริยาเคมีกันเปนสารประกอบ, ทําใหสารประกอบ           

มีปฏิกิริยาเคมีกันเปนสารประกอบอ่ืน. (อ. synthesise). (2)  (เคมี) ว. ท่ีสรางข้ึนโดย

กรรมวิธีทางเคมี เชน ใยสังเคราะห. (อ. synthesise). สวนธนัณชัย สิงหมาตย (2556). 

[ออนไลน.]  ระบุวา การสังเคราะห หมายถึง การผสมผสานรวมกันอยางกลมกลืนของ

สวนประกอบตาง ๆ จนกลายเปนสิ่งใหมท่ีมีเอกลักษณและคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับ    

วิกิพีเดีย (2559). [ออนไลน.] กลาววา การสังเคราะหมีความหมายถึง กระบวนบูรณาการ 

ปจจัยตาง ๆ ตั้งแตสองปจจัยข้ึนไปซ่ึงอาจเปนไดท้ังคน สัตว สิ่งของ  รวมท้ังเหตุการณ

และสิ่งท่ีอยูในรูปของแนวคิดเขามาเปนองคประกอบรวมกันเพ่ือใหเกิดสิ่งใหมหรือเกิด

ปรากฏการณใหมท่ีอาจเรียกไดวาเปนการบูรณาภาพ โดยปจจัยหรือองคประกอบตาง ๆ 

ท่ีเขามาสูกระบวนบูรณาการในการสังเคราะหนั้นบางปจจัยอาจจะไดผานการวิเคราะห

แยกแยะสืบคนมากอนแลว  ขณะท่ีบางปจจัยก็อาจจะยังไมไดผานการวิเคราะหแยกแยะ

สืบคนมากอน สภาวะรูปของปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ท่ีนํามาเปนปจจัยและ

องคประกอบในการสังเคราะหนั้นอาจเปนไปไดท้ังแบบรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงบูรณ

ภาพท่ีเปนปรากฏการณใหมหรือ  สิ่งใหมอันเกิดข้ึนจากการสังเคราะหนั้นก็เปนไปไดท้ัง

แบบรูปธรรมและนามธรรมเชนกัน   
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  ลักษณะงานเชิงสังเคราะห 

เสถียร  คามิศักด์ิ (2554 : 10) กลาววา งานเชิงสังเคราะหเกิดจากการศึกษา

คนควา จากงานวิจัย บทความ ตํารา หนังสือ สัมภาษณ รายงานการประชุม ฯลฯ แลว

นํามารอยเรียงกัน  เชื่อมโยงกันใหมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบในรูปแบบท่ีตองการ  

โดยไมไดนําขอมูลมาเรียงตอ ๆ กันไวเฉย ๆ แตเอามาหลอหลอมรวมกัน  ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคหรือโครงรางใหม 

ประเภทการสังเคราะห 

ฐากูร  ชินราช (2558). [ออนไลน.] จําแนกการสังเคราะหไว  3 ประเภท คือ   

1. สังเคราะหขอความ   (Production of a unique communication)   เปน 

การวัดความสามารถในการแสดงการสื่อสารเพ่ือเสนอความคิด  เรื่องราว  เหตุการณ

ตาง ๆ โดยอาศัยขอความ ภาพ การพูด  

2. สังเคราะหแผนงาน (Production of a plan or operations) เปนการวัด 

ความสามารถในการผลิตโครงการ แผนปฏิบัติหรือการวางแผนกิจกรรมการงานตางๆ 

วาจะตองกระทําอยางไร ตองตระเตรียมสิ่งใด มีข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร ตองเตรียม

แกไขอุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอยางไร   

3. สังเคราะหความสัมพันธ (Derivation of Abstract Relations) เปนคําถาม 

ท่ีวัดความสามารถในการเก็บรวบรวมรายละเอียดตาง ๆ เพ่ือนํามาเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุง ตรวจสอบ หาขอยุติหรือลงสรุป โดยการเชื่อมโยงรายละเอียดเหลานี้  ลักษณะ

ดังกลาว  คือ ความสามารถในการริเริ่มสรางสรรค  เชน  นํารายละเอียดมาตั้งสมมุติฐาน

ใหม  เชื่อมโยงความสัมพันธ  หาขอสรุปหรือขอยุติท่ีเหมาะสม  เปนตน 

กระบวนการสังเคราะห 

วิกิพีเดีย (2559). [ออนไลน.]   และธนัณชัย สิงหมาตย (2556). [ออนไลน.]   

นําเสนอกระบวนการ/ข้ันตอนการสังเคราะหดังนี้ 

1. กําหนดหัวเรื่อง จุดประสงคและเปาหมายท่ีจะสังเคราะห  ใหชัดเจนวา 

ตองการสังเคราะหเพ่ือใหเกิดบูรณาภาพหรือปรากฏการณใหมในรูปแบบใด เชน เพ่ือให

เกิดผลผลิต เพ่ือใหเกิดขอสรุป หรือเพ่ือใหเกิดการทํานายเหตุการณในอนาคต เปนตน 

รวมท้ังกําหนดใหชัดเจนดวยวาจะสังเคราะหเพ่ือนําผลการสังเคราะหท่ีไดไปดําเนินการ

ในสิ่งใดตอ   
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2. กําหนดกรอบแนวคิด/ขอบเขตของประเด็นท่ีเกี่ยวของ  การวางโครงเรื่อง 

เปนการจัดลําดับความรู ความคิดใหเปนระเบียบ เพ่ือจะไดเขียนไดงาย สะดวก ไมวกวน 

ดังนั้น หลังจากกําหนดเปาหมายแลว จะตองกําหนดขอบเขตเพ่ือใหทราบวาขอบเขต   

ท่ีตองการสังเคราะหนั้น  มีขอบเขตกวางแคไหน มีขอมูลอะไรบางท่ีตองศึกษา เชน ขอมูล

ท่ีนํามาเฉพาะประเทศไทยหรือท่ัวโลก เปนตน แลวนําไปสูการจัดทําโครงเรื่อง  ซ่ึงเสริมศักดิ์  

วิศาลาภรณ (2542 : 37-38) เสนอวาการวางแผนท่ีดีในการจัดทําโครงเรื่อง หรือ Outline 

ของเรื่อง  เปนแนวทางวาจะนําเสนออะไรบาง  โดยเม่ือลงมือทําไปแลวอาจจะตอง

กลับมาปรับปรุงโครงรางใหสมบูรณตอไปอีก  หลักสําคัญของการเขียนโครงราง คือ 

จะตองเขียนใหครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องท่ีตองการนําเสนอ 

3. จัดเตรียมปจจัยและองคประกอบตางๆ   ท่ีจะนําเขาสูกระบวนการสังเคราะห  

ซ่ึงอาจเปนคน สัตว สิ่งของ หรือเปนประเด็นนามธรรมตางๆ คัดกรองเฉพาะแกนของ

ขอมูลท่ีตอบวัตถุประสงค  โดยไมสนใจรายละเอียดหรือประเด็นอ่ืนๆ ท่ีไมเก่ียวของ 

คัดเลือกใหไดขอมูลหรือปจจัยวัตถุดิบตางๆ ท่ีมีคุณภาพ จากนั้นนําขอมูลมาผสมผสาน 

และดึงแนวคิดท่ีเก่ียวของมาใช การนําแนวคิดท่ีเก่ียวของมาใชมีเทคนิค ดังนี้  เทคนิค

การระดมสมองเชิงสังเคราะหเปนการะดมสมองจากหลายคนๆ  เทคนิคเดลฟายเชิง

สังเคราะหเปนการใชประโยชนจากมันสมองของผูเชี่ยวชาญในการชวยคิด และเทคนิค

ชั้นกรองแนวคิดเปนการนําแนวคิดเครื่องกรองน้ํามาปรับใชกับกระบวนการคิดเพ่ือนําสู

กระบวนการสงัเคราะห 

4. สังเคราะหปจจัยและองคประกอบตาง ๆ ท่ีเตรียมไวตามจุดประสงค        

ท่ีกําหนด โดยใหกระบวนการสังเคราะหมุงท่ีการนําปรากฏการณใหมหรือบูรณาภาพ   

ท่ีไดจากการสังเคราะหไปใชใหเกิดประโยชน   ตามท่ีไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของ

การสังเคราะห  

5. ตรวจสอบและประเมินผลการสังเคราะหท่ีไดวา มีความแมนยํา ความเท่ียง 

และความเปนไปไดมากนอยเพียงใดเพ่ือเตรียมนําไปใชตามวัตถุประสงค 

     5.1 ผลการสังเคราะหท่ีมีคุณภาพ มีความแมนยํานาเชื่อถือและมีความเปนไป

ไดสูง สามารถนําผลของการสังเคราะหไปใชในข้ันตอไปไดตามวัตถุประสงค 
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     5.2 ผลของการสังเคราะหท่ีไมมีคุณภาพ ใหนําผลของการสังเคราะหนั้นเขาสู

กระบวนการวิเคราะห เพ่ือดําเนินการแยกแยะตรวจสอบหาท่ีมาของปจจัยและ

องคประกอบตางๆ ท่ีไดนําเขาสูกระบวนการสังเคราะห รวมท้ังตรวจสอบคุณภาพของ

ผูทําการสังเคราะหเพ่ือสืบคนหาท่ีมาและเหตุปจจัยท่ีทําใหผลของการสังเคราะหเปนผล

การสังเคราะหท่ีไมมีคุณภาพ และเม่ือวิเคราะหหาเหตุปจจัยตางๆ นั้นไดแลวใหแกไข

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาขอมูลหรือองคประกอบปจจัยตางๆ นั้นใหมี

คุณภาพตอไปเพ่ือนําเขาสูกระบวนการสังเคราะหใหมอีกครั้งหนึ่ง 

  6. นําผลการสังเคราะหไปใชประโยชนตามจุดมุงหมาย  โดยจะนําเสนอตอ

สาธารณะหรือเก็บเปนขอมูลสังเคราะหสวนตัวก็แลวแตจุดประสงคของการสังเคราะห 

เชน สังเคราะหสถานการณปจจุบันเพ่ือนําไปใชประกอบการคาดเดาโอกาสของ

เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคต เปนตน 

 ผลท่ีไดจากการสังเคราะห 

 ธนัณชัย สิงหมาตย (2556). [ออนไลน.] กลาววา สิ่งท่ีไดจากการสังเคราะหจะมี 

2 ลักษณะ คือ 

1. เปนสิ่งใหมท่ีเกิดจากการหลอมรวม สวนประกอบยอยตางๆ จนไมสามารถ

มองเห็นสวนประกอบตางๆ เหลานั้น  ดังนั้น การสังเคราะหคือการรวมสวนประกอบ

ยอยๆ จนไมสามารถมองเห็นรายละเอียดได เชน ยาเม็ดตางๆ มีสวนผสมอะไรบาง    

เราไมสามารถรับรูไดเลย 

2. ถักทอหรือหลอมรวมองคประกอบตางๆ เพื่อใหไดสิ่งใหมภายใตโครงราง

เดียวกัน  การสังเคราะหเปนการนําองคประกอบตางมาถักทอรวมกัน หรือนํามารอย

เรียงกัน เชน การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต มีผูเขารวม

สัมมนามากมาย และมีขอคิดเห็นมากมาย จากนั้นนํามารวมกัน โดยวิธีการสังเคราะห

โดยนํามาทักทอรอยเรียงใหม เปนตน 

  โดยสรุป การสังเคราะห คือ การรวบรวมองคประกอบของสิ่งตางๆ เขาดวยกัน 

ซ่ึงองคประกออบนั้นๆ อาจจะเปนขอความ แผนงาน หรือความสัมพันธท่ีผานกระบวนการ

วิเคราะหมากอน แลวมาประมวลและสรางสรรคใหเปนสิ่งใหม โดยอาจจะเปนไปได   

ท้ังในดานความรู ฐานขอมูล เครื่องมือ และ/หรืออ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม 

สามารถนําไปใชประโยชนไดตามความตองการ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  กําหนดไวใน หมวด 6 มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา มีสาระสําคัญ ดังนี้  

มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ

ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายใน สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน

ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 

คุณภาพภายนอก  

มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี

ฐานะเปนองคการมหาชน  ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ

ทําการประเมินผลการจัด การศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย

คํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการ จัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ี

กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง

อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการ

ประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน  

มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

ท่ีมีขอมูลเก่ียวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา 

รวมท้ังผูปกครองและผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนท่ี

พิจารณาเห็นวา เก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของ

สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ หนวยงาน

ภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรองท่ีทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

รายงานการสังเคราะห SAR ปการศึกษา 2561 หนา 9 
 



 
 

 
 ความหมาย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ม.ป.ป.). [ออนไลน.] ใหความหมายวา 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง สรางความม่ันใจ

ใหผูรับบริการทางการศึกษา ท้ังผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และ

ผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ขณะท่ี

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.ป.ป.). [ออนไลน.] กลาววา การประกัน

คุณภาพการศึกษา (QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือการปฏิบัติ

ภารกิจหลักอยางมีระบบตามแบบแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (QUALITY 

CONTROL) การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมินคุณภาพ 

(QUALITTY ASSESSMENT) จนทําใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัด 

ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลลัพธของการจัดการศึกษา ประกอบดวย

การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  นอกจากนี้ ได ให

ความหมายของการประกันคุณภาพภายในวา หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ

สถานศึกษานั่นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น สวน 

ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551). [ออนไลน.] สรุปวาการประกันคุณภาพการศึกษา 

หมายถึง การดําเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและปรับปรุงสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือสรางความม่ันใจตอผูปกครอง สังคม ชุมชนวา     

การดําเนินงานของสถานศึกษาตามพันธกิจท่ีไดรวมกันกําหนดไวนั้น   จะทําใหผลผลิต

ของการศึกษาท่ีมีคุณภาพพึงประสงคตามความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย  ท้ังนี้ 

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561 : 83) กําหนดไวในขอ 2 วา “การประกันคุณภาพ

การศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกใน

การควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน  เพ่ือให

เกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผู มีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวา

สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และ

บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
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โดยสรุป  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษา  

ท่ีจะรับรองใหสังคมเชื่อม่ันวา สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู เรียนใหมีความสมบูรณ 

ครบถวนท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร บรรลุผลตาม

เกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนด 

 

 ความสําคัญ 

การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญ  3 ประการ ดังนี้ (มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ม.ป.ป.). [ออนไลน.]     

1. ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อถือได    เกิดความเชื่อม่ัน 

และสามารถตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ปองกันการจัดการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพ   ซ่ึงจะเปนการคุมครองผูบริโภคและ 

เกิดความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 

3. ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพและ 

มาตรฐานอยางจริงจัง  ซ่ึงมีผลใหการศึกษามีพลังท่ีจะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยาง

เปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

    สําหรับ มานัส ศักดี. (2551). [ออนไลน.]  กลาววาการประกาศใชพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหโรงเรียนทุกแหงตองดําเนินการประเมินภายใน 

เพ่ือจัดทํารายงานตนเองเสนอตอหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงผลการประเมินตนเองเปน 

หลักฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครูเปนผู ท่ีไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ท่ีตองนําผลการประเมินท่ีไดจาก

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการรายงานตนเองของสถานศึกษา และผล

การประเมินคุณภาพภายนอกท่ีประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาไปใชในการปฏิบัติงานอยางหลีกเลี่ยงไมไดเพราะวาโรงเรียนจะจัด

การศึกษาใหไดมาตรฐานนั้นข้ึนอยูท่ีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  เม่ือครู

จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแลว ผลลัพธท่ีไดก็คือนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว ดังนั้น ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหทุกฝายท่ีเก่ียวของมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมใน
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การจัดการและการพัฒนาการศึกษาทุกข้ันตอน ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย/การวางแผน 

การทําตามแผน การประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษายังเปนประโยชนแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของดังนี้   

(ครูบานนอก.คอม, 2552). [ออนไลน.]   

- ผู เรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

- ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ ไดทํางานท่ีเปนระบบท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความ

รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และเนนวัฒนธรรมคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียนอยาง

ตอเนื่อง ทําใหเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน 

- ผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความรูความสามารถในการบริหารงานอยางเปน

ระบบ และมีความโปรงใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  เปนท่ียอมรับและนิยม

ชมชอบของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ กอใหเกิดความ

ภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอสังคม 

- หนวยงานท่ีกํากับดูแลไดสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนา

ตนเอง ซ่ึงจะชวยแบงเบาภาระในการกํากับดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความม่ันใจ

ในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา 

- ผูประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดเยาวชนและคนท่ีดีมีคุณภาพ

และศักยภาพท่ีจะชวยทํางานพัฒนาองคกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป 

โดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญตอผูเก่ียวของกับการศึกษา

ทุกคน/ ทุกระดับ ท้ังบุคลากรภายในโรงเรียน ไดแก ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียน  บุคลากรภายนอกโรงเรียน ไดแก พอแม ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงาน

ทางการศึกษาทุกระดับ เพราะทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพตาม     

ความตองการของสังคม 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2561 ; 84)  กําหนดใน

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 ความวา ใหสถานศึกษา 

แตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ

ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พรอมท้ัง

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว  จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแก

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  ท้ังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2561 : 87-88)  มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561        

ในสวนของระดับสถานศึกษา ขอ 2 จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกระทรวงประกาศใช และ

ใหสถานศึกษากําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท 

ท้ังนี้ สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการประกาศใชได โดยใหสถานศึกษาและผูเก่ียวของดําเนินการและรับผิดชอบ

รวมกัน  

2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพ

ปญหาและความตองการจาเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยสะทอนคุณภาพ

ความสําเร็จอยางชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนด

ผูรับผิดชอบและวิธีการท่ีเหมาะสม  
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5. ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา และนําผลการติดตามไปใชประโยชน ในการปรับปรุงพัฒนา  

6. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นชอบ และจัดสงรายงานดังกลาวตอ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนประจําทุกป  

7. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผล การประเมิน

ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และตามคําแนะนําของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สรุป ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการจัดการศึกษาใหได

มาตรฐานตามท่ีกําหนด  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับวา

ผูเรียนไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผูเก่ียวของทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมี

คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีประเทศตองการ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับรายงานประจําป 

 รายงานประจําป หรือรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  หรือรายงาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  หรือรายงานการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ที่สะทอนคุณภาพผู เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการ

สถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 : 65) เปน

เอกสารสําคัญที่แสดงถึงผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยมีขอมูล หลักฐาน

และเอกสารเชิงประจักษสนับสนุนผลการดําเนินงานดังกลาว รวมถึงการนําเสนอ

แผนงาน/แนวทางการคงสภาพ/การพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนตอไปดวย 
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 ความหมาย วัตถุประสงค และประโยชน 

สํานักการพยาบาล กรมการแพทย (2552). [ออนไลน.]  กลาววา การประเมิน

ตนเอง หมายถึง การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน 

ในชวงเวลาหนึ่งท่ีผานมาวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ เหมาะสมหรือไม

เพียงใด อยางไร และอยูในระดับใด โดยใชเกณฑการประเมินคุณภาพการพยาบาล

ภายนอกเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ ดําเนินการประเมินโดยปราศจากอคตหิรือความลําเอียง

ใดๆ เพ่ือสะทอนผลการดําเนินงานของหนวยงานตามสภาพท่ีเปนจริง  ท้ังนี้ การจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองมีวัตถุประสงค 1. เพื่อบันทึกผลการวิเคราะหเกี่ยวกับ

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และ

บทบาทหนาท่ี ของหนวยงานในชวงระยะเวลาท่ีผานมา 2. เพ่ือบันทึกขอมูลและขอสรุป

เก่ียวกับจุดแข็ง ปจจัยแหงความสําเร็จ และโอกาสพัฒนาในการดําเนินงานของ

หนวยงาน 3. เพ่ือบันทึกผลการวิเคราะหและแนวทางในการสรางความแข็งแกรง เพ่ือ

ดํารงไวซ่ึงสิ่งท่ีทําไดดีอยูแลว และแนวทางในการปรับปรุงแกไขสิ่งท่ีบกพรอง  

สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2556 : 106) ระบุวา

รายงานประจําปของสถานศึกษาท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เปนรายงาน

ท่ีจัดทําข้ึนโดยสถานศึกษารวมกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย เพ่ือนําเสนอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบ 1 ป 

ท่ีผานมาตอคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน หนวยงานตนสังกัด 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป ท้ังนี้ 

รายงานประจําปอาจจะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน รายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา  รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  รายงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา เปนตน อยางไรก็ตามจะมีเนื้อหาสาระ องคประกอบของ

รายงานและจุดมุงหมายไมแตกตางกัน คือ เพ่ือสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของ

การการบริหารจัดการศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีผานมา ภายใตบริบทของสถานศึกษา  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559 ข : คํานํา, 1 และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561 : 62)  ดังนั้น โครงสรางรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษาไมมีรูปแบบตายตัว  ใหสถานศึกษาจัดทําในสิ่งท่ีสถานศึกษา

ตองการนําเสนอได สิ่งสําคัญท่ีสุดของรายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการ 
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พัฒนาคุณภาพ  ซ่ึงหมายรวมถึง กิจกรรม/ โครงการ/ งานท่ีสถานศึกษาดําเนนิการท่ีจะ

สะทอนใหเห็นถึงหลักการ แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษา การมีเปาหมายหรือรูปแบบ

ท่ีชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน  ซ่ึงทุกกิจกรรม/ โครงการ/ งาน สงผลถึงการ

พัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา  โดยใหนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตน

ของสถานศึกษาและมุงเนนตอบคําถามดังนี้ คือ 1) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มีคุณภาพในระดับใด  2) ขอมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษสนับสนุนมีอะไรบาง 

และ 3) แนวทางพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึนกวาเดิมเปนอยางไร  (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561 : 65) 

ในเรื่องนี้  สมหวัง พิธิยานุวัฒน  (2551). [ออนไลน.]  กลาววา การจัดทํา

รายงานประจําปมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถานศึกษาทํางานอยางประกันคุณภาพ คือ 

ทํางานเปนระบบ ครบวงจร โดยเรียงจากการมีแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ การติดตาม

ผลการดําเนินงาน และประเมินผลแผนประจําป นําผลท่ีได มาพิจารณากําหนดทิศทาง

และปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องทุก

ป นอกจากนี้ รายงานประจําปยังเปนรายงานประเมินตนเอง  ท่ีตองรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกดวย กลาวคือ รายงานประจําปเปนตัวเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพ

ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกใหเกิดเอกภาพ  สรางความเขมแข็งใหระบบ

ประกันคุณภาพภายใน  ใหสมกับการประกันคุณภาพภายในเปนหัวใจของระบบ        

การประกันคุณภาพการศึกษา   

ในเรื่องรายงานประจําปนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559 ข : 

1) กลาววา ประโยชนในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามีดังนี้   

1. ทําใหสถานศึกษามีฐานขอมูลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ท้ังในดานจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ท่ีนําไปใชประโยชน  

ตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปถัดไป 

2. ทําใหสถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศเชิงประจักษ ซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูบริหาร  

สถานศึกษา ครูและผูเก่ียวของใหความสําคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

เพ่ือเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน 
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3. ทําใหพอแม ผูปกครอง ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายไดรับทราบผล 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ท้ังในสวนท่ีดีและสวนท่ีควรพัฒนา  โดยมี

การประชาสัมพันธในวงกวางและใหการชวยเหลือสนับสนุนอยางเหมาะสม 

4. หนวยงานตนสังกัด ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีฐานขอมูลในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา

ท้ังระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ี 

5. สถานศึกษาใชรายงานประเมินตนเองเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยหนวยงานตนสังกัด  และรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 ในสวนของ สมศ. (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2551) [ออนไลน.]  กลาววา เปาหมาย

สําหรับการจัดทํารายงานประจําป  สรุปไดวา เพ่ือใหสถานศึกษาทราบผลผลิตและ

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให

สถานศึกษาไดใชประโยชนในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาในปการศึกษาตอไป ดัชนีสถานศึกษาตองบูรณาการเชื่อมโยงมาตรฐานและ

ตัวบงชี้ในระบบการประกันคุณภาพภายในกับเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําป 

รวมท้ังเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  โดยสิ่งสําคัญท่ีพึงตระหนัก

วาสถานศึกษาเปนผูดําเนินการจัดทํารายงานประจําป และสถานศึกษาเปนผูใช

ประโยชนจากรายงานประจําปในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินตนเองตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปและระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมท้ังรับรองการประเมิน

คุณภาพภายนอกนั ้น จะตองเปนรายงานวิจัยสถาบัน (institutional  research) 

ประเภทการประเมินผล ตองทําตามกระบวนการวิจัย เพ่ือใหผลการประเมินตนเองท่ีมี

หลักฐานยืนยัน (evidence-based) เปนรายงานประจําป ถูกตอง เชื่อถือได และ

สามารถอางอิงได 

โดยสรุป รายงานประจําป (SAR) เปนการจัดทําสรุปผลการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพท้ังในดานคุณภาพผูเรียน  ผลสําเร็จจาก

การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ในรอบปท่ีผานมา  รวมท้ังการนําเสนอขอมูล รองรอยหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ

ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง และแนวทางพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึนกวาเดิม 
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สวนที่ 3 : วิธีดําเนินการ 

 

 การสังเคราะหรายงานประจําป ปการศึกษา 2561 ครั้งนี้ เปนการสังเคราะห

รายงานผลการประเมินตนเองสถานศึกษาในสังกัด สพม.เขต 16 ปการศึกษา 2561  

ตลอดจนขอมูล หลักฐานและเอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมิน และ

แผนงาน/ แนวทางพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึนกวาเดิมอยางนอย 1 ระดับ  มีรายละเอียดการ

ดําเนินการดังนี้ 

1. กลุมเปาหมาย  

2. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. การวิเคราะหและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

กลุมเปาหมาย 

เอกสารรายงานประจําป ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จํานวน 53  ฉบับ 

 

เครื่องมือและวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานประจําปของ

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ปการศึกษา 

2561 ดําเนินการดังนี้ 

เครื่องมือท่ีใชในการสังเคราะหรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ปการศึกษา 2561 ประกอบดวย  

1. แบบบันทึกผลการประเมินภาพรวมและรายมาตรฐาน 

2. แบบบันทึกรองรอยหลักฐานท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

3. แบบบันทึกแนวทางการพัฒนาใหผลการประเมินสูงข้ึน 

4. แบบบันทึกประเด็นท่ีตองการให สมศ.ตรวจสอบ  
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 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  กํากับ ติดตาม รวบรวมรายงานประจําป   ในรูปแบบรูปเลมและ/หรือไฟล

เอกสารท่ีสมบูรณ  ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2562 

 2.  ในกรณีท่ีโรงเรียนไมสามารถดําเนินการจัดทํารายงานประจําปใหแลวเสร็จ

ตามกําหนด  ใหโรงเรียนสงบุคลากรพรอมท้ังฐานขอมูลสารสนเทศ  เพ่ือใหขอมูลและ

จัดกระทําขอมูลตามเครื่องมือท่ีกําหนดดวยตนเองรวมกับคณะทํางาน 

 3. ประชุมคณะทํางาน  กําหนดกรอบการสังเคราะห  ออกแบบเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ  ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลผลการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใชโปรแกรม Excel สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 

ไดแก ขอมูลรองรอยหลักฐานท่ีสนับสนุนผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาใหผล

การประเมินสูงข้ึน ใชการบันทึกรายประเด็นโดยกําหนดการจัดประเด็นตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนฐาน และขอมูลอ่ืน ๆ    

 4. บันทึกขอมูลตามเครื่องมือท่ีกําหนด 

 

กรอบความคิดการจัดทํารายงาน  

นําวิธีการเชิงระบบ  (system  approach)  มาประยุกตใชในการออกแบบ 

การสังเคราะหรายงานประจําป  ปการศึกษา 2561  ดังนี้ 

1. กําหนดปญหา   โดยวิเคราะหจากฐานประสบการณในการปฏิบัติงานตาม 

สภาพจริงในการดําเนินงาน พบวา การสังเคราะหรายงานประจําปมีปญหา/อุปสรรคจาก

ปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจจะสงผลตอการดําเนินงาน ไดแก 

 ดานบุคลากร  :  ผูรับผิดชอบโดยตรงมีเพียง  3  คน ซ่ึงมีภาระงานอ่ืน ๆ 

      ตามนโยบายท่ีหลากหลาย 

 ดานระยะเวลา  :  สพม.เขต 16 มีระยะเวลาดําเนินการจํากัด  เนื่องจาก 

                       ความไมพรอมของขอมูล  เพราะโรงเรียนนําสงรายงาน 

        การประเมินตนเองของโรงเรียนมายัง สพม.เขต 16   

                       ไมตรงตามกําหนด  ประกอบกับขอมูลท่ีไดรับมีความ 

      แตกตางกันในการนําเสนอ  คณะทํางานตองใชเวลาใน 

      การศึกษาและประมวลขอมูลเชิงคุณภาพคอนขางมาก 
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     รวมท้ังเปนชวงระยะของการเปดภาคเรียนใหม สงผล 

     ใหคณะทํางานมีภาระงานท่ีซํ้าซอนในชวงระยะเวลา 

     เดียวกัน ตลอดจนการแตงตั้งบุคลากรจากโรงเรียนรวม 

     เปนคณะทํางานจึงเปนชวงเวลาท่ีไมเหมาะสม 

ดานการบริหารจัดการ  :  1)  สถานศึกษาบางแหงสงรายงานประจําปไมตรง 

           ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

                2)  ฐานขอมูลมีความแตกตางกันในสวนของ 

           รูปแบบการนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงาน 

2. ออกแบบและเลือกทางเลือกเพ่ือแกปญหา  โดยออกแบบและจัดพิมพแบบ

รายงานประจําปในรูปแบบไฟล Word  เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกสถานศึกษา     

ในการจัดทํารายงานประจําป ตลอดจนประสานงานใหขอเสนอแนะในการจัดทําและ

การนําสงรายงานประจําปผานไลนกลุม QA SEA16 รวมท้ัง e-mail และไลนสวนบุคคล

ของผูบริหารและครูผูรับผิดชอบ  ศึกษาแนวทางดําเนินงานท่ีผานมาและกําหนดกรอบ   

การสังเคราะห ออกแบบและบันทึกฐานขอมูลโดยเร็วท่ีสุดเม่ือไดรับรายงานประจําป 

จากสถานศึกษาแตละแหง  รวมท้ังใหสถานศึกษาเลือกนําสงเปนไฟลแทนรูปเลมได  

เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของเอกสาร 

3. นําแผนการดําเนินงานไปใช  โดยการแกไขปญหา/อุปสรรคท่ีพบระหวาง 

การดําเนินงานตามบริบทท่ีเก่ียวของ ไดแก การเชิญประชุมใหขอมูลผลการประเมิน  

รวมท้ัง การเยี่ยมนิเทศ ณ สถานศึกษา เม่ือพบแนวโนมวาสถานศึกษาจะจัดทํารายงาน

ประจําปไมแลวเสร็จตามกําหนด   

4. ประเมิน สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผูเก่ียวของ 

 

  

 

 

 

  ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบความคิดในการดําเนินงานสังเคราะหรายงานประจําป 

กําหนด

ปญหา 

- ออกแบบและเลือกทางเลือกเพ่ือแกปญหา 

- นําแผนการดําเนินงานไปสูการปฏิบัติ   

ประเมิน/สรุปผล 

การดําเนินงาน 

ขอมูลยอนกลับ 
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สรุป การสังเคราะหรายงานประจําป ปการศึกษา 2561 จึงมีกระบวนการ

ดําเนินการดังนี ้ (ดัดแปลงจาก นุชนาฏ, 2553. [ออนไลน.] และ หัสชัย สิทธิรักษ. 

2553. [ออนไลน.])   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  แสดงกระบวนการดําเนินงานสังเคราะหรายงานประจําป               

ปการศึกษา 2561 

1. การวางแผน 

แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. การดําเนินงาน 

1.1 บันทึกขออนุมัติดําเนินงาน จัดทําแผน/ปฏิทินดําเนินงาน 
1.2 จัดทําทําเนียบเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3 จัดทํากรอบรูปแบบรายงานในรูป file word  ใหสถานศึกษา 
1.4 กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือการจัดทําและการนําสง 

รายงานประจําป ผานทางโทรศัพท/ e-mail /line กลุม IQA 
สพม. 16/ line สวนบุคคล/ ณ สถานศึกษา/การประชุม
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ในเดือนพฤษภาคม ฯลฯ   

1.5 ศึกษา/กําหนดกรอบแนวคิด/ขอบเขตของการสังเคราะห 
ไดแก หัวเรื่อง จุดประสงค เปาหมาย และจดัทําโครงเรื่อง 

 

2.1  รวบรวมรายงานประจําป  
2.2  ออกแบบ บันทึกฐานขอมูล และประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณ 
      โดยใชโปรแกรม Excel   
2.3  ออกแบบ บันทึก ประมวลและสรุปขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก  
      จุดเดน  จุดควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาในอนาคต และ 
      ความตองการความชวยเหลือ  
2.4 จัดพิมพ 
        

     3.1 ประชุมคณะทํางาน ตรวจสอบรางรายงาน 
3.2 จัดทําตนฉบับสมบูรณและสําเนารูปเลมและบันทึกลงแผน CD    
        
 
4.1 สงมอบเอกสารรูปเลมให สพฐ. ผูเก่ียวของหลักและเผยแพร 
4.2 สงแผน CD ใหผูดูแลระบบอินเทอรเน็ต/เว็บไซตนําเสนอ     

ในเว็บไซต 
4.3 สะทอนผลยอนกลับเพ่ือใหโรงเรียนใชเปนแนวทางการพัฒนา  
4.4 นําไปใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

3. การตรวจสอบ 

ทบทวน 

4. การเผยแพร 

และนําไปใช 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ตรวจสอบ 

ตร
วจ

สอ
บ 

ปร
ะเ

มิน
ผล

 ป
รับ

ปร
งง

/แ
กไ

ข 
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การวิเคราะหและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ  ผลการสังเคราะหขอมูลใชคาสถิติพ้ืนฐานคารอยละ (%)  

ในการกําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ  ไดแก ระดับยอดเยี่ยม  

ระดับดีเลิศ ระดับดี ระดับปานกลาง และระดับกําลังพัฒนา  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2561 : 11)  กําหนด 

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการสังเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) ประมวลและสรุปประเด็น  โดยใชคาความถ่ี (f) 

 ท้ังนี้ ในการนําเสนอขอมูลดําเนินการท้ังในรูปตาราง และภาพประกอบ  

 

เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 

ใชเกณฑการตัดสินคุณภาพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2561 : 11)  กําหนดเปน 5 ระดับ  คือ ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี 

ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม 
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สวนที่ 4 :  ผลการสังเคราะหผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   

ในสวนนี้ นําเสนอผลการสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 

2561   ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

จํานวน 53  แหง ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 4 มิติ คือ 

1. ระดับคุณภาพ  ในภาพรวมทุกมาตรฐานและจําแนกรายมาตรฐาน 

2. รอยรอยหลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน 

4. ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบจาก สมศ. 

 

ผลการสังเคราะหระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ตาราง 1  แสดงจาํนวนและคารอยละในภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

            จําแนกรายสหวิทยาเขต และระดับคุณภาพ  (n = 53) 

สหวิทยาเขต 
จํานวน (รอยละ) ของโรงเรียน จําแนกระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา 

สองทะเล 4  
(28.57) 

8  
(57.14) 

2  
(14.29) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

นครหาดใหญ 5  
(35.71) 

7 
 (50.00) 

2 
 (14.29) 

0 
 (0.00) 

0 
 (0.00) 

ทักษิณ สงขลา 0  
(0.00) 

10 
(76.92) 

3 
 (23.08) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

อันดามัน 
(รวมจังหวัดสตูล) 

2  
(16.67) 

8 
(50.00) 

2  
(16.67) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

รวมจังหวัดสงขลา 
9 (21.95) 

25 
(60.98) 

7 
(17.07) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

รวมท้ังหมด  

(รอยละเฉล่ีย) 

11 

(20.75) 

33 

(62.26) 

9 

(16.93) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
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จากตาราง 1 แสดงวาโดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสวนใหญ

อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ (รอยละ 62.26) โดยไมมีสถานศึกษาใดมีผลการประเมิน

ตนเองในระดับปานกลางหรือกาลังพัฒนา 

 

ตาราง 2  แสดงจํานวนและคารอยละผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จําแนก 

            รายสหวิทยาเขต และระดับคุณภาพ  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

            (n = 53) 

สหวิทยาเขต 
จํานวน (รอยละ) ของโรงเรียน จําแนกระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี  ปานกลาง กําลังพัฒนา 
สองทะเล 3  

(21.43) 
9 

(64.29) 
2 

(14.29) 
0     

(0.00) 
0  

(0.00) 
นครหาดใหญ 5  

(35.71) 
5 

(35.71) 
4 

(28.57) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
ทักษิณ สงขลา 1 

 (7.69) 
7 

(53.85) 
5 

(38.46) 
0 

 (0.00) 
0  

(0.00) 
อันดามัน 

(รวมจังหวัดสตูล) 
2  

(16.67) 
8 

(66.67) 
2 

(16.67) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมจังหวัด

สงขลา 
9 

 (21.95) 
21 

(51.22) 
11 

(26.83) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมท้ังหมด  

(รอยละเฉล่ีย) 
11  

(20.75) 
29 

(54.72) 
13 

(24.53) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 

 

จากตาราง 2 แสดงวาโดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน สวนใหญ อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ (รอยละ 54.72) 

โดยสถานศึกษาใน สหวิทยาเขตนครหาดใหญมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยมมากกวาสหวิทยาเขตอ่ืน ๆ (รอยละ 35.71) 
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ตาราง 3   แสดงจํานวนและคารอยละผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จําแนก 

   รายสหวิทยาเขต และระดับคุณภาพ  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ 

             การจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  (n = 53) 

สหวิทยาเขต 
จํานวน (รอยละ) ของโรงเรียน จําแนกระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี  ปานกลาง กําลังพัฒนา 
สองทะเล 6  

(42.86) 
8 

(57.14) 
0 

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
นครหาดใหญ 9  

(64.29) 
5 

(35.71) 
0 

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
ทักษิณ สงขลา 3  

(23.08) 
8 

(61.54) 
2 

(15.38) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
อันดามัน 

(รวมจังหวัดสตูล) 
3  

(25.00) 
9 

(75.00) 
0 

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมจังหวัด

สงขลา 
18  

(43.90) 
21 

(51.22) 
2 

(4.88) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมท้ังหมด  

(รอยละเฉล่ีย) 

21  
(39.62) 

30 
(56.60) 

2 
(3.77) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

 
จากตาราง 3 แสดงวาโดยภาพรวมผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ  

อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ (รอยละ 56.60) โดยสถานศึกษาในสหวิทยาเขตนครหาดใหญ 

มีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมากกวาสหวิทยาเขตอ่ืน ๆ (รอยละ 

64.29) 
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ตาราง 4  แสดงจํานวนและคารอยละผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จําแนก 

   รายสหวิทยาเขต และระดับคุณภาพ  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน 

  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (n = 53) 

สหวิทยาเขต 
จํานวน (รอยละ) ของโรงเรียน จําแนกระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี  ปานกลาง กําลังพัฒนา 
สองทะเล 5  

(35.71) 
7 

(50.00) 
2 

(14.29) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
นครหาดใหญ 6  

(42.86) 
7 

(50.00) 
1 

(7.14) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
ทักษิณ สงขลา 2  

(15.38) 
7 

(53.85) 
4 

(30.77) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
อันดามัน 

(รวมจังหวัดสตูล) 
6  

(50.00) 
6 

(50.00) 
0 

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมจังหวัด

สงขลา 
13  

(31.71) 
21 

(51.22) 
7 

(17.07) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมท้ังหมด  

(รอยละเฉล่ีย) 
19  

(35.85) 
27 

(50.94) 
7 

(13.21) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 

 

จากตาราง 4 แสดงวาโดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนใหญอยูใน

ระดับคุณภาพดีเลิศ (รอยละ 50.94) โดยสถานศึกษาในสหวิทยาเขตอันดามัน มีผลการ

ประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมากกวาสหวิทยาเขตอ่ืน ๆ (รอยละ 50.00) 
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ตาราง 5  แสดงจํานวนและคารอยละผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จําแนก 

   รายสหวิทยาเขต และระดับคุณภาพ  มาตรฐานท่ี 4    (n = 53) 

สหวิทยาเขต 
จํานวน (รอยละ) ของโรงเรียน จําแนกระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี  ปานกลาง กําลังพัฒนา 
สองทะเล 2  

(100.00) 
0  

(0.00) 
0 

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
นครหาดใหญ 0 

 (0.00) 
3 

(100.00) 
0 

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
ทักษิณ สงขลา 0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0 

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
อันดามัน 

(รวมจังหวัดสตูล) 
0  

(0.00) 
2 

(66.67) 
1 

(33.33) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมจังหวัด

สงขลา 
2  

(40.00) 
3 

(60.00) 
0 

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมท้ังหมด  

(รอยละเฉล่ีย) 
2  

(25.00) 
5 

(62.50) 
1 

(12.50) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
 

จากตาราง 5 แสดงวาโดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4 * สวนใหญอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ (รอยละ 62.50) โดยสถานศึกษาใน  

สหวิทยาเขตสองทะเลเพียงสหวิทยาเขตเดียวท่ีมีผลการประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม (รอยละ 100.00) 

 

หมายเหตุ  มาตรฐานท่ี 4  มีดังนี้ 
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ท่ี โรงเรียน รายการ 
1 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  คุณลักษณะตามอัตลักษณของโรงเรียนวรนารีเฉลิม  
2  นวมินทราชูทิศ ทักษิณ  อัตลักษณของสถานศึกษา “ลูกนวมินทมีความจงรัก 

ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย”  
3  หาดใหญรัฐประชาสรรค  การบริหารจัดการดวยระบบท่ีมีคุณภาพ  
4  ปากจาวิทยา  วัฒนธรรมพ้ืนบาน  
5  รัตนพลวิทยา  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
6  วิทยาศาสตรจุฬาภรณ  

ราชวิทยาลัย สตูล  
ความเปนเลิศทางวิชาการตามเปาหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร  

7  สาครพิทยาคาร  การจัดการเรียนการสอน  
8  ปาลมพัฒนวิทย  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  

 

ตาราง 6  แสดงจํานวนและคารอยละผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จําแนก 

   รายสหวิทยาเขต และระดับคุณภาพ  มาตรฐานท่ี 5  การพัฒนาตนเองและ 

    พัฒนาวิชาชีพ  (n = 1) 

สหวิทยาเขต 
จํานวน (รอยละ) ของโรงเรียน จําแนกระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี  ปานกลาง กําลังพัฒนา 
สองทะเล 0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
นครหาดใหญ 0  

(0.00) 
0  

(0.00) 0 (0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
ทักษิณ สงขลา 0  

(0.00) 
0  

(0.00) 0 (0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
อันดามัน 

(รวมจังหวัดสตูล) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
1 

(100.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมจังหวัด

สงขลา 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
0 

 (0.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
รวมท้ังหมด  

(รอยละเฉล่ีย) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
1 

(100.00) 
0  

(0.00) 
0  

(0.00) 
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จากตาราง 6 แสดงวา มีสถานศึกษาในสังกัด สพม.16 เพียงแหงเดียวที่มี 

มาตรฐานท่ี 5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงอยูในสหวิทยาเขตอันดามัน ซ่ึงมีผล

การประเมินตนเองอยูในระดับคุณภาพดี (รอยละ 100.00) 

 

ผลการสังเคราะหรอยรอยหลักฐาน/เอกสารเชิงประจกัษท่ีสนับสนนุผลการประเมิน  
 

รองรอยหลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนการประเมิน สรุปไดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ไดแก 

1.1  รายงานสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ปการศึกษา  

2561 

1.2  รายงานผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานและบันทึกการอาน 

1.3  รายงานผลการแขงขันสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 

1.4  ผลงานนักเรียนโครงงาน IS และโครงงานอาชีพ 

1.5  รายงานการใชสื่อ เทคโนโลยี  

1.6  รายงานการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน (หองสมุด หองคอมพิวเตอร) 

1.7  รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2561 

1.8  รายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

(สทศ.) 

1.9  รายงานสรุปผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

1.10  รายงานผลการจัดกิจกรรม Open house 

1.11  รายงานการแขงขันสัปดาหวิทยาศาสตร 

1.12  รายงานผลการดําเนินโครงการ One Class – One Project 

1.13  รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

1.14  โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 

1.15  รายงานทดสอบความพรอมทางดานอาชีพ จากกรมจัดหางาน 

1.16  รายงานผลการสารวจความสนใจศึกษาตอของนักเรียน 

1.17  รายงานการทดสอบการรูจักตนเอง รูจักงานอาชีพ รูจักเสนทางศึกษาตอ 
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1.18 รายงานผลกิจกรรมเตรียมความพรอมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

1.19  รายงานผลการดาเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1.20  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ ของนักเรียน เชน  พฤติกรรม 

การทํางานรวมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การรวมกันแกไขปญหาในขณะ

เรียนรู เปนตน 

1.21  รายงานผลการศึกษาตอ (ม.3 และ ม.6) 

1.22  รายงานกิจกรรมโครงงาน STEM บูรณาการกับหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.23  แฟมสะสมผลงานของนักเรียน 

    1.24  โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 

    1.25  เกียรติบัตรนักเรียนในการเขารวม/ ประกวด/ แขงขันทักษะระดับ

ตาง ๆ เชน งานศิลปหัตถกรรมระดับ สหวิทยาเขต ระดับชาติ/ ประเทศ และนานาชาติ 

    1.26  ภาพถายกิจกรรม/เกียรติบัตรนักเรียน 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ไดแก 

2.1  รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ปการศึกษา 2561 

2.2  รายงานผลการจัดกรรมในเครื่องแบบ การเขาคายลูกเสือเนตรนารีและ 

ยุวกาชาด 

2.3  รายงานสรุปโครงการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ปการศึกษา 2561 

2.4  รายงานการเขาคายอบรมอัตลักษณของสถานศึกษา 

2.5  รายงานผลกิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมออมวันละนิด  เศรษฐกิจ 

ดีข้ึน 

2.6  รายงานผลกิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 

2.7  รายงานผลหนึ่งหองเรียนหนึ่งความดี, บันทึกความดีสูวิถีพอเพียง 

2.8  รายงานผลกิจกรรมครอบครัวอบอุน 

2.9  รายงานผลกิจกรรมประชุมผูปกครองระดับหองเรยีน ระดับชั้น และ 

ระดับโรงเรียน 

2.10  บันทึกกิจกรรมโฮมรมู 
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2.11  รายงานผลกิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

2.12  รายงานผลกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ เชน กิจกรรมวันไหวครู  กิจกรรม 

ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันคริสตมาส วันตรุษจีน วันข้ึนปใหม วัน

สําคัญทางศาสนาอิสลาม เปนตน 

2.13  รายงานผลกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

2.14  รายงานผลกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการนักเรียนและผูนํา 

2.15  รายงานผลกิจกรรมเขาคายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

2.16  รายงานผลกิจกรรมการปฏิบัติการลงแถวตอนเชา 

2.17  รายงานผลกิจกรรม Zero Waste 

2.18  รายงานกิจกรรมอนุรักษดนตรีพ้ืนบาน/ วงดนตรีลูกทุง/ การรําโนรา 

2.19  บันทึกการประชุมคณะกรรมการโภชนาการ 

2.20  รายงานผลโครงการแขงขันกีฬาคณะสี 

2.21  รายงานผลการจัดกิจกรรม To Be Number One 

2.22  รายงานการเขารวมจิตสาธารณะ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณ- 

ประโยชน 

2.23 ภาพถายกิจกรรม/ เกียรติบัตรนักเรียน 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  

ไดแก 

1.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ แผนกลยุทธ 

2.  แผนปฏิบัติการประจาํป  

3.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

5.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2561 

6.  รายงานการใชจายเงินอุดหนุน 

7.  รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

8.  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

9.  บันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ 

10.  การเผยแพรขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซตของโรงเรียน 
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11.  ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

12.  หลักสูตรสถานศึกษา 

13.  ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 

14.  รายงานผลโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ประจําป 2561 

15.  แฟมสะสมผลงานครู 

16.  ภาพถายบรรยากาศสิ่งแวดลอม อาคาร สถานท่ี 

17.  รายงานการจัดซ้ือจัดจางระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือการนําเทคโนโลยีมาใช   

ในการเรียนการสอนแบบ Google Classroom , Blog ฯลฯ 

18.  การใหบริการ Internet ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท้ัง

ระบบ LAN และ WIFI 

19.  คําสั่งแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ 

20.  รายงานการประชุมตาง ๆ เชน การประชุมครู, การประชุมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน, คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คณะกรรมการบริหารวิชาการ, 

คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษา, 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา, คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน, 

คณะกรรมการงานอนามัยโรงเรยีน, ผูปกครอง, สมาคมศิษยเกา ฯลฯ 

21.  รางวัล/ เกียรติบัตร 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ไดแก 

1.  หลักสูตรสถานศึกษา, หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู และรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.  กิจกรรมชุมนุม ใหนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ โดยเรียนรู

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

3.  แผนการจัดการเรียนรู 

4.  การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู  

5.  ผลงานสื่อ นวัตกรรม  

6.  เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังรูปแบบ/ 

วิธีการและผูประเมิน 

7.  ผลงานวิจัยในชั้นเรยีน  
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8.  บันทึกการประชุม PLC  

9.  บันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน  

10.  มาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11.  แบบติดตามแกไขผลการเรียน 0, ร, มส., มผ. 

12.  แบบบันทึกการเรียนซํ้า  

13.  บันทึกการประชุมกลุมสาระการเรียนรู  

14.  บันทึกการประชุมครูและบุคลากร  

15.  แฟมผลงานนักเรียน  

16.  รายงานผลการจัดกิจกรรม Open house สืบสานศาสตรพระราชา 

ประจําปการศึกษา 2561 

17.  รายงานผลการดําเนินโครงการ One Class–One project  

18.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2561 

19.  เกียรติบัตร/ รางวัล/ ภาพกิจกรรม การพัฒนาตนเองของครู ครูดีของ

แผนดิน ฯลฯ 

20.  บันทึกการนิเทศ 

21.  ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

22.  แฟมสะสมงานของครู 

 

ผลการสังเคราะหแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหคงสภาพหรือดีย่ิงข้ึน 
 

แผนงาน/ แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน จําแนก

รายมาตรฐานการศึกษา มีดังนี้  

  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   ไดแก      

1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน ท้ังกลุมเรียนดี 

กลุมเรียนปานกลาง และกลุมเรียนออน โดยใชมาตรการชวยเหลือนักเรียนกลุมออน

อยางจริงจัง เรงดวน ในทักษะพ้ืนฐานการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ 

1.2  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงระหวางสาระ 

การเรียนรู ตัวชี้วัดตามหลักสูตร และการประยุกตใชในชีวิตจริง 
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1.3  สอนเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการ สอนเสริมเฉพาะกลุมการเรียน  

สอนเสริมเพ่ิมศักยภาพตามระดับชั้น เพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบประเมิน

คุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และเพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบ

อาชีพ ตามความแตกตางระหวางบุคคล 

1.4  จัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาโครงงานใหครอบคลุมทุกระดับชั้น  

ครบกระบวนการและมีการนาเสนอผลงาน/โครงงานหลากหลายประเภท และกําหนด

นโยบาย “1 นักเรียน 1 โครงงาน” รวมท้ัง “1 นักเรียน 1 อาชีพ” 

1.5  ชี้แจง สรางความเขาใจแกครู ในการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนท้ัง  

5 ดาน รวมท้ังสมรรถนะสําคัญท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม   

สูศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผล 

1.6  สงเสริมความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพสุจริต โดย 

ผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนในดานทักษะกระบวนการทํางาน ใหรัก

การทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มุงเนนบูรณาการในการจัดการเรียนรูทุกกลุม

สาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมชุมนุม รวมทั้งบูรณาการ/

สอดแทรกในกิจกรรม/โครงการท่ีโรงเรียนดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนด 

1.7  การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง 

บุคคล มุงเนนการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning การใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหมากข้ึนตามความเหมาะสม 

      1.8   สงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายนอกทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อ

การพัฒนาตนเองของนักเรียนใหกวางขวางมากข้ึน   

1.9  มุงเนนการพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลตามความแตกตางระหวาง 

บุคคล 

     1.10 จัดทําโครงการท่ีสงเสริมอัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนท่ีกําหนด 

เปาหมายใหนักเรียนเปนบุคคลใฝรูใฝเรียนอยางชัดเจน   

    2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  ไดแก 

     2.1  ดําเนินงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม ของ สพฐ. อยางเขมขน 

2.2  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน 

เรียนรูอยางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
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     2.3  ประสานงานและใหความรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  โรงเรียนคูพัฒนา ชุมชน 

สถานประกอบการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนหนวยงานและองคกรอ่ืน ๆ   

ท่ีเก่ียวของ  ในการดูแล เฝาระวัง ปองกันและติดตามแกปญหาเก่ียวกับสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตและพฤติกรรมของนักเรียนในหลายชองทาง/ รูปแบบ 

2.4 จัดกิจกรรมการออกกําลังกายควบคูกับการใหความรูเก่ียวกับการเลือก 

บริโภคอาหารท่ีถูกตอง และจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป 

 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ไดแก 

1.  การจัดหองเรียนคุณภาพสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

2.  ประสานงานและสรางเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน ชุมชน และ  

ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  ในดูแลและใหความชวยเหลือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 

3.  ใชเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศรวมของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ  รวมท้ังใชสารสนเทศทางการศึกษาในการบริหารจัดการ 

4.  จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพและพัฒนาตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมีการจัดเก็บขอมูลเปนสารสนเทศ    

ท่ีชัดเจน 

5.  พัฒนาสภาพแวดลอมภายในใหรมรื่น สวยงาม และเอ้ือตอการเรียนรู  ให

เปนแหลงเรียนรูของชุมชน   

6.  ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับ

ผูเรียน  สอดคลองกับอุดมการณและเปาหมายของโรงเรียน    

7.  สงเสริมการใชแหลงเรียนรูและวิทยากรภายนอก รวมท้ังการสรางเครือขาย

การเรียนรูใหมากข้ึน   

8.  จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ เนนการดูแล คัดกรอง 

ดูแลชวยเหลือและแกปญหานักเรียนทุกกลุม 

9.  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนท่ี

ยอมรับของชุมชน โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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10.  สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาเพ่ือ

เลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน  ใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ียึดหลัก

นักเรียนเปนสําคัญ  และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหนง ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ตามสภาพความตองการจําเปนของโรงเรียนและความตองการของครูอยางตอเนื่อง  เชน 

สงครูและบุคลากรเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย  จัดคาบ 

PLC เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนเกิดเปนวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในโรงเรียน  สงเสริม สนับสนุนใหครูนําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู 

และมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีการศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ  เปนตน 

11.  ใหคําปรึกษา ติดตาม กํากับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ใหมี

วิธีการวัดผลท่ีหลากหลาย เปนไปตามหลักวิชาและแนวทางท่ีสถานศึกษากําหนด 

12.  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู วิธีการและเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรวมกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

13.  กําหนดนโยบาย 1 ครู 1 นวัตกรรม 

14.  จัดการความรูเพ่ือกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน 

15. พัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร การกํากับ ติดตาม  

ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ใหครอบคลุมท้ังองคกรอยางเปนระบบ 

ตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 16.  กําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

และคาเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติท่ีชัดเจน และเผยแพรใหครูและบุคลากรทราบ 

17.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการดวยระบบคุณภาพ  ตามเกณฑการประเมิน 

OBECQA และ TQA   

18.  จัดใหมีศูนยการเรียนรู ICT และเทคโนโลยี ใหกับโรงเรียนขนาดเล็กใน

เครือขายไดใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

19.  ใชโมเดลการบริหาร เชน R.Y.STEP MODEL เปนตน 

20.  จัดทําโครงการพัฒนาครูทุกคนใหมีความรูดานการสรางเว็ปแพจและการสราง

ขอสอบออนไลน 
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21.  สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานและผลงานของโรงเรียน 

ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและเขาถึงกลุมเปาหมาย เชน เว็บไซตของโรงเรียน เปนตน 

22.  จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกท่ีขาดแคลนใหเพียงพอ 

ตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  

 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ไดแก 

1.  ประสานความรวมมือกับวิทยากรทองถ่ินในการใหความรูเก่ียวกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

2.  กําหนดโครงการ 1 ครู 1 นวัตกรรม 

3.  วิเคราะหขอมูลของผูเรียนใหครอบคลุมทุกดาน และทุกกลุมสาระการเรียนรู 

4.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเนนผู เรียนเปนสําคัญ  โดยพัฒนา

แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนทักษะกระบวนการใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

สืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ เรียนรูตามสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง    

มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5.  ฝกกระบวนการคิด โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ทาทาย

ความคิด สติปญญาของนักเรียน สามารถกระตุนใหนักเรียนใชความคิดอยางเต็มท่ี และ

สามารถแสดงออกอยางเต็มศักยภาพ 

 6.  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหและประเมินตนเองใน

การเรียนรู ประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบตามสภาพจริงสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูและธรรมชาติวิชา ตลอดจนให มีผู มีสวนเก่ียวของรวมประเมินอยาง

หลากหลาย  และใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพ่ือใหนักเรียนนําไปใชพัฒนา

ตนเอง  รวมท้ังรวมกําหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัด  โดยใหครูติดตาม ชวยเหลือการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล           

 7.  สรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน 

O-NET และ PISA    
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ผลการสังเคราะหประเด็นตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบจาก สมศ. 

ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบจาก สมศ. 

จําแนกรายมาตรฐานการศึกษา มีดังนี้  

 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

  - การจัดสภาพแวดลอมในโรงอาหารใหมีท่ีนั่งเพียงพอ เปนสัดสวนและถูก

สุขลกัษณะ  

- การนิเทศภายในการจัดกระบวนการเรียนรู 

- กิจกรรม PLC ของโรงเรียน 

- การจัดหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิชาเอกท่ีขาดแคลนให

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ (f = 2) 

- การจัดหางบประมาณสนับสนุน เพ่ือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

- นวัตกรรมการบริหาร 

- การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู 

 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 - การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 

- การพัฒนาแบบทดสอบใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  

- กระบวนการสอนท่ีเปนระบบ 
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สวนที่ 5 : สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ.  2545  ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดไวในมาตรา  

48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวง การประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ซ่ึงขอ 3 วรรคหนึ่ง

ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

แตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

กําหนด  พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว  จัดใหมีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป วรรคสอง เพ่ือใหการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาตมวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ใหหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา

สถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

และขอ 4 วรรคหนึ่งระบุวา เม่ือไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตาม

ขอ 3 แลว ใหหนวยงานตนสังกัดจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ  ท่ีตองการ

ใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ  ซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

หรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 16  ตระหนักและใหความสําคัญของการใชขอมูลเปนฐานในการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  จึงดําเนินการสังเคราะหรายงานประจําป  ปการศึกษา 2561  ของ

สถานศึกษาในสังกัดข้ึน   
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วัตถุประสงค 

 เพ่ือนําเสนอผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ปการศึกษา 2561  ในมิติตาง ๆ ดังนี้ 

1. ระดับคุณภาพ  ในภาพรวมทุกมาตรฐานและจําแนกรายมาตรฐาน 

2. รอยรอยหลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน 

4. ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบจาก สมศ. 

 

วิธีดําเนินการ 

 การสังเคราะหรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2561  

ดําเนินงานตามกระบวนการเชิงคุณภาพ 4 ข้ันตอน ดังนี้ (ดัดแปลงจาก นุชนาฏ, 2553. 

[ออนไลน.] และหัสชัย สิทธิรักษ. 2553. [ออนไลน.])   

ข้ันตอนท่ี 1  การวางแผนแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนการออกแบบการดําเนินงาน      

ท่ีมุงเนนการตรวจสอบทุกข้ันตอน 

 ข้ันตอนท่ี 2  การดําเนินงานตามแผน 

 ข้ันตอนท่ี 3  การตรวจสอบทบทวน 

 ข้ันตอนท่ี 4  การเผยแพรและนําไปใช 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานประจําปของสถานศึกษา ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปการศึกษา 2561 จํานวน 53 ฉบับ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชคาสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ (%)   สําหรับ

ขอมูลเชิงคุณภาพใชคาความถ่ี (f)   
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เกณฑการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 

ใชเกณฑการตัดสินคุณภาพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2561 : 11)  กําหนดเปน 5 ระดับ  คือ ระดับกําลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี 

ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม 

 

สรุปผลการสังเคราะห  

 รายงานการสังเคราะห SAR สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 ปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 ปการศึกษา 2561 จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา จํานวน 

53 แหง ใน 4 มิติ คือ 1) ระดับคุณภาพจําแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2) รองรอยหลักฐาน/ เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมิน     3) แผนงาน/ 

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน และ 4) ประเด็นท่ีตองการให

มีการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบจาก สมศ. ซ่ึงสรุปผลไดดังนี้ 

1. โดยภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสวนใหญ   อยูในระดับ 

คุณภาพดีเลิศ 

2. โดยภาพรวมรองรอยหลักฐานและแผนงาน/ แนวทางพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน มีความหลากหลาย ตอเนื่อง เปนไปได นาเชื่อถือและ

เพียงพอตอการสนับสนุนผลการประเมินและความเชื่อม่ันตอการพัฒนาในอนาคต 

3. ประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลจาก สมศ. คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การนิเทศภายใน  การติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู  กิจกรรม PLC ของโรงเรียน 

การพัฒนาครู การจัดหางบประมาณ นวัตกรรมการบริหาร การวัดและประเมินผล        

ท่ีหลากหลาย การพัฒนาแบบทดสอบ และการจัดกระบวนการเรยีนรูท่ีเปนระบบ 

 

 

 

X
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อภิปรายผล 

 1.  จากการสังเคราะหขอมูลท่ีพบวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยูใน

ระดับดีเลิศมากท่ีสุด (รอยละ 62.26)  โดยมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการของผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพในระดับดีเลิศสูงกวามาตรฐานท่ี 1 และ

มาตรฐานท่ี 3 (รอยละ 56.60, 54.72 และ 50.94 ตามลําดับ) นั้น  อาจจะเนื่องมาจาก 

ผูบริหารมีการบริหารงานและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ  โดยการมีสวนรวมจาก

ทุกฝาย ซ่ึงมีรองรอยหลักฐานปรากฏอยางหลากหลาย  รวมท้ัง การท่ีผูบริหารนําหลักการ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มาใชเปน

รูปแบบหนึ่งในการบริหารจัดการ  ทําใหครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  จึงสงผลตอ

คุณภาพผูเรียนดวย  นอกจากนี้ อาจจะเนื่องมาจากกฎกระทรวงฯ   การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 มีสาระเอ้ือตอการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ตลอดจนประสบการณ

ท่ีสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาอยาง

ตอเนื่อง  และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือการดําเนินงานจากเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาอยางใกลชิด ท้ังในรูปแบบการนิเทศ ณ สถานศึกษา การประชุม สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ  การผลิตสื่อและเผยแพร เชน  เอกสารแผนพับแนวทางการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา และ/หรือ การสราง 

line กลุม IQA สพม.16 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน   

ทําใหโรงเรียนโดยผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ตลอดจนผู เกี ่ยวของ

ตระหนักในความสําคัญและรับทราบบทบาทหนาที่ของตนเองอยางชัดเจน  จึงรวม

ดําเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง

อยางเต็มกําลังความสามารถ  โรงเรียนสวนมากจึงมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

ระดับดีเลิศดังกลาว 

2.  จากการสังเคราะหขอมูลท่ีพบวา ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16  สวนมากมีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ (รอยละ  56.60) นั้น  อาจจะ

เนื่องมาจากความตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง  โดย
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พิจารณาจากรอยรอยหลักฐาน/ เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมินท้ังใน

สวนของกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ท่ีมีความหลากหลาย  ท้ังนี้ แผนงาน/

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน ท่ีแสดงถึงความตระหนักของ

สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง  เชน  การกําหนดใหมี

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามศักยภาพของนักเรียน  โครงการ 1 นักเรียน 1 อาชีพ 

นโยบาย 1 ครู 1 นวัตกรรม  การพัฒนาหองเรียนคุณภาพ  การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การให

นักเรียนมีสวนรวมในการวิเคราะหและประเมินตนเองในการเรียนรู  ฯลฯ  ทําใหมีความ

เชื่อม่ันไดวา  โรงเรียนจะไดรับการพัฒนาไปสูคุณภาพในระดับท่ีสูงข้ึนทุกมาตรฐานไดใน

อนาคต  

  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ควรนําผลการสังเคราะหไปใชในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหเปนรูปธรรม  สอดคลองกับสภาพจริง  จะเปน

ประโยชนตอผูเรียน  ผูปกครอง ชุมชน  และผูเก่ียวของ  ท้ังนี้ ในมิติแผนงาน/แนวทาง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคงสภาพหรือดียิ่งข้ึน  ควรนําไปสูการนิเทศ กํากับ ติดตาม

และใหความชวยเหลือใหสถานศึกษาปฏิบัติไดจริง  

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และโรงเรียนควรนํา

ขอมูลจากรายงานประจําปที่ตอเนื่องยอนหลังอยางนอย 3 ปการศึกษา มาศึกษา 

วิเคราะห  และศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงจะ

เปนฐานขอมูลท่ีสําคัญในการศึกษาแนวโนมเพ่ือสรางความเชื่อม่ันตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในอนาคตไดมากยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ ควรแผนแพรผลการศึกษารวมท้ังกระบวนการ

ดําเนินงานท่ีดีให เปนแบบอยาง/เปนกรณีศึกษาแกสถานศึกษาอ่ืนๆ ผานระบบ 

NETWORK  เพ่ือสรางความตระหนักในการรวมกันพัฒนาผูเรียนใหผูเก่ียวของทุกคน 
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3.  ผูบริหารควรใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปน

เครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาท้ังระบบอยางจริงจัง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง    โดยการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู       

มีการจัดการความรูในองคกรท่ีเปนความรูฝงแนนอยางตอเนื่องและมีบันทึกชัดเจน  

พรอมสงมอบเปนองคความรูใหแกเพ่ือนรวมงานใหมสําหรับปรับ/ พัฒนาตนเองให    

เขาสูวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของโรงเรียน  รวมท้ังนําผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู   ระดมความคิดหาแนวทางปรับปรุง แกปญหา พัฒนาการบริหาร

และการเรียนการสอนอยางมีสวนรวมจากทุกฝาย  ตลอดจนนําไปพัฒนาการดําเนินงาน

ตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความยั่งยืนตอไป    

  4.  โรงเรียนควรกําหนดแนวนโยบายการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล  

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนานักเรียนให มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนในเรื่องตางๆ รองรับ         

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและเปนบุคคลในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด 4.0 อยาง

มีคุณภาพ เชน 

     4.1  ทักษะกระบวนการคิดท่ีเปนระบบและเขมแข็ง โดยดําเนินการอยาง

จริงจังดวยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สอดแทรก/ บูรณาการในทุกกลุม

สาระการเรียนรู ตลอดจนการวัดผลท่ีใชแบบทดสอบอัตนัยแทนปรนัยมากข้ึน 

     4.2  ทักษะการอาน การตั้งคําถาม การแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดย

อาจจะประยุกตใชเทคนิค/ วิธีสอน SQ3R, PBL เปนตน ท้ังนี้  ใหครูทุกกลุมสาระ     

การเรียนรูรวมฝกทักษะการอานใหแกนักเรียนดวย ไมใชใหเปนบทบาทของกลุมสาระ  

การเรียนรูภาษาไทยเพียงอยางเดียว  

     4.3  ทักษะดานภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาในประเทศ  

อาเชียน รวมท้ังภาษาตางประเทศอ่ืนๆ ตามศักยภาพท่ีโรงเรียนสามารถดําเนินการได 

หรือเปนภาษาท่ีมีการใชมากข้ึนในโลก เชน จีน ญ่ีปุน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ  ใหเขมขน

ข้ึน เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง ตลอดจนเปนพ้ืนฐานสําคัญ

สําหรับนําไปใชในอนาคต    
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     4.4 ทักษะกระบวนการเรียนรู  โดยเฉพาะการเรียนรูผานเครือขาย 

Internet ท่ีมีคุณภาพ และทักษะการทํางานเปนทีมท่ีควรมีการสอดแทรกเพ่ือปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมใหนักเรียนดวย   ฯลฯ 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ควรจัดและพัฒนา

สถานศึกษาสูความเปนเลิศตามฐานกลุมโรงเรียน เชน โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก  หรือโรงเรียนท่ีผาน

เกณฑและการรับรองคุณภาพภายนอกกับโรงเรียนท่ีไมผานเกณฑ  เปนตน  ท้ังนี้ ควร

เพ่ิมการนิเทศ ติดตามและใหความชวยเหลือการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมากข้ึน

เพ่ือสรางความเขาใจ ความตระหนักและสะทอนผลเพ่ือการพัฒนาใหสถานศึกษาได

ทันทวงที  สงผลใหการปองกัน/แกไข/พัฒนาการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

คุณภาพของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษามีความพรอมรองรับ   

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.  สถานศึกษาควรเผยแพรกระบวนการดําเนินงานท่ีดีใหเปนแบบอยาง/ เปน

กรณีศึกษาแกสถานศึกษาอ่ืน ๆ  รวมท้ังศึกษาผลสะทอนกลับ เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาใหสูงข้ึน  ท้ังนี้ โรงเรียนควรดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ระดับบุคคลใหเปนระบบมากข้ึน  ตลอดจนควรพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปน

ปจจุบันและนําไปใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 

ตอเนื่องภายใตการมีสวนรวมของกลุมบุคคลท่ีหลากหลายมากข้ึนดวย   
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ภาคผนวก 1 : ขอมูลพ้ืนฐาน  

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดตั้งข้ึนตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 17  สิงหาคม พ.ศ. 2553  ปจจุบันตั้งอยูเลขท่ี 174 ถนน

สงขลา-นาทวี  ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รับผิดชอบโรงเรียน 

ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล  รวม 53 โรง 

  

ขอมูลสถานศึกษา  
 

ตาราง 7  แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

            เขต 16  จําแนกรายจังหวัดและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน   

จังหวัด 

ระดับการศึกษาท่ีเปดสอน (แหง) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
มัธยมศึกษาปท่ี 1-6  

และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รวม 

สองทะเล 13 1 14 

นครหาดใหญ 14  14 

ทักษิณ สงขลา 12 1 13 

อันดามัน 12 - 12 

รวมจังหวัดสงขลา 39 2 41 

รวมท้ังสิ้น  51  2  53  
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ตาราง 8  แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

            เขต 16 จําแนกรายจังหวัดและขนาดของสถานศึกษา   

สหวิทยาเขต 
ขนาดของสถานศึกษา (แหง) 

เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ รวม 

สองทะเล 7 4 1 2 14 

นครหาดใหญ 6 3 1 4 14 

ทักษิณ สงขลา 8 4   1  -  13 

อันดามัน 4 5 3 - 12 

รวม 25 

(47.17) 

16 

(30.19) 

6 

(11.32) 

6 

(11.32) 

53 

(100.00) 
 

หมายเหตุ ขนาดโรงเรียนจําแนกตามจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

  โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวนนกัเรียน  1-500  คน 

  โรงเรียนขนาดกลาง    จํานวนนกัเรียน  501-1,500  คน 

  โรงเรียนขนาดใหญ   จํานวนนกัเรียน  1,501-2,500  คน 

  โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ  จํานวนนักเรียน  2,501 คนข้ึนไป  
 

ขอมูลบุคลากร 
 

ตาราง 9  แสดงจํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกรายจังหวัด 

   และประเภทของบุคลากร  

จังหวัด 

ประเภทของบุคลากร  (คน) 

ผูบริหาร ครู  
พนักงาน

ราชการ 

อัตรา

จาง 
ครูมาชวย
ราชการ 

รวม 

สงขลา 104 2,259 41 55 12 2,471 

สตูล 33 550 35 9 1 628 

รวม 137 2,809 76 64 13 3,099 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2561 
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ขอมูลนักเรียน 
 

ตาราง 10 แสดงจํานวนนักเรียน หองเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

             เขต 16 จําแนกรายจังหวัด ระดับการศึกษาและชั้นเรียน   

จํานวนนักเรียน/

หองเรียน 

 

ระดับการศึกษา 

จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล รวม อัตรา

สวน 

หอง :

น.ร. 

นักเรียน 

(คน) 

หองเรียน 

(หอง) 

นักเรียน

(คน) 

หองเรียน 

 (หอง) 

นักเรียน

(คน) 

หองเรียน 

 (หอง) 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 8,802 252 1,962 57 10,764 309 1 : 35 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 8,603 247 1,998 55 10,601 302 1 : 34 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 7,859 239 1,776 5436 9,635 293 1 : 33 

รวมมัธยมศึกษา

ตอนตน 
25,264 738 5,736 166 31,000 904 1 : 34 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 5,820 179 1,507 48 7,327 227 1 : 32 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 5,584 175 1,304 47 6,928 222 1 : 31 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 5,368 175 1,347 46 6,715 221 1 : 30 

รวมมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
16,772 529 4,158 141 20,970 670 1 : 31 

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันปท่ี 1 

56 2 - - 56 2 1 : 28 

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 

53 2 - - 53 2 1 : 27 

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 

39 2 - - 39 2 1 : 20 

รวมประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 
148 6 - - 148 6 1 : 25 

รวมท้ังส้ิน 42,184 1,273 9,934 307 52,118 1,580 1 : 33 
 

อัตราสวนเฉลี่ย ครู : นักเรียน เปน 1 : 19 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
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ขอมูลผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

ตาราง 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 

              2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนท่ี 

     การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วิชา ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. 16 

ภาษาไทย 54.42 55.04 60.06 

คณิตศาสตร 30.04 30.28 34.38 

วิทยาศาสตร 39.62 36.43 34.75 

ภาษาอังกฤษ 29.45 29.10 30.63 

รวมเฉล่ีย 37.50 37.71 41.17 

 

ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 

             2561  เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับ 

  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

วิชา ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. 16 

ภาษาไทย 47.31 48.16 51.63 

คณิตศาสตร 30.72 31.04 35.04 

วิทยาศาสตร 30.51 30.75 32.09 

สังคมศึกษาฯ 35.16 35.48 37.18 

ภาษาอังกฤษ 31.41 31.15 33.33 

รวมเฉล่ีย 35.02 35.32 37.85 
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ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

ตาราง 13 แสดงภาพรวมผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามจังหวัด 

จังหวัด จํานวนโรงเรียน รับรอง คิดเปนรอยละ ไมรับรอง คิดเปนรอยละ 

สงขลา 41 39 95.12 2 4.88 

สตูล 12 11 91.67 1 8.33 

รวม 53 50 94.34 3 5.66 

 
ตาราง 14 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

        การรับรองมาตรฐาน  และระดับคุณภาพ 

ขนาด
โรงเรียน* 

จํานวนและคารอยละ
การรับรองมาตรฐาน 

ระดับคณุภาพ (แหง) 

ไม
รับรอง 

รับรอง ดีมาก ดี พอ ใช ปรับปรุง 
ปรับปรุง
เรงดวน 

สข สต สข สต สข สต สข สต สข สต สข สต สข สต 
ขนาดเล็ก 0 1 12 2 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 
ขนาดกลาง 2 0 13 5 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 
ขนาดใหญ 0 0 7 4 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 
ขนาดใหญพิเศษ 0 0 7 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
ภาพรวม 2 1 39 11 4 1 37 11 0 0 0 0 0 0 

คารอยละ 
ของภาพรวม 3.
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*  ใชเกณฑ สมศ. คือ โรงเรียนขนาดเล็ก   จํานวนนักเรียน  1 – 300  คน 

โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวนนักเรียน  301 - 1,000 

    โรงเรียนขนาดใหญ จํานวนนักเรียน  1001 - 2000 

   โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวนนักเรียน 2001 ข้ึนไป 

     **  สข  หมายถึง  จังหวัดสงขลา สต  หมายถึง  จังหวัดสตูล 
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ภาคผนวก 2 : ขอมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ตาราง 15  แสดงภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา อําเภอ 
ขนาด

สถานศึกษา 

ผลการประเมิน 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

1 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เมืองสงขลา ใหญพิเศษ   
   

2 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เมืองสงขลา ใหญพิเศษ   
   

3 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ เมืองสงขลา ใหญพิเศษ    
  

4 สงขลาวิทยาคม สิงหนคร กลาง    
  

5 ชะแลนิมิตวิทยา สิงหนคร เล็ก    
  

6 สทิงพระวิทยา สทิงพระ กลาง    
  

7 สทิงพระชนูปถัมภ สทิงพระ เล็ก    
  

8 ระโนดวิทยา ระโนด กลาง    
  

9 ระโนด ระโนด กลาง    
  

10 สามบอวิทยา ระโนด เล็ก    
  

11 ตะเครียะวิทยาคม ระโนด เล็ก    
  

12 คลองแดนวิทยา ระโนด เล็ก    
  

13 กระแสสินธุวิทยา กระแสสินธุ เล็ก    
  

14 ธรรมโฆสติ นาหมอม เล็ก    
  

15 หาดใหญวิทยาลัย หาดใหญ ใหญพิเศษ    
  

16 หาดใหญวิทยาลัย ๒ หาดใหญ ใหญพิเศษ    
  

17 หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา หาดใหญ ใหญพิเศษ    
  

18 หาดใหญรัฐประชาสรรค หาดใหญ ใหญพิเศษ    
  

19 หาดใหญพิทยาคม หาดใหญ เล็ก    
  

20 พะตงประธานครีีวัฒน หาดใหญ ใหญ    
  

21 หาดใหญเจริญราษฎรพิทยา หาดใหญ เล็ก    
  

22 คูเตาวิทยา หาดใหญ เล็ก    
  

23 บางกลํ่าวิทยารัชมังคลาภิเษก บางกล่ํา เล็ก    
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ตาราง  68 (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา อําเภอ 
ขนาด

สถานศึกษา 

ผลการประเมิน 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

24 ควนเนียงวิทยา ควนเนียง กลาง     
 

25 ปากจาวิทยา ควนเนียง เล็ก      

26 รัตนพลวิทยา คลองหอยโขง เล็ก      

27 รัตภมูิวิทยา รัตภมู ิ กลาง      

28 มัธยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา รัตภมู ิ กลาง      

29 จะนะวิทยา จะนะ เล็ก      

30 จะนะชนูปถัมภ จะนะ กลาง      

31 จะโหนงพิทยาคม จะนะ เล็ก      

32 ไมแกนประชาอุทิศ จะนะ เล็ก      

33 นาทวีวิทยาคม นาทวี ใหญ      

34 ทับชางวิทยาคม นาทวี เล็ก      

35 เทพา เทพา กลาง      

36 เทพพิทยาภาณมุาศ เทพา เล็ก      

37 สะบายอยวิทยา สะบายอย กลาง      

38 เขาแดงกุศลวิทยา สะบายอย เล็ก      

39 กอบกุลวิทยาคม สะเดา เล็ก      

40 ปาดังติณสูลานนท สะเดา เล็ก      

41 สะเดา "ขรรคชัยกัมพลานนท
อนุสรณ" 

สะเดา ใหญ       

42 สตูลวิทยา เมืองสตลู ใหญ       

43 พิมานพิทยาสรรค เมืองสตลู ใหญ       

44 วิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล 

เมืองสตลู กลาง      

45 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคม
วัฒนา" 

ควนกาหลง เล็ก      

46 ควนโดนวิทยา ควนโดน กลาง      
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ตาราง  15  (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา อําเภอ 
ขนาด

สถานศึกษา 

ผลการประเมิน 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

47 กําแพงวิทยา ละงู กลาง    
  

48 ละงูพิทยาคม ละงู กลาง      

49 ทาแพผดุงวิทย ทาแพ กลาง      

50 สาครพิทยาคาร ทาแพ เล็ก      

51 ทุงหวาวรวิทย ทุงหวา กลาง      

52 ทาศิลาบํารุงราษฎร ทุงหวา เล็ก      

53 ปาลมพัฒนวิทย มะนัง เล็ก      

รวมจังหวัดสงขลา (รอยละ) 10 
(35.71) 

8 
(57.14) 

1 
(7.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

รวมจังหวัดสตูล (รอยละ) 3 
(25.00) 

6 
(50.00) 

3 
(23.08) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

รวมท้ังหมด 13 31 9 0 0 

คิดเปนรอยละ 

24
.5

3 

58
.4

9 

16
.9

8 

0.
00

 

0.
00
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ตาราง  16   แสดงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาจําแนกรายมาตรฐาน 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

1 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา           

2 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา           

3 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ           

4 สงขลาวิทยาคม           

5 ชะแลนิมิตวิทยา           

6 สทิงพระวิทยา           

7 สทิงพระชนูปถัมภ           

8 ระโนดวิทยา           

9 ระโนด           

10 สามบอวิทยา           

11 ตะเครียะวิทยาคม           

12 คลองแดนวิทยา           

13 กระแสสินธุวิทยา           

14 ธรรมโฆสติ           

15 หาดใหญวิทยาลัย           

16 หาดใหญวิทยาลัย ๒           

17 หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณ
กุลกันยา 

          

18 หาดใหญรัฐประชาสรรค           

19 หาดใหญพิทยาคม           

20 พะตงประธานครีีวัฒน           

21 
หาดใหญเจริญราษฎร
พิทยา 

          

22 คูเตาวิทยา           

23 บางกล่ําวิทยารัชมังคลา
ภิเษก 
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ตาราง  16  (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

24 ควนเนียงวิทยา           

25 ปากจาวิทยา           

26 รัตนพลวิทยา           

27 รัตภมูิวิทยา           

28 มัธยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา           

29 จะนะวิทยา           

30 จะนะชนูปถัมภ           

31 จะโหนงพิทยาคม           

32 ไมแกนประชาอุทิศ           

33 นาทวีวิทยาคม           

34 ทับชางวิทยาคม           

35 เทพา           

36 เทพพิทยาภาณมุาศ           

37 สะบายอยวิทยา           

38 เขาแดงกุศลวิทยา           

39 กอบกุลวิทยาคม           

40 ปาดังติณสูลานนท           

41 สะเดา "ขรรคชัยกัมพลา
นนทอนุสรณ" 

          

42 สตูลวิทยา           

43 พิมานพิทยาสรรค           

44 วิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล 

          

45 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคม
วัฒนา" 

          

46 ควนโดนวิทยา           
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ตาราง  16  (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 2 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

47 กําแพงวิทยา           

48 ละงูพิทยาคม           

49 ทาแพผดุงวิทย           

50 สาครพิทยาคาร           

51 ทุงหวาวรวิทย           

52 ทาศิลาบํารุงราษฎร           

53 ปาลมพัฒนวิทย           

รวมจังหวัดสงขลา 9 21 11 0 0 18 21 2 0 0 

รวมจังหวัดสตูล 3 7 2 0 0 4 8 0 0 0 

รวมท้ังหมด 12 28 13 0 0 22 29 2 0 0 

คิดเปนรอยละ 

22
.6

4 

52
.83

 

24
.5

3 

0.
00

 

0.
00

 

41
.51

 

54
.7

2 

3.
77

 

0.
00

 

0.
00

 

 

หมายเหตุ 

มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
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ตาราง  16   (ตอ)  

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ี 4 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

1 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา           

2 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา           

3 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ           

4 สงขลาวิทยาคม           

5 ชะแลนิมิตวิทยา           

6 สทิงพระวิทยา           

7 สทิงพระชนูปถัมภ           

8 ระโนดวิทยา           

9 ระโนด           

10 สามบอวิทยา           

11 ตะเครียะวิทยาคม           

12 คลองแดนวิทยา           

13 กระแสสินธุวิทยา           

14 ธรรมโฆสติ           

15 หาดใหญวิทยาลัย           

16 หาดใหญวิทยาลัย ๒           

17 หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณ
กุลกันยา 

          

18 หาดใหญรัฐประชาสรรค           

19 หาดใหญพิทยาคม           

20 พะตงประธานครีีวัฒน           

21 
หาดใหญเจริญราษฎร
พิทยา 

          

22 คูเตาวิทยา           

23 บางกล่ําวิทยารัชมังคลา
ภิเษก 
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ตาราง  16  (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ี 4 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

24 ควนเนียงวิทยา           

25 ปากจาวิทยา           

26 รัตนพลวิทยา           

27 รัตภมูิวิทยา           

28 มัธยมสริิวัณวรี ๒ สงขลา           

29 จะนะวิทยา           

30 จะนะชนูปถัมภ           

31 จะโหนงพิทยาคม           

32 ไมแกนประชาอุทิศ           

33 นาทวีวิทยาคม           

34 ทับชางวิทยาคม           

35 เทพา           

36 เทพพิทยาภาณมุาศ           

37 สะบายอยวิทยา           

38 เขาแดงกุศลวิทยา           

39 กอบกุลวิทยาคม           

40 ปาดังติณสูลานนท           

41 สะเดา "ขรรคชัยกัมพลา
นนทอนุสรณ" 

          

42 สตูลวิทยา           

43 พิมานพิทยาสรรค           

44 วิทยาศาสตรจุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล 

          

45 ควนกาหลงวิทยาคม "นิคม
วัฒนา" 

          

46 ควนโดนวิทยา           
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ตาราง  16  (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ี 4 

ยอด
เย่ียม 

ดี
เลิศ 

ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

ยอด
เย่ียม 

ดีเลิศ ดี 
 ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

47 กําแพงวิทยา           

48 ละงูพิทยาคม           

49 ทาแพผดุงวิทย           

50 สาครพิทยาคาร           

51 ทุงหวาวรวิทย           

52 ทาศิลาบํารุงราษฎร           

53 ปาลมพัฒนวิทย           

รวมจังหวัดสงขลา 13 21 7 0 0 2 3 0 0 0 

รวมจังหวัดสตูล 6 6 0 0 0 1 2 1 0 0 

รวมท้ังหมด 19 27 7 0 0 3 5 1 0 0 

คิดเปนรอยละ 

35
.8

5 

50
.94

 

13
.2

1 

0.
00

 

0.
00

 

33
.33

 

55
.5

6 

11
.1

1 

0.
00

 

0.
00

 

 

หมายเหตุ 
มาตรฐานท่ี 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มาตรฐานท่ี 4 :  

ท่ี โรงเรียน รายการ 
1 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา คุณลักษณะตามอัตลักษณของโรงเรียนวรนารีเฉลิม 
2 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ อัตลักษณของสถานศึกษา“ลูกนวมินทมีความจงรักภักดี 

ตอสถาบันพระมหากษัตริย”  
3 หาดใหญรัฐประชาสรรค การบริหารจัดการดวยระบบท่ีมีคุณภาพ 
4 ปากจาวิทยา วัฒนธรรมพ้ืนบาน 
5 วิทยาศาสตรจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย สตูล 
ความเปนเลิศทางวิชาการตามเปาหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร 

6 สาครพิทยาคาร การจัดการเรียนการสอน 
7 ปาลมพัฒนวิทย ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
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ตาราง  16  (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี 5 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา 

1 สาครพิทยาคาร *      

 

หมายเหตุ 

มาตรฐานท่ี 5 : การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
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ผูจัดทํา 

รายงานการสังเคราะห SAR  ปการศึกษา 2561   

 

ท่ีปรึกษา  

นายศังกร  รักชูชื่น   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 

สังเคราะหและเขียนรายงาน 

นางสาววรรณี  รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก 
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