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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 

2554-2558) และ (2) เปรียบเทียบพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสาม 

และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอก ข้อมูลที่น ามาใช้ในการสังเคราะห์ประกอบด้วยผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

และได้รับการรับรองผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหารส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้วจ านวนทั้งหมด 32,834 แห่ง และความคิดเห็นของผู้ประเมินภายนอกใน

เล่มรายงาน จ านวน 329 เล่ม ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวม 33 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบบันทึกข้อมูลและประเด็นการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

การแจงนับความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

                                                           
1 ส านักทะเบยีนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ผลการสังเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไประดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน 
20,369 แห่ง (ร้อยละ 62.04) ส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับดี (ร้อยละ 54.20) รองลงมาคือระดับดี
มาก (ร้อยละ 7.83) สถานศึกษาที่ไม่รับรองมาตรฐาน 12,465 แห่ง (ร้อยละ 37.96) สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลได้รับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ส่วนมาตรฐานอ่ืนๆ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัด
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน  

2. สถานศึกษาร้อยละ 30.35 มีผลการประเมินลดลง 2 ระดับแบบรับรองมาตรฐานลดลงเป็นไม่
รับรองมาตรฐาน และส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สถานศึกษาทั้งในเมือง
และนอกเมือง และสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ส่วนสถานศึกษาสังกัด สกอ. และกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) มีผลการประเมินคงที่สามรอบแบบ ดี ดีมาก และดีมาก และแบบดี  ดี และดี ตามล าดับ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีผลการประเมินลดลงแบบดี
มากลดลงเป็นดี 

ค าส าคัญ: การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การสงัเคราะห์ผลการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ทั่วไประดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
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Abstract 

The objectives of this research were: 1) to synthesize results of the third external 
quality assessment (B.E. 2554-2558); and 2) to compare the external quality assessment 
results of the second and the third rounds, and synthesize suggestions of the external 
assessors. Synthesized data consisted of results of the second external quality 
assessment (B.E. 2549-2553), and the third external quality assessment (B.E. 2554-2558) 
of 32,834 general basic education schools  at primary and secondary levels which were 
accredited by the  Executive Board, Office of Nation Education Standards and Quality 
Assessment (ONESQA), and summary opinions of the external assessors in 329 book 
reports. A group discussion comprised 33 stakeholders was also held. Research tools 
were data recording form, and issues for focus group discussion. The data were analyzed 
by using the frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis.  

  Synthesized results were summarized as follows:  

1. A total of 20,369 general basic education schools (62.04%) were accredited. 
Most of them had assessment results at the good level (54.20%), followed by the very 
good level (7.83 %), and 12,465 schools were unaccredited. The schools under Office of 
the Higher Education Commission, especially large schools, and schools in Bangkok and 
its vicinity were most accredited. The second standard concerning educational 
administration was certified at very good level, whereas other standards were certified 
at the good level, and the first standard relating to educational management scored the 
lowest. The fifth indicator on learning achievement of the learners was rated at the 
urgent improvement level.  

             2.  About 30.35 % of the schools received lower assessment result levels from 
accredited to non-accredited, and most of them were schools under the Office of Basic 
Education and Local Administrative Organization, small, medium, and large schools of 
both urban and suburban areas, and regional schools. The schools under Office of the 
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Higher Education Commission and Bangkok Metropolitan Administration had stable 
assessment results at the good, very good, and very good levels, and the good, good, 
and good levels, respectively. The special large schools and schools in Bangkok and its 
vicinity had lower assessment result levels from the very good to good level.   

Keywords:  The third external quality assessment, Synthesis of assessment results of  
        General basic education schools, at primary and secondary levels.  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการ
จัดการศึกษา โดยให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึ กษาที่ ต้ อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก มาตรา 49 ก าหนดให้มีการ
จัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยค านึงถึงความมุ่งหมายและ
หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วย
การศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน 

สมศ. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษามาแล้วสามรอบ ได้แก่ การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) โดยไม่
มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพื่อ
ยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือ
เป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาให้ปฏิบัติได้
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ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-
2553) เป็นการประเมินโดยน าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา และการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-
2558) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยค านึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา  

ปี งบประมาณ พ .ศ .  2558 สมศ. 
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ครบทุกระดับและทุกประเภทสถานศึกษาแล้ว 
เพื่อให้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม  (ฉบับที่  3 )  พ .ศ .  2553 อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมศ. จึงจัดท า
โครงการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยแยกเป็นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอ (กศน.อ า เภอ) และสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ ทั้งนี้บทความนี้จะน าเสนอผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถม 
ศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อสัง เคราะห์ผลการ

ประเมินพร้อมทั้งเสนอแนะการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ วไป 
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสามของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป 
 
นิยามศัพท์ 

1. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) หมายถึง 
การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ผ่านการ
รับรองของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้วมา
ค านวณค่าสถิติ เช่น การแจงนับความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
เนื้อหา และการเสดงด้วยกราฟ แล้วน าเสนอผล
ในภาพรวมของประเทศ  

2.  ก า รป ระ เมิ น คุณ ภาพภา ย น อก 
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพและมาตฐาน
การศึกษา ซึ่ งกระท าโดยส านักงาน หรือผู้
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ประเมินภายนอก แล้วแต่กรณี เพื่อมุ่งให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น การประเมิน
คุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐานการ
ประเมินตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ 1) มาตรฐาน
ที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  2) มาตรฐานที่ว่า
ด้วยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานที่ว่า
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน 

3.  ส ถ านศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ านทั่ ว ไ ป 
หมายถึง สถานศึกษาที่มุ่ งตอบสนองความ
ต้องการทางการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการ
เรียนการสอนในระดับต้นที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ขั้นต่อไป โดยเริ่มตั้ งแต่การเรียนรู้ใน
กา รศึ กษาปฐมวั ย  จนถึ ง กา ร เ รี ยน ไปถึ ง
มัธยมศึกษา  

4. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง
ขนาดของโรงเรียนที่แบ่งตามจ านวนนักเรียน 
เป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (0-120 คน) ขนาด
กลาง (12–600 คน) ขนาดใหญ่ (601–1,500 
คน) และขนาดใหญ่พิเศษ (มากกว่า 1,500 คน) 
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรุง เทพมหานคร 
แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (0-400 คน) 
ขนาดกลาง (401–800 คน) และขนาดใหญ่ 
(ตั้งแต่ 800 คนขึ้นไป) 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาเป็นการสังเคราะห์
ข้อมูลจาก 4 แหล่ง ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ  3 แหล่ ง คือ 1) ข้อมูลเชิ งปริมาณจาก
ฐานข้อมูลของสมศ. ซึ่งเป็นข้อมูลผลการประเมิน
จากสถานศึกษาจ านวน 32,834 แห่ง 2) ข้อมูล
เชิงคุณภาพจากเล่มรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามที่  สมศ. จัดส่งให้
สถานศึกษาจ านวน 320 เล่ม 3) เอกสารและ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
จ านวน 1 แหล่ง คือ ผลการประชุมสนทนากลุ่ม
จากผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้แทนจาก
สถานศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะการยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา 
-มัธยมศึกษาและการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ  
1. แบบบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพจากเล่มรายงาน  
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2.แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้
เป็นประเด็นอภิปรายในการจัดประชุมสนทนา
กลุ่ม  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การศึกษาเอกสาร ได้แก่ การศึกษาเอกสาร 
คู่ มื อการประ เมิน  รายงานการประเมิน 
ฐานข้อมูล และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary 
data) ผลการประเมินภายนอกรอบสามของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ได้รับการประเมิน
และรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ใน
ระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 จ านวน 32,834 
แห่ง  

กิจกรรมที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็น
การเก็บข้อมูลโดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม 
( Focus Group) กั บ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
(Stakeholders) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ แทนจากหน่วยงานต้นสั งกัด  ผู้ แทนจาก
สถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก และพ่อแม่
ผู้ปกครอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาจ านวน 33 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม จ าแนกตามคุณลักษณะ
สถานศึกษาโดยใช้การวิ เคราะห์ทางสถิติ  
น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นจ านวนและร้อยละ

ของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง/ไม่รับรอง
คุณภาพและระดับคุณภาพการด า เนินงาน 
ตลอดจนการน าเสนอผลการประเมินในรูปตาราง
แจกแจงความถี่และแผนภูมิ 

2. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามจ าแนกตามมาตรฐานและตัว
บ่งชี้โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.  การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 –2558) ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) ในประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ด้วยโปรแกรม MAXQDA 

4. การเปรียบเทียบพัฒนาการผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสาม
ของสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านทั่ ว ไป  ระดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โดยใช้สถิติบรรยาย 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

5. การวิ เคราะห์ผลจากการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบ ส าม  ( พ . ศ .  2 5 54 - 2 558 )  ข อ ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาที่ได้รับการประเมิน
ทั้งหมด 32,834 แห่ง เป็นสถานศึกษาในสังกัด 
สพฐ . 29,550 แห่ง (ร้อยละ 90) สช . 1,963 
แห่ง (ร้อยละ 5.98) อปท. 842 แห่ง (ร้อยละ 
2.56) กทม. 437 แห่ง (ร้อยละ 1.33) และสกอ. 
42 แห่ง (ร้อยละ 0.13) เป็นสถานศึกษาขนาด
เล็ ก  12,465 แห่ง  ( ร้ อยละ  37.96)  กลาง 
16,604 แห่ง (ร้อยละ 50.57) ใหญ่ 2,699 แห่ง 
(ร้อยละ  8.22)  และใหญ่พิ เศษ 1,066 แห่ง 
(ร้อยละ 3.25) ตั้งอยู่นอกเมือง 26,680 แห่ง 
(ร้อยละ 81.26) ตั้ งอยู่ ในเมือง 6,154 แห่ง 
(ร้อยละ 18.74) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
14,068 แห่ง (ร้อยละ 42.85) ภาคกลาง5,559 
แห่ง (ร้อยละ 16.93) ภาคใต้ 3,651 แห่ง (ร้อย
ละ 11.12) ภาคเหนือ 3,737 แห่ง (ร้อยละ 
11.38) กรุงเทพฯและปริมณฑล  2,125แห่ง 
(ร้อยละ 6.47) ภาคตะวันออก 2,006 (ร้อยละ 
6.11) และภาคตะวันตก 1,688 แห่ง (ร้อยละ 
5.14) 

ผลการประเมินในภาพรวมมีสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ านทั่ ว ไ ป  ร ะดั บป ระถมศึ กษา -
มัธยมศึกษาได้รับการประเมินทั้งหมด 32,834 

แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน 20,369 แห่ง 
(ร้อยละ 62.04) ส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
ระดับดี (ร้อยละ 54.20) รองลงมาคือระดับดี
มาก (ร้อยละ 7.83) สถานศึกษาที่ไม่รับรอง
มาตรฐาน 12,465 แห่ง (ร้อยละ 37.96) 
(ตารางที่ 1) 

สถานศึกษาสังกัดสกอ.ได้รับการรับรอง
มาตรฐานมากที่สุด (ร้อยละ 95.24) และส่วน
ใหญ่  ( ร้อยละ 61 .90)  ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน ในระดั บดี ม าก  รองล งมาคื อ
สถานศึกษาสังกัดกทม. และสช. (ร้อยละ  
89.70 และ  72.29 ตามล าดับ) สถานศึกษาที่
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด คือ 
สถานศึกษาสังกัดสพฐ. (ร้อยละ 39.10) (ตาราง
ที่ 1 และภาพที่ 1 ก) 

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษได้รับการ
รับรองมาตรฐานมากที่สุด (ร้อยละ 88.09) 
รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดใหญ่กลางและ
ขนาดเล็กตามล าดับ (ร้อยละ 66.36, 62.29 
และ 58.54 ตามล าดับ) สถานศึกษาทุกขนาด
ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองในระดับคุณภาพดี  
(ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ข) 

สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและนอก
เมือง ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 
(ร้อยละ 65.63 และ 61.21) และส่วนใหญ่
ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับคุณภาพดี 
(ร้อยละ 56.47 และ 53.68 ตามล าดับ) (ตาราง
ที่ 1 และภาพที่ 1 ค) 
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สถานศึกษาที่ อยู่ ในกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑลได้รับการรับรองมาตรฐานมากกว่า
ภูมิภาคอ่ืนเล็กน้อย (ร้อยละ 78.16) ส่วน

สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคได้รับการรับรอง
มาตรฐานใกล้เคียงกันระหว่างร้อยละ 60.08–
65.90 (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ง)

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ที่
ได้รับการรับรอง/ไม่รับรองมาตรฐานตาม ระดับคุณภาพ จ าแนกตามสังกัด ขนาด ที่ตั้ง 
และภูมิภาค 

สถานศกึษา 

ขั้นพืน้ฐานทั่วไป 

ระดบัประถมศึกษา-

มัธยมศึกษา 

รับรองมาตรฐาน ไม่รับรอง รวม 

ดีมาก ดี รวม มาตรฐาน ท้ังหมด 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ (แห่ง) 

สังกัด          

สพฐ. 2,198 7.44 15,799 53.47 17,997 60.90 11,553 39.10 29,550 

สช. 276 14.06 1,143 58.23 1,419 72.29 544 27.71 1,963 

อปท. 44 5.23 477 56.65 521 61.88 321 38.12 842 

กทม. 28 6.41 364 83.30 392 89.70 45 10.30 437 

สกอ. 26 61.90 14 33.33 40 95.24 2 4.76 42 

ขนาด          

เล็ก 1,022 8.20 6,275 50.34 7,297 58.54 5,168 41.46 12,465 

กลาง 1,185 7.14 9,157 55.15 10,342 62.29 6,262 37.71 16,604 

ใหญ่ 165 6.11 1,626 60.24 1,791 66.36 908 33.64 2,699 

ใหญ่พิเศษ 200 18.76 739 69.32 939 88.09 127 11.91 1,066 

ท่ีตั้ง          

ในเมอืง 564 9.16 3,475 56.47 4,039 65.63 2,115 34.37 6,154 

นอกเมอืง 2,008 7.53 14,322 53.68 16,330 61.21 10,350 38.79 26,680 

ภูมิภาค          

กรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 
272 12.80 1,389 65.36 1,661 78.16 464 21.84 2,125 

ภาคกลาง 386 6.94 2,954 53.14 3,340 60.08 2,219 39.92 5,559 

ภาคเหนือ 216 5.78 2,076 55.55 2,292 61.33 1,445 38.67 3,737 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอื 
1,272 9.04 7,236 51.44 8,508 60.48 5,560 39.52 14,068 

ภาคตะวันออก 123 6.13 1,199 59.77 1,322 65.90 684 34.10 2,006 

ภาคตะวันตก 91 5.39 936 55.45 1,027 60.84 661 39.16 1,688 
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สถานศกึษา 

ขั้นพืน้ฐานทั่วไป 

ระดบัประถมศึกษา-

มัธยมศึกษา 

รับรองมาตรฐาน ไม่รับรอง รวม 

ดีมาก ดี รวม มาตรฐาน ท้ังหมด 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ (แห่ง) 

ภาคใต ้ 212 5.81 2,007 54.97 2,219 60.78 1,432 39.22 3,651 

รวม 2,572 7.83 17,797 54.20 20,369 62.04 12,465 37.96 32,834 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1  ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศกึษา-มัธยมศึกษา ที่ได้รับการรับรอง/ไม่รับรองมาตรฐานตาม
ระดับคุณภาพ จ าแนกตามสังกัดขนาด ที่ตั้ง และภูมิภาค 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตามมาตรฐาน แบ่ง
ออกเป็น 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 75, 10, 10 และ 5 
คะแนน ตามล าดับ ผลการประเมินน าเสนอใน
รูปของคะแนนเฉลี่ยเทียบร้อย ดังตารางที่ 2 
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาทั้งหมดมีคะแนน
เฉลี่ ย เที ยบร้ อยของผลการประ เมินตาม
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา เท่ากับ 
80.30 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ที่
อยู่ในมาตรฐานนี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
และตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้ เรียนมีค่ า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับต้องปรับปรุง
เร่งด่วน (ค่าเฉลี่ยเทียบร้อย 47.65) ส่วนตัวบ่งชี้
อ่ืนๆ อยู่ในระดับดีมาก 

ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ด้าน
การบริหารจัดการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเทียบ
ร้อยเท่ากับ 90.62 อยู่ ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณารายตัวบ่งชี้ที่อยู่ในมาตรฐานนี้ พบว่า 
อยู่ในระดับดีมากทุกตัว  

 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ด้าน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ซึ่งประเมินจากตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี
คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อยเท่ากับ 81.90 อยู่ใน
ระดับดี 

ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 ด้าน
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งประเมินจากตัว
บ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาและต้นสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยเทียบ
ร้อยเท่ากับ 89.60 อยู่ในระดับดี

 
ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการประเมิน และร้อยละของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตามระดับคุณภาพรายมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้ 

 

ช่วงคะแนน (เต็ม100คะแนน) ระดับคุณภาพ 

90.00 – 100.00 ดีมาก 
75.00 – 89.99 ด ี
60.00 – 74.99 พอใช้ 
50.00 – 59.99 ต้องปรับปรุง 
0.00– 49.99 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ M S M% 
ความ 
หมาย 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

1. ด้านผล

การจดั

การศกึษา 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ด ี(10) 

9.47 0.45 94.70 ดีมาก 87.84 11.77 0.36 0.02 0.02 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค ์(10) 

9.44 0.37 94.40 ดีมาก 91.73 8.13 0.10 0.02 0.01 

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (10) 

8.87 0.55 88.70 ด ี 42.52 56.39 1.04 0.03 0.02 
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หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง คะแนนเต็มของแต่ละตัวบ่งช้ี M หมายถึง ค่าเฉลี่ย  
S หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน M% หมายถึงค่าเฉลี่ยเทียบร้อย 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ M S M% 
ความ 
หมาย 

ดีมาก ดี พอใช ้ ต้อง
ปรับปรุง 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (10) 8.64 0.58 86.40 ด ี 22.51 74.76 2.64 0.02 0.07 
5. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
ผู้เรียน (20) 

9.53 3.88 47.65 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

7.13 17.06 39.40 30.29 6.12 

 9. ผลการพฒันาให้บรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน พนัธกจิและ
วัตถุประสงคข์องการจัดตั้ง
สถานศกึษา (5) 

4.75 0.47 95.00 ดีมาก 76.35 22.70 0.77 0.01 0.17 

10. ผลการพฒันาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลักษณข์องสถานศกึษา (5) 

4.78 0.45 95.60 ดีมาก 78.77 20.55 0.51 0.01 0.17 

11. ผลการด าเนนิงานโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของ
สถานศกึษา(5) 

4.73 0.47 94.60 ดีมาก 76.60 21.95 1.25 0.05 0.15 

รวม (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 60.22 4.54 80.30 ด ี 6.41 76.98 16.41 0.18 0.04 

2. ด้านการ

บริหารจัด

การศกึษา 

7. ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
สถานศกึษา (5) 

4.53 0.46 90.60 ดีมาก 62.51 34.28 2.63 0.26 0.31 

12. ผลการส่งเสรมิพัฒนา
สถานศกึษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพือ่ให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศกึษา (5) 

4.53 0.58 90.60 ดีมาก 56.52 40.65 2.33 0.00 0.49 

รวม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 9.06 0.88 90.62 ดีมาก 57.84 38.61 2.91 0.28 0.36 

3. ด้านการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

6. ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ (10) 

8.19 0.93 81.90 ด ี 29.56 59.22 10.35 0.43 0.44 

4. ด้านการ
ประกนั
คุณภาพภายใน 

8. พัฒนาการของการประกนั
คุณภาพในสถานศึกษาและต้น
สังกัด (5) 

4.48 0.57 89.60 ด ี 72.88 8.47 18.09 0.20 0.37 
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ผลการประเมินรายมาตรฐาน จ าแนกตาม 

สังกัด ขนาด ที่ตั้ง และภูมิภาค พบว่า ผลการ
ประเมินตามมาตรฐานที่ 1 ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
สังกัดสกอ. เท่านั้นที่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก นอกนั้นผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี ส่วนมาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินอยู่ใน
ร ะ ดั บ ดี ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ข น า ด เ ล็ ก  แ ล ะ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
นอกนั้นผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ทุกประเภทสถานศึกษามีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี สถานศึกษา สังกัดสกอ. 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิ เศษมีผลการ
ประ เมิ นสู งกว่ าสถานศึกษาประ เภท อ่ืน 
มาตรฐานที่ 4 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ในสถานศึกษาสังกัด อปท. กทม. สถานศึกษา
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 
สถานศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล และภาค
ตะวันออก นอกนั้นผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
(ตารางที่ 3)

 

ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยเทียบร้อยของผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1-4 จ าแนกตาม สังกัด ขนาด ทีต่ั้ง  

และภูมิภาค 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดบัประถม-

มัธยม 

มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที ่2 มาตรฐานที ่3 มาตรฐานที ่4 

สังกัด สพฐ. 80.17b 90.48a 81.73 b 89.57 b 

 สช. 81.76 b 90.73 a 82.89 b 89.17 b 

 อปท. 79.91 b 92.68 a 83.27 b 92.70 a 

 กทม. 82.16 b 94.97 a 85.13 b 94.71 a 

 สกอ. 90.13 a 94.38 a 88.81 b 89.94 b 

ขนาด เล็ก 79.76 b 88.70 b 80.51 b 87.40 b 

 กลาง 80.39 b 91.19 a 82.12 b 90.49 a 

 ใหญ่ 80.81 b 93.68 a 84.43 b 93.18 a 

 ใหญ่พิเศษ 83.73 b 96.41 a 88.23 b 95.37 a 

ที่ตั้ง ในเมือง 80.73 b 91.50 a 82.83 b 90.33 a 

 นอกเมือง 80.20 b 90.42 a 81.68 b 89.55 b 

ภูมิภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล 82.53 b 93.78 a 84.48 b 91.94 a 

 ภาคกลาง 79.84 b 91.05 a 81.67 b 89.30 b 

 ภาคเหนือ 79.80 b 90.10 a 81.73 b 89.83 b 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป ระดบัประถม-

มัธยม 

มาตรฐานที ่1 มาตรฐานที ่2 มาตรฐานที ่3 มาตรฐานที ่4 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 80.48 b 89.62 b 81.60 b 89.36 b 

 ภาคตะวันออก 80.40 b 91.76 a 82.22 b 91.17 a 

 ภาคตะวันตก 79.83 b 90.40 a 81.84 b 89.18 b 

 ภาคใต้ 79.66 b 91.98 a 81.90 b 89.60 b 

หมายเหตุ   a หมายถึง ดีมาก  b หมายถึง ดี

3. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ
ของผู้ประเมินภายนอก 

ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้
ประเมินภายนอกส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า -
มัธยมศึกษาพบว่า มีข้อเสนอแนะที่น าเสนอ
ตามมาตรฐาน 1-4 ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการกล้าแสดงออก มีสุขนิสัยที่ดี 
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด  มี วิ นั ย อ ด ท น  มี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนทุกกลุ่ มสาระ 
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ สม่ าเสมอและต่อเนื่อง และการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น ห รื อ นิ สั ย รั ก ก า ร อ่ า น  
นอกจากนั้นควรจัดการเรียนการสอนโดยมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นสื่อการ
เรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรมีการ
วิเคราะห์ผลการสอบหรือผลการประเมินเพื่อ
น าไปพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน 

ม า ต ร ฐ า น ที่  2  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การศึกษา พบว่ามีข้อเสนอแนะสถานศึกษา
ควรมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ใ น ก า ร ร่ ว ม มื อ กั น ท า ง า น  โ ด ย ใ ห้
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรมีการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ สถานที่ 
ตลอดจนครูให้เพียงพอกับการบริหารจัด
การศึกษา สถานศึกษาควรบริหารจัด
การศึกษาให้มีความปลอดภัยทั้งด้านอุปกรณ์ 
สิ่ งของและสถานที่ โดยการก าหนดเป็น
นโยบาย/แผน แนวปฏิบัติหรือมาตรการ 
นอกจากนั้นสถานศึกษาควรบริหารจัด
การศึกษาในลักษณะที่เป็นกิจกรรม โครงการ
หรืองานวิจัย และสถานศึกษาควรบริหารจัด
การศึกษาในเรื่องสิ่ งแวดล้อมที่จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษาควร
จัดกิจกรรมจัดแบบบูรณาการ วางแผน
พัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างของบุคคล  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อ



 

196 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 8  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

 

Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL) 

ตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  และควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการ เรี ยนการสอน หรื อพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษาควรให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในกับบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษา และควรส่งเสริมระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ควรประเมินคุณภาพภายในทุก
มาตรฐานตามสภาพจริงอย่างสม่ าเสมอด้วย
เครื่องมือที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้สถานศึกษาควร
พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานและน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสาม
รอบ 

ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสามรอบ พบว่า
สถานศึกษาร้อยละ 30.35 มีผลการประเมิน
ลดลง 2 ระดับแบบรับรองมาตรฐานเป็นไม่
รั บ รอ งม าต รฐ าน  และส่ ว น ใหญ่ เป็ น
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. สถานศึกษา
ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  
สถานศึกษาทั้งในเมืองและนอกเมือง และ
สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ส่วนสถานศึกษา
สังกัด สกอ. และ กทม. มีผลการประเมิน
คงที่ แบบดี ดีมาก และดีมาก และแบบดี ดี 
และดี ตามล าดับ สถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ และสถานศึกษาในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มีผลการประเมินลดลงแบบดีมาก
เป็นดี (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มธัยมศึกษา ที่มีพัฒนาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองและรอบสามแบบตา่งๆ 

จ าแนกตามสังกัด ขนาด ที่ตั้ง และภูมิภาค 

 สังกัด ขนาด ท่ีตั้ง ภูมิภาค รวม 

พัฒนาการ สพฐ. สช. อปท

. 

กทม. สกอ

. 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่

พิเศษ 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 

กทม./

ปริมณฑล 

กลาง เหนือ อีสาน ตะวัน

ออก 

ตะวัน

ตก 

ใต ้  

รวมคงท่ี 3 รอบ 20.00 24.50 19.83 41.88 40.48 20.99 19.53 22.12 28.33 23.40 19.93 25.74 24.19 20.90 18.33 20.69 25.36 18.16 20.58 

ดี ดีมาก และดีมาก 0.76 5.30 0.48 2.29 30.95 0.33 0.76 2.19 12.01 2.99 0.64 6.16 0.38 1.12 0.68 1.20 0.77 0.77 1.08 

ดี ดี และด ี 12.30 12.07 15.68 39.36 9.52 10.31 13.58 17.41 15.95 15.21 12.16 17.84 11.73 14.08 11.94 14.61 16.65 10.08 12.73 

พอใช้ พอใช ้และพอใช ้ 1.18 1.63 0.24 0.00 0.00 2.08 0.73 0.11 0.09 0.96 1.22 0.24 2.45 0.91 0.94 0.80 1.24 1.10 1.17 

(ปป&ตปป&ตปป) หรือ 

(ปป&ตปป&ตปปรด) 

0.19 0.20 0.00 0.00 0.00 0.36 0.08 0.04 0.00 0.15 0.19 0.00 0.14 0.45 0.18 0.05 0.12 0.16 0.18 

ไม่รับรอง 3 รอบ 5.57 5.30 3.44 0.23 0.00 7.91 4.38 2.37 0.28 4.09 5.73 1.51 9.50 4.34 4.59 4.04 6.58 6.05 5.42 

รวมลดลง 1 ระดับ 14.76 21.45 16.63 35.24 7.14 13.88 14.05 22.27 38.93 21.12 14.16 30.21 13.22 16.89 13.68 15.80 14.28 16.13 15.47 

ดีมาก เป็น ด ี 7.79 17.88 12.59 33.87 7.14 3.84 8.85 20.49 38.46 15.14 7.42 27.76 7.23 8.62 6.29 11.32 7.11 10.00 8.87 

ดี เป็น พอใช ้ 6.89 3.16 3.92 1.37 0.00 9.84 5.17 1.78 0.47 5.85 6.66 2.31 5.86 8.22 7.30 4.49 7.17 5.97 6.51 

พอใช้ เป็น ต้อง

ปรับปรุง 

0.07 0.41 0.12 0.00 0.00 0.19 0.04 0.00 0.00 0.13 0.08 0.14 0.13 0.05 0.09 0.00 0.00 0.16 0.09 

รวมลดลง 2 ระดับ 32.31 18.49 31.47 9.15 2.38 32.29 31.69 29.94 11.44 29.09 31.59 19.53 28.53 33.85 33.60 28.32 29.80 31.58 31.12 

ดีมาก เป็น พอใช ้ 0.68 0.20 0.59 0.23 0.00 0.77 0.62 0.44 0.00 0.65 0.64 0.14 0.83 0.72 0.50 0.80 0.41 1.15 0.64 

ดี เป็น ตอ้งปรับปรุง 0.13 0.15 0.12 0.00 0.00 0.26 0.05 0.04 0.00 0.15 0.12 0.09 0.05 0.11 0.17 0.15 0.00 0.16 0.13 

รับรอง เป็น ไมร่ับรอง 31.50 18.14 30.76 8.92 2.38 31.26 31.02 29.46 11.44 28.29 30.82 19.29 27.65 33.02 32.93 27.37 29.38 30.27 30.35 

รวมเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ 8.92 6.62 4.99 3.66 16.67 10.92 8.09 3.11 3.85 6.92 9.01 4.94 10.60 5.94 9.92 6.83 7.58 6.93 8.62 

ดี เป็น ดมีาก 4.98 4.69 2.49 3.20 14.29 5.64 4.82 2.45 3.47 4.16 5.06 3.91 4.19 3.64 6.44 3.59 3.14 3.37 4.89 

พอใช้ เป็น ด ี 3.93 1.94 2.49 0.46 2.38 5.28 3.28 0.67 0.38 2.76 3.95 1.04 6.40 2.30 3.48 3.24 4.44 3.56 3.73 
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 สังกัด ขนาด ท่ีตั้ง ภูมิภาค รวม 

พัฒนาการ สพฐ. สช. อปท

. 

กทม. สกอ

. 

เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่

พิเศษ 

ใน

เมือง 

นอก

เมือง 

กทม./

ปริมณฑล 

กลาง เหนือ อีสาน ตะวัน

ออก 

ตะวัน

ตก 

ใต ้  

ปรับปรุง เป็น พอใช ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมเพ่ิมขึ้น 2 ระดับ 10.31 3.72 7.01 2.75 2.38 12.18 9.22 4.26 2.53 7.23 10.29 3.81 15.07 6.40 8.98 9.77 13.03 9.67 9.72 

ต้องปรับปรุง เป็น ด ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

พอใช้ เป็น ดีมาก 0.54 0.10 0.24 0.00 0.00 0.90 0.28 0.07 0.19 0.39 0.52 0.14 1.12 0.16 0.48 0.20 0.65 0.25 0.50 

ไม่รับรอง เป็น รับรอง 9.77 3.62 6.77 2.75 2.38 11.27 8.94 4.19 2.35 6.84 9.77 3.67 13.96 6.23 8.49 9.57 12.38 9.42 9.22 
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อภิปรายผล 
จากผลการสังเคราะห์ผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ านทั่ ว ไ ป ระดั บ
ประถมศึกษา -มัธยมศึกษา สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐ านทั่ ว ไ ป ร ะดั บปร ะถมศึ กษา -
มัธยมศึกษา 

ผลการประเมินในภาพรวมมีสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ า น ทั่ ว ไ ป  ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า -
มัธยมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน 20,369
แห่ง (ร้อยละ 62.04) ส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
ระดับดี (ร้อยละ 54.20) รองลงมาคือระดับดีมาก 
(ร้อยละ 7.83) สถานศึกษาที่ไม่รับรองมาตรฐาน 
12,465แห่ง (ร้อยละ 37.96)และและตัวบ่งชี้ที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ค่าเฉลี่ยเทียบร้อย 
4 7 . 6 5 )  มี ป ร ะ เ ด็ น ที่ น า ม า อ ภิ ป ร า ย คื อ 
สถานศึกษาถึงร้อยละ 37.96 ไม่รับรองมาตรฐาน 
ผลการประเมินดังกล่าวเนื่องมาจากสถานศึกษา
ถึงร้อยละ 36.41 มีผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งตาม
เกณฑ์การผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ของ สมศ. จะต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับ
คุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ดังนั้นสาเหตุการไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาเนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 5 ซึ่งประเมินจาก
คะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (O-NET) ใน 8 กลุ่ม
สาระ ดังนั้นการจะผ่านการรับรองมาตรฐาน 
สถานศึกษาต้องพัฒนาตัวชี้วัดที่ 5 อย่างเร่งด่วน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัญญา เรือง
แก้ว (2550) ที่พบว่าคะแนนผลการสอบ  O-
NET ในภาพรวมต่ ามาก ในระยะ 2 ปีแรก 
นักเรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่งของคะแนนเต็ม 
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่ง
มีคะแนนต่ ากว่าครึ่งมากและมีผู้สอบบางคนสอบ
ได้ 0 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของ
นักเรียนที่จบชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6 ยังไม่มี
คุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

2. ส ถ า น ศึ ก ษ าที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ ง
มาตรฐานในระดับคุณภาพดีมากเป็นส่วนใหญ่  
เป็นสถานศึกษาสังกัด สกอ. สถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษสามารถอภิปรายได้ว่าในการบริหาร
ก า รศึ กษ าก า หนด  อั ต ร า ก า ลั ง ผู้ บ ริ ห า ร
งบประมาณและครูผู้สอนจากจ านวนนักเรียน
ดังนั้นสถานศึกษาขนาดเล็กจึงเสี่ยงต่อการมีครู
ไม่ครบชั้ นมีครู ไม่ตรงวุฒิซึ่ งล้ วนส่ งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ งสิ้น
สถานศึกษาได้รับงบประมาณต่างๆ เช่น เงิน
อุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) งบประมาณพัฒนาครู
ตามจ านวนนักเรียน โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้
งบประมาณในการจัดการศึกษารายหัวนักเรียน
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มากกว่าสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ผลการส ารวจของ
วิทยากร เชียงกูล (2552) พบว่าปัญหาความไม่
เสมอภาคในการได้รับบริการทางการศึกษา
เนื่องจากการบริหารราชการแบบรวมศูนย์ และ
การจัดสรรงบประมาณและก าลังคนท าให้เกิด
ความไม่ เสมอภาคในการได้รับบริการทาง
การศึกษาในแง่ที่ว่าสถานศึกษาขนาดเล็กในเขต
ยากจนโดยเฉพาะในชนบทจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยกว่า มีครูตามวุฒิน้อยกว่าท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยต่ า
กว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับเดียวกันมีขนาดใกล้เคียงกันแต่
ที่ตั้งต่างกันได้รับการจัดสรรงบประมาณแตกต่าง
กัน นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อหัวและ
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูของสถานศึกษาขนาดที่
ใกล้เคียงกันยังได้รับการจัดสรรต่างกัน การ
จัดสรรงบประมาณแก่สถานศึกษาในส่วนภูมิภาค
โดยเฉพาะระดับอนุบาลและประถมศึกษามี
ลักษณะถดถอย กล่าวคือการใช้จ่ายต่อหัวใน
สถานศึกษาที่ เป็นจังหวัดยากจนจะต่ ากว่า
โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

3. สถานศึกษาร้อยละ 30.35 มีผลการ
ประเมินลดลง 2 ระดับแบบรับรองมาตรฐานเป็น
ไ ม่ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ าน  แ ล ะ ส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น
สถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. สถานศึกษาขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สถานศึกษาทั้ง
ในเมืองและนอกเมือง และสถานศึกษาในส่วน
ภูมิภาค ส่วนสถานศึกษาสังกัด สกอ. และ กทม. 

มีผลการประเมินคงที่แบบดี ดีมาก และดีมาก 
และแบบดี ดี และดี ตามล าดับ สถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ และสถานศึกษาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมีผลการประเมินลดลงแบบดีมาก
ลดลงเป็นดีสามารถอภิปรายได้ตามข้อ 2 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป 
ระดับประถมศึกษา-มธัยมศึกษา 

1. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ
การศึกษาโดยพิจารณาถึงความแตกต่างทั้งด้าน
บริบทและขนาดของสถานศึกษา โดยไม่ควรยึด
เกณฑ์จ านวนนักเรียนอย่างเดียวเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมกับสถานศึกษาทุกขนาด  

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยพัฒนาเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
เพื่อยกระดับตัวบ่งชี้ที่ 5 สร้างเสริมลักษณะนิสัย
ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัด
การศึกษาให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น จัดการเรียน
ก า ร ส อน โ ด ย เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ  ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ใ น
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

3. จากผลการวิจัย พบว่า ผลการ
ประเมินและพัฒนาการมีความแตกต่างกัน
ระหว่างสังกัด ขนาดและภูมิภาคของสถานศึกษา 
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สถานศึกษาสังกัด สกอ. สถานศึกษาขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ สถานศึกษาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมีผลการประเมินในระดับดีมาก
เป็นส่วนใหญ่ มีส่วนใหญ่มีพัฒนาการแบบดีมาก 
และดีมาก ดังนั้นการประเมินคุณภาพการศึกษา
รอบต่อไป อาจจะไม่ต้องก าหนดระยะเวลาการ
ประเมินที่เหมือนกันทุกโรงเรียน แต่ควรมีการ
แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนตามสภาพโรงเรียนแต่ละ
แห่ง เช่น แบ่งโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
โรงเรียนที่ไปสู่ระดับนานาชาติได้ (โรงเรียนที่ติด

อันดับ 1-100) เช่น โรงเรียนสาธิต โรงเรียน
ประจ าจังหวัด เป็นต้น อาจไม่ต้องไปประเมิน แต่
ควรมี site visit เพื่อดูวิธีการที่ดี แล้วน าโมเดลที่
ดีไปใช้กับโรงเรียนอ่ืน กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเข้มแข็ง 
ต้องท า site visit และประเมินบ้างแต่ไม่ต้องทุก 
5 ปี กลุ่มที่  3 โรงเรียนทั่วไปเข้าไปประเมิน
ตามปกติทุก 5 ปีและกลุ่มที่ 4 โรงเรียนอ่อนแอ 
ต้องการความช่วยเหลือ อาจต้องเข้าไปประเมิน
ทุกปี เพื่อดูพัฒนาการ
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