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บทคัดยอ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความพรอมของสถานศึกษา ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3
จาก สมศ.ของโรงเรียนบานแมปาคี อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี
ไดแก ผูบริหาร บุคลากรครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี
มีจํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามความความพรอมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สามจาก สมศ. และปญหาอุปสรรคในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณคณะกรรมการ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ขอมูลที่ไดจากการศึกษานํามาวิเคราะหโดยใชความถี่และรอยละ ประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษามีความพรอมดานเอกสารหลักฐานขอมูลตามตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 11 ตัวบงชี้ สวนในตัวบงชี้ที่ 12 สถานศึกษาไมมีความพรอม

ปญหาที่พบในการเตรียมความพรอม ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนอาน เขียน คิดวิเคราะห
ไมเปน และขาดระเบียบวินัย ดานกระบวนการ พบวา การเรียนการสอนไมเปนไปตามแผน
ดานปจจัย พบวา ขาดสื่ออุปกรณที่จําเปนตามหลักสูตร ซึ่งขอเสนอแนะในการแกปญหาคือ
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนอานออก เขียนได คิดวิเคราะหเปน
ใชการบรูณาการทางการเรียน ปลูกฝงวินัย คุณธรรม จริยธรรม
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ABSTRACT

The objectives of this study were to study conditions of readiness of educational
institution as well as the problem and obstacle in preparing readiness of Mae Pa Kee School,
Phrao District, Chiang Mai Province, for the third external educational quality assessment by
the office for National Education Standards and Quality Assessment. The respondents in this
study were as follows: administrators, teachers and basic education commissions. Tools used in
this study were consisted of 2 sets: 1st set was a questionnaire surveying readiness of educational
institution for the third external educational quality assessment by the office for National
Education Standards and Quality Assessment, and 2nd set was an interview form of educational
commissions regarding participation in preparing readiness for the third external educational
quality assessment. The data gained was then analyzed by frequency and percentage with
description.

The result of the study found that educational institution had readiness in documentations
according to 11 indicators of the third external educational quality assessment. For 12 th indicator,
the educational institution did not have readiness.

For the problems found in preparing readiness, in an aspect of learners, it found that
learner were unable to read, write and analytically think. They lacked of discipline. In an aspect
of process, it found that learner did not follow the plan. In an aspect of factors, it found that it was
in short of necessary learning media according to the curriculum. To solve the problems, it was
suggested that there should be activities that emphasize learners to read, write and analytically
think while using learning integration, implanting discipline, morality and ethics.


