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ปญหาและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบท่ี 2
ดานมาตรฐานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการในการเตรียม

ความพรอม เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับปญหาและ
ความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองจําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบ กลุมตัวอยาง เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง เปนผูบริหาร 32 คน และครูผูสอน 197 คน รวมเปน
จํานวน 229 คน เครื่องมือท่ีใช คือแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที

ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานมาตรฐานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง โดยภาพรวมและรายดาน มีปญหาอยูในระดับนอย 2) ความ
ตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง โดยภาพรวม และรายดานอยู
ในระดับมาก 3) ปญหาในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดาน
ตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง จําแนกตาม
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สถานภาพผูบริหารและครูไมแตกตางกัน 4) ความตองการในการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริหารและครู ไม
แตกตางกัน ยกเวนมาตรฐานท่ี 3

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 1) ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากร
เพ่ือสรางความเขาใจ 2) ควรสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนท่ีผาน
การประเมินคุณภาพภายนอก 3) ดานมาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีปญหาอยูในระดับนอย แตโดย
ภาพรวมแลวมีปญหามากท่ีสุด คือมี ( =2.48, S.D.=0.42) 4) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอท่ี 26 กลุมสาระ การเรียนรูภาษาตางประเทศ ดานมาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรู
และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ท่ีมีปญหามากท่ีสุด อยูในระดับปานกลาง

ABSTRACT
The purposes of this research were : 1) to study problems and needs

in preparing for external quality Assurance Phase two on student standard of
small schools under Angthong Educational Service Area, and 2) to compare
the problems and needs in preparation for external quality assurance
Phase two on student standards, classified by status of the informants. The
sample consisted of 32 administrators and 197 teachers, a total of 229 of
small schools under Angthong Educational Service Area. The instrument war
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for analysis
were mean standard deviation, and t-test

The findings were as fallows
1. The problems in preparing for external quality assurance phase

two on student standards of small schools under Angthong Educational
Service Area, as a whale and for each aspect, were at low level.

2. The need in preparing for external  quality  assurance phase two
on student standards  of  small  schools under Angthong Educational
service Area, as a whale and fir each aspect , were at high level.

X
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3. The problems in preparing for external quality assurance phase
two on student standards of small schools under Angthong Educational
Service Area, classified by status of the subjects, were not different.

4. The need in preparing for external quality assurance phase two on
student  standards of small schools under Angthong Educational Service
Area, classified by status of the subjects, was not or .05 level

The research suggestions were as follows :
1. There should be a staff conference to better understanding.
2. The school personnel should hear the opportunity to observe the

schools that passed the external quality assurance.
3. As for sixth standard, the skill in self-fulfillment and self-

development was or a low level, but actually as a whole it ranted the most
problematic issue ( =2.48, S.D.=0.42).

4. Considering each item, number 26, that is foreign language
learning in the fifth standard, which the students had the highest difficulty,
was ranked at a moderate level.

คําสําคัญ
ปญหาและการเตรียมความพรอม การประเมิน โรงเรียนขนาดเล็ก

ความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545 ไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหมวด 6 วาดวยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ มาตรา 47 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ และวิธ ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบร ิหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

X
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มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ใหมีสํานัก
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคกรมหาชน ทําหนาท่ี
พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมาย
และหลักการ และแนวการจัดการศึกษาใน แตละระดับ ตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่ง
ครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและสาธารณชน มาตรา 50 ใหสถานศึกษาใหความชวยเหลือในการ
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตางๆ ท่ีมีขอมูลเก่ียวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากร
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมท้ังผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษาให
ขอมูลเพ่ิมเติม ในสวนท่ีพิจารณาเห็นวาเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตาม
คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือ
หนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด
ไมไดมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไข ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วัตถุประสงคการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้
1. เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองระหวางผูบริหารและครู
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง เปนผูบริหาร 73 คน
ครูผูสอน 460 คน รวมเปนจํานวน 533 คน

2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร 32 คน ครู 197 คน รวม 229 คน
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามระดับปญหา และความ

ตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนของ
โรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง

4. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยนําสงและรับคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถาม
กลับคืนครบและขอมูลท่ีสมบูรณ จํานวน 229 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้

1. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง
โดยภาพรวมและ รายดานมีปญหาอยูในระดับนอย

2. ความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผู เรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอางทองโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก

3. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง จําแนก
ตามสถานภาพผูบริหารและครูไมแตกตางกัน

4. ความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริหาร และครู ไมแตกตางกัน ยกเวนดานมาตรฐานท่ี 3
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลสรุปการวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองมีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง โดย
ภาพรวม และรายดานมีปญหาอยูในระดับนอยอาจเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง มีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของตนเอง และมีระบบประเมินตนเองกอนท่ีจะไดรับการประเมินจากภายนอก ซึ่ง
แนวทางการการประเมินคุณภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอางทองสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพราะตางก็มุงสูมาตรฐาน หรือคุณภาพท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทําใหโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองมีคุณภาพดี มีปญหานอยพรอมท่ีจะ
รับการประเมินจากภายนอกสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ปญญา ปรางคทอง, 2545) ได
ศึกษาสภาพและปญหาการดํา เนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง ประชากร และกลุมตัวอยาง ไดแก
ผูบริหารโรงเรียน ในปการศึกษา 2544 จํานวน 156 โรงเรียนพบวาปญหาในการดําเนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง
ดานการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานมีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอย

2. ความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อางทอง โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก อาจเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง มีการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกโดยการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกแลวนําพัฒนา
โรงเรียนใหไดมาตรฐาน โดยผูบริหารสถานศึกษาไดการสรางความรูความเขาใจใหกับครู
และบุคลากรของโรงเรียนใหรวมมือรวมใจกันพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยเชิญวิทยากร
มาใหความรูเก่ียวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ และวิธีพัฒนาโรงเรียนใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สมศ.โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง ไดตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมีการวางแผน และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยาง
เปนระบบมี การตรวจติดตามภายในทําใหมีคุณภาพและพรอมท่ีจะรับการประเมินคุณภาพ
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จากภายนอก จึงทําใหระดับความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อางทองโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
(สุชิน ศีลธรรม, 2544) ศึกษาความพรอมในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยใชแนวคิดในขั้นตอนเตรียมสอบทบทวนของกรมสามัญศึกษาใน
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 5 ดานคือ การตั้งคณะกรรมการประเมิน การประชุม
วางแผน กําหนดแนวทางการตรวจสอบทบทวน การจัดทําคูมือดําเนินการเก็บขอมูล
และวิเคราะหขอมูลการกําหนดตารางปฏิบัติการตรวจสอบ และการชี้แจงผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายเพื่อรับการประเมินจากการศึกษาพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพรอมแตละดานอยูในระดับมาก

3. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทอง
จําแนกตามสถานภาพผูบริหาร และครูไมแตกตางกันอาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาทํา
ความเขาใจใหครูผูสอนทราบถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาโรงเรียนใหพรอมท่ีจะรับการ
ประเมินเพราะวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการท่ีจะสรางความม่ันใจและ
ใหหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอนรวมมือรวมใจกันพัฒนาคุณภาพดานตัวผูเรียนไดอยูในระดับมาตรฐานมีปญหาใน
การเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน อยูในระดับ
นอย และมีความเขาใจเ ก่ียวกับปญหาไปในทิศทางเดียวกัน จึงสงผลใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีปญหาไมแตกตางกัน

4. ความตองการในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริหารและครู ไมแตกตางกัน ยกเวนดาน
มาตรฐานท่ี 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05อาจเนื่องจากผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความตองการท่ีจะพัฒนาโรงเรียนใหไดตามมาตรฐานสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ.จึงไดวางแผน
กําหนดแนวทางและมีเปาหมายรวมกันเพ่ือยกระดับการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสู
ความเปนเลิศอันจะนําไปสูมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชนทําใหมีความ
ตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนโดย
ภาพรวม ไมแตกตางกัน ยกเวนดานมาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
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ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา แตกตางกัน อาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
อาจจะมีมุมมองท่ีแตกกัน เชน ผูบริหารสถานศึกษาตองการใหผูเรียนมีความสนใจและเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินและของไทย แตครูผูสอน
ตองการใหผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ ถึงอยางไรระดับ
ความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัว
ผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองโดยภาพรวมก็ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของขัตติยา วงษสันต (2548) ไดศึกษาความพรอม
ตามมาตรฐานทางการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองคกร
ภายนอก ของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารกับครูผูสอนในการ
เตรียมความพรอมตามมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากองคกรภายนอก กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารและครูผูสอน จํานวน
249 คน ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นระหวางผูบริหารกับครูผูสอน ที่มีตอความ
พรอมตามมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
องคกรภายนอก 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร ไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยพบวา ปญหาและความตองการในการเตรียมเพ่ือรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอางทองมีปญหาอยูในระดับนอยและความตองการในการเตรียมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดานตัวผูเรียนอยูในระดับมาก แตเพ่ือใหการ
เตรียมเพ่ือรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ดาน ตัวผูเรียนผานการประเมิน
ไดอยางดีจึงควรดําเนินการ ดังนี้

1. ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากรเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการเตรียมเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางตอเนื่อง

2. ควรสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนท่ีผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะไดนําแนวทางมาพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน

3. ดานมาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีปญหาอยูในระดับนอย แตโดยภาพรวมแลวมีปญหา
มากท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนควรปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
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และสนใจท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูตางๆ ใหมากข้ึน เชน ศึกษา
คนควาจากหองสมุด  อินเตอรเน็ท ฯลฯ

4. เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ี 26 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ดานมาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มีปญหามากท่ีสุด อยูใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนควรมีครูท่ีเปนเจาของภาษามาสอนนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเกิด
ทักษะในการพูด การฟง กลาพูดเม่ือพบชาวตางชาติ และควรสงเสริมใหโรงเรียนตั้งชมรม
ภาษาตางประเทศเพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมทํากิจกรรม และพัฒนาตนเองใหมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศใหมากข้ึน
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