
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญั 

 การศกึษาเป็นปจัจยัสําคญัในการสรา้งและพฒันาความรู ้ความคดิ ความประพฤติ

และคุณธรรมของบุคคลในสงัคม ดังนัน้ การพัฒนาศักยภาพของคน จึงนําหน้าการพัฒนา

ประเทศในมติอิื่น ซึง่เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้

กําหนดไวใ้นมาตรา 80 เพื่อกําหนดเป็นนโยบายสําคญัของรฐับาลในการพฒันาการศกึษา เพื่อ

การพฒันาคนใหม้คีุณภาพ ซึง่เป็นการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื โดยรฐับาลต้องคุ้มครองสทิธิ

ของเด็กและเยาวชนให้ได้รบัการพฒันาอย่างเต็มที่ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ และสตปิญัญา การ

อบรมเลีย้งดแูละการศกึษาปฐมวยั รฐับาลตอ้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน การจดัการศกึษาใน

ทุกระดบัและ ทุกรูปแบบ โดยจดัให้มแีผนและกฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษา รวมทัง้พฒันา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ของโลก โดยเน้นการ

เสรมิสรา้งคุณภาพของผูเ้รยีนให้ประกอบด้วยความมวีนิัย มจีติสาธารณะและยดึมัน่อุดมการณ์

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุข นอกจากน้ี รฐับาลต้อง

ส่งเสรมิและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน องค์การ

ทางศาสนา และเอกชน ทีม่คีวามพรอ้มใหม้สี่วนร่วมในการจดัการศกึษาตัง้แต่ก่อนระดบัปฐมวยั

ใหไ้ดม้าตรฐานและมคีุณภาพเท่าเทยีมกนั(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2550 : 137) 

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 2542 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบั

ที ่2) พุทธศกัราช 2545 ไดก้ล่าวถงึเรื่องมาตรฐานและการประกนัคุณภาพทางการศกึษา ไวใ้น

หมวด 6 ที่กล่าวว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจดัให้มกีารประกนัคุณภาพทัง้ภายในและ การ

ประกนัคุณภาพภายนอกตามแนวทางที่กฎหมายกําหนด นอกจากน้ียงัให้ความสําคญัในเรื่อง

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาไวอ้กีดว้ย ไดก้ําหนดสาระบญัญตัเิรือ่งน้ีในหมวดที ่6 

ว่าด้วยมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและ

ดําเนินการในเรื่องน้ีได้ถูกต้อง โดยเฉพาะมาตราที่ 48 กล่าวไว้ว่า ให้หน่วยงานตนัสงักดัและ

สถานศกึษา จดัให้มรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและให้ถอืว่าการประกนัคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบรหิารการศกึษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารจดัทํา

รายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน

เพื่อนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา เพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 

โดยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2553  หมวดที ่1 บททัว่ไป 

ขอ้ 5 กล่าวว่าให้สถานศกึษาดําเนินการประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 
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โดยเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ทัง้น้ี การได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสงักดัและการมสี่วน

ร่วมของชุมชน เมื่อมกีารจดัการศึกษา  ของชาติในแนวทางเพื่อให้การศึกษามคีุณภาพดงัที่

กล่าว ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ ในดา้นการ จดัการศกึษาจงึต้องมกีารจดัตัง้หน่วยงานภายนอกทีม่ ี

หน้าที่ ในการประเมนิจดัการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

กระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อตรวจสอบและประเมนิกระบวนการบรหิารจดัการของสถานศกึษานัน้ 

ตามเกณฑท์ี่ได้กําหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานดงักล่าวได้แก่สํานักรบัรองมาตรฐานและการประเมนิ

คุณภาพการศกึษา ให้มหีน้าที่ตรวจสอบและประเมนิการบรหิารจดัการของสถานศกึษาให้ตรง

หรอืใกล้เคยีงกบัเกณฑ์คุณภาพที่ตัง้ไว้ เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปมัน่ใจในการบรหิารจดัการใน

สถานศกึษานัน้ๆว่ามคีุณภาพ (กรมวชิาการ, 2545 : 12-14)  

 อยา่งไรกต็าม ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2555 สถานศกึษาทุกแห่งรวมทัง้ศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ ซึ่งถอืว่าเป็นสถานศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 จะต้องได้รบั

การประเมนิและรบัรองมาตรฐาน ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัทําคู่มอืประเมนิคุณภาพภายใน สถานศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

โดยมนีโยบายที่จะเร่งพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ในสงักดัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา จาํนวน 14 มาตรฐาน 63 ตวับ่งชี ้เมื่อวนัที ่ 30  มถุินายน 2557 เพื่อนํามาเป็น

แนวทางในการจดัการศกึษา กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถงึความสําคญัในการนํามาตรฐาน

การศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศกึษา เพื่อความเป็นเอกภาพและมมีาตรฐานเดยีวกนั 

ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิสนบัสนุนใหร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาเขม็แขง็

และยัง่ยนืและใหห้น่วยงานตน้สงักดัใชเ้ป็นแนวทางในการตดิตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศกึษา 

เพื่อปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรบัการ

ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในรอบต่อไป (พ.ศ.2559-2563) (กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่, ม.ป.ป : คํานํา) ดงันัน้ บุคลากรทุกระดบัในองคก์รต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

และลงมอืปฏบิตัอิย่างจรงิจงั รวมทัง้ฝ่ายบรหิารและผู้รบัผดิชอบต้องมกีารควบคุม กํากบั ดูแล 

สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการดําเนินการ ติดตามผลและนําผลที่ได้มาพัฒนาหรือ

ปรบัปรุง แก้ไข ดําเนินการ (วพิรรณ วฒันชพี, 2540 : 32-33) นอกจากนัน้เพื่อให้การ

ดาํเนินการประเมนิคุณภาพภายในประสบความสําเรจ็ จะยงัต้องไดร้บัความร่วมมอืจากบุคลากร

ทุกฝ่าย มกีารทํางานเป็นทมีทีเ่ขม้แขง็ ผูบ้รหิารจะต้องเป็นผูนํ้าในการดําเนินการ บุคลากรต้อง

ได้รบัการเตรยีมความพร้อม เข้าใจหลกัการและแนวทางการดําเนินการรวมทัง้ตระหนักถึง

ความสําคญัของการประเมนิคุณภาพภายใน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2543 : 20-21) 

 จากการศกึษารายงานการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม 2558 พบว่า ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ มปีระสทิธผิลของระบบประกนัคุณภาพภายใน อยู่ในระดบั พอใช ้เน่ืองจากศูนย์
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พฒันาเดก็เล็ก ไม่มสี่วนร่วมในการประเมนิผลการดําเนินตามระบบประกนัคุณภาพของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ไมม่กีารประเมนิการประเมนิคุณภาพความพงึพอใจของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งภายใน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กขาดการนิเทศติดตาม การสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

และไม่มกีารจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมนิผลการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทีส่ามารถรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกได ้(รายงานการประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบสาม, 2558)     

 จากบทนําดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัมคีวามสนใจศกึษาการมสี่วนร่วมในการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็   สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่     จงัหวดัสุโขทยั 

1. โดยนําหลกัการมสี่วนร่วมของโคหเ์อนและฮบัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977 : 7-26)  2. 

และหลกัการประกนัคุณภาพภายใน สถานศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั สงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 1)ประเดน็การมสี่วนร่วม ผู้มสี่วนร่วมและวธิกีารมสี่วนร่วม เพื่อให้การมสี่วนร่วม

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและรวมถงึ 2)การประเมนิคุณภาพภายในของของศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  1) การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2) 

จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 3) จดัทาํระบบบรหิารและสารสนเทศ 4) การ

ดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศกึษา 6) การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา 7) จดัทํารายงานประจําปี

เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 8) การพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการจดัการศกึษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

 

จดุมุ่งหมายของการวิจยั 

 เพื่อศึกษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั  

 

ขอบเขตการวิจยั 

 ในการศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั โดยมขีอบเขตดา้นเน้ือหา 

ดงัน้ี 

 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

        การศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัสุโขทยั ตามกฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบ หลกัเกณฑ์และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กําหนดหลกัเกณฑ ์

แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินการโดยยดึหลกัการมี
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ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน 8 ประการ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554 : 14)  

 2.   ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  2.1 ประชากร  ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั จาํนวน  91 

แห่ง ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารส่วน

ตําบล จาํนวน 91 คน ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา จาํนวน 91 คน ครผููด้แูลเดก็ จาํนวน   91 คน 

รวม 273 คน สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวดัสุโขทยั(สํานักงานท้องถิ่นจงัหวดั

สุโขทยั,2558) 

 2.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัสุโขทยั จํานวน  

76 แห่ง โดยใช้ตารางการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของแครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& 

Morgan,1986 อ้างถงึใน บุญชม  ศรสีะอาด, 2544 : 43) และเป็นการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มผู้ให้

ขอ้มูล ประกอบด้วย นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิาร

ส่วนตําบล จาํนวน 76 คน ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา  จาํนวน 76 คน  ครผููดู้แลเดก็ จาํนวน 

76 คน รวม 228 คน สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัสุโขทยั 

 3.  ขอบเขตด้านตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรที่ศึกษา คือ สภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนย์พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทยั 8 ประการ   

(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554 : 14) ดงัน้ี 

 3.1 การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 3.2 การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

 3.3 การจดัทาํระบบบรหิารและสารสนเทศ 

 3.4 การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา 

 3.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา 

 3.6 การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา 

 3.7 การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

 3.8 การพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 ในการศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จงัหวดัสุโขทยัเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกนั ผูว้จิยัขอนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
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 1.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หมายถงึ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาลและ 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบล จงัหวดัสุโขทยั 

 2.  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ หมายถงึ สถานศกึษาทีใ่หก้ารอบรมเลีย้งดูจดักจิกรรม จดั

ประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิพฒันาการ การเรยีนรูใ้หเ้ดก็มคีวามพรอ้ม ดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ 

สงัคม และสตปิญัญา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั 

 3.  การมสี่วนรว่ม หมายถงึ การดาํเนินงานทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาเขา้มามี

ส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ทุกขัน้ตอนของการมสี่วนร่วม ตัง้แต่การร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วม

วางแผนปฏบิตังิาน รว่มรบัผดิชอบผลทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางบวก และทางลบ ทําใหเ้กดิความรูส้กึเป็น

ส่วนหน่ึงขององคก์ร เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงาน

การประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 8 ด้าน 

ประกอบดว้ย 

 3.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา หมายถึง การดําเนินการ

ศกึษา วเิคราะห ์มาตรฐานและตวับ่งชี ้ในการพจิารณาสาระสําคญัทีก่ําหนดในมาตรฐานและตวับ่งชี้

ที่สะท้อนอตัลกัษณ์ การกําหนดมาตรการส่งเสรมิ การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเรจ็ของแต่ละ

มาตรฐานและตวับ่งชีว้่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 3.2 การจดัทําแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา หมายถงึ การศกึษา

สภาพปญัหาและวเิคราะห์สภาพปญัหาความต้องการตามสภาพจรงิ การนําผลการวเิคราะห์สภาพ

ปญัหามากําหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และการกําหนดบทบาท

หน้าทีใ่หบุ้คลากรของสถานศกึษา รบัผดิชอบในการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา การกําหนดบทบาท

หน้าที่ แนวทางการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น  การกําหนดการใช้

งบประมาณและทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพให้สอดคลอ้งกบักจิกรรมโครงการและการเสนอแผน

จดัการศกึษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 

 3.3 การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ หมายถงึ การกําหนดผู้รบัผดิชอบ ในการ

จดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ครอบคลุม เป็นปจัจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถงึการใหบ้รกิาร และ

เชื่อมโยงเครอืข่ายกบัหน่วยงานต้นสงักดั  การนําขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงาน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และการพฒันาการเรยีนการสอนที่เอื้อต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา  

 3.4 การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  หมายถงึ

การดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจําปีสู่การปฏิบตัิ ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ การ

ส่งเสรมิผู้รบัผดิชอบและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง การสนับสนุนการนําแผนปฏบิตักิารประจําปีไปใช้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสูงสุด 

 3.5 การจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา หมายถงึ การเตรยีมการ 

การกําหนดผู้รบัผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสงักัด การ
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ตดิตามตรวจสอบ  การรายงานการตรวจสอบ การนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ระดบัสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงพฒันา และ การให้

ความรว่มมอืในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั 

 3.6 การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา หมายถงึ กระบวนการ

การดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ การกําหนด

มาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็พจิารณา ที่สะท้อนผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษาในการประเมนิ

คุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 3.7 การจดัทํารายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน หมายถงึ

การดําเนินการสรุปผล การประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็คุณภาพ

ของผู้เรยีนและผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษา  การจดัทํารายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการ

ประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  การนําเสนอรายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและการเผยแพร่รายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

สาธารณชน หน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 3.8 การจดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การ

ดาํเนินการส่งเสรมิแนวความคดิการประกนัคุณภาพการศกึษาทีใ่หเ้กดิกบัครแูละบุคลากรทุกคนการ

พฒันาคุณภาพการศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้การนําผล การประเมนิคุณภาพภายในมา

วเิคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อนําไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และพฒันาการ

เรยีนการสอนอย่างต่อเน่ือง การนําผลการประเมนิคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง  การ

เลอืกสรรข้อมูลสารสนเทศ ในการตดัสนิใจของผู้บรหิารไปใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจการบรหิาร

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอย่างมคีุณภาพแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากการประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  

 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการวิจยั  

 1.  ทําใหท้ราบถงึสภาพการมสี่วนร่วมการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั 

 2.  ได้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบแนวทางในการพฒันาระบบการประเมิน

คุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั 


