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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถามการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดาํเนินงาน 

การประเมินคณุภาพภายในของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  

สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัสโุขทยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เร่ือง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดาํเนินงานการประเมินคณุภาพภายใน 

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัสโุขทยั 

 

คาํช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมุ่งทีจ่ะศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั 

 2. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นคําถามเกี่ยวกบัสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการ

ประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

จงัหวดัสุโขทยั 

 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่จะนําไปใช้ในการศึกษาเท่านัน้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษา

ผู้บรหิาร และครูผู้ดูแลเด็กโดยภาพรวม คําตอบของท่านจึงไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือ

หน่วยงานของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนัน้ ในการตอบแบบสอบถามจึงขอความกรุณาท่าน      

ให้ครบทุกข้อ และตอบตรงความเป็นจรงิมากที่สุด ทัง้น้ี เพื่อผลการศึกษามคีวามเชื่อถือได ้     

สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

 

 ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสงูทีท่่านกรณุาใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

นางชุตกิาญจน์  ทองธรรม 

นกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
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แบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

เร่ือง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดาํเนินงานการประเมินคณุภาพภายใน 

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัสโุขทยั 

คาํช้ีแจง   

1. แบบประเมนิน้ีใชป้ระเมนิแบบสอบถาม เรือ่ง การศกึษาสภาพการมสี่วนรว่มการ

ดาํเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จงัหวดัสุโขทยั ของผูเ้ชีย่วชาญเท่านัน้ 

          2. เกณฑใ์นการลงความเหน็มดีงัน้ี 

+1       หมายถงึ ขอ้คาํถามมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

เน้ือหา 

 0 หมายถงึ ไมแ่น่ใจขอ้คาํถามมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

   และเน้ือหา 

-1       หมายถงึ ไมส่อดคลอ้งขอ้คาํถามมคีวามสอดคลอ้งกบั 

    วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

 3. โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องความคดิเหน็ตามทีท่่านเหน็ดว้ย 

 4. หากท่านมขีอ้เสนอแนะใดๆ โปรดขดีฆ่า หรอืเขยีนลงในขอ้คาํถามทีท่่าน

เหน็สมควรแกไ้ข 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

 

เร่ือง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดาํเนินงานการประเมินคณุภาพภายใน 

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัสโุขทยั 

 

คาํช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในแต่ละช่องที่กําหนดให้ในแต่ละข้อให้ตรงกับความ

คิดเห็นของท่าน ว่ามีสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน          

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ตามรายการต่อไปน้ีอยูใ่นระดบัมากน้อยเพยีงใด 

  5 หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัมากทีสุ่ด 

  4 หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัมาก 

  3 หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัปานกลาง 

  2 หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัน้อย 

  1 หมายถงึ การมสี่วนรว่มดําเนินงานประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัน้อยทีสุ่ด 

 

ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

   1. นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

   2. ผูอ้ํานวยการกอง 

   3. ครผููด้แูลเดก็ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1.การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนิน  การศึกษา 

วิเคราะห์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การพิจารณาสาระสําคัญที่กําหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่

สะทอ้นอตัลกัษณ์ กําหนดมาตรการส่งเสรมิ การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเรจ็ของแต่ละมาตรฐาน

และตวับ่งชีว้่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 2.การจดัทําแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา หมายถงึ การศกึษาสภาพ

ปญัหาและวเิคราะหส์ภาพปญัหา การนําผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหามากําหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

และเป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกําหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา 

รบัผดิชอบในการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา การกําหนดบทบาทหน้าที ่แนวทางการมสี่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น  การกําหนดการใช้งบประมาณและทรพัยากรอย่าง         

มปีระสทิธภิาพให้สอดคล้องกบักจิกรรมโครงการและการเสนอแผนจดัการศกึษาต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

 3. การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ หมายถงึ การกําหนดผูร้บัผดิชอบ ในการจดัระบบ

สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปจัจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงการให้บริการ และ

เชื่อมโยงเครอืข่ายกบัหน่วยงานต้นสงักดั  การนําขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงาน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และการพฒันาการเรยีนการสอน   

 4. การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  หมายถึง การ

ดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี ตามกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดไว้   การส่งเสรมิผู้รบัผดิชอบ

และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง การสนับสนุนการนําแผนปฏบิตักิารประจําปีไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประสทิธผิลสงูสุด 

 5. การจดัให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา หมายถงึ การเตรยีมการ การ

กําหนดผู้รบัผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสงักดัท่าน การ

ตดิตามตรวจสอบ  การรายงานการตรวจสอบ การนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ระดบัสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงพฒันา และ การให้

ความรว่มมอืในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั 
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 6.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง กระบวนการการ

ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกําหนด

มาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็พจิารณา ที่สะท้อนผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษาในการประเมนิ

คุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 7.การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การ

ดําเนินงานสรุปและจดัทํารายงานประจาํปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ ทีส่ะทอ้นคุณภาพผูเ้รยีน และผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษาตามรูปแบบทีห่น่วยงานต้น

สงักดักําหนด และนําเสนอรายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ

เห็นชอบ และเผยแพร่รายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสงักัด และ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การดําเนิน          

การส่งเสริมแนวความคิดการประกันคุณภาพการศึกษาที่ให้เกิดกับครูและบุคลากรทุกคน           

การพฒันาคุณภาพการศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้การนําผล การประเมนิคุณภาพภายใน

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

พฒันาการเรยีนการสอนอย่างต่อเน่ือง การนําผลการประเมนิคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง  

การเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ ในการตัดสินใจของผู้บรหิารไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการ

บรหิารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างมคีุณภาพแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากการประเมนิคุณภาพภายในของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
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ตอนท่ี 2 ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพ 

            ภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดัสุโขทยั 

ขอ้ที ่

 

สภาพการมสีว่นรว่มการดาํเนินงานการประเมนิคณุภาพ

ภายในของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ จงัหวดัสโุขทยั 

ระดบัการมสีว่นรว่ม 

มาก 

ทีส่ดุ 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย 

ทีส่ดุ 

(1) 

1. การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินการศกึษา วเิคราะหม์าตรฐาน 

และตวับ่งชีว้่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

     

2. ท่านมสี่วนรว่มในการพจิารณาสาระสาํคญัทีก่ําหนดใน

มาตรฐาน ว่าดว้ย   การประกนัคุณภาพภายในของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

     

3. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์

ของศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็ 

     

4. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดมาตรการสง่เสรมิ การประกนั

คุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

 

5. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดคา่เป้าหมายความสําเรจ็ของ

แตล่ะมาตรฐานและตวับ่งชีข้องศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

2. การจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

6. ท่านมสี่วนรว่มในการศกึษาสภาพปญัหาและวเิคราะห์

สภาพปญัหาของ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

7. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหามา

กําหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 

     

8. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาทหน้าทีใ่หบุ้คลากรของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็รบัผดิชอบในการจดัทําแผนพฒันา

การศกึษา 

     

9. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาทหน้าที ่แนวทางการมี

สว่นร่วมของผูป้กครอง หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิน่ 

     

10. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดการใชง้บประมาณและ

ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรม

โครงการ 

     

11. ท่านมสี่วนรว่มในการเสนอแผนจดัการศกึษาต่อ

คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
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ขอ้ที ่

 

สภาพการมสีว่นรว่มการดาํเนินงานการประเมนิ

คณุภาพภายในของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดัสโุขทยั 

ระดบัการมสีว่นรว่ม 

มาก 

ทีส่ดุ 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย 

ทีส่ดุ 

(1) 

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

12. ทา่นมสีว่นรว่มในการกาํหนดผูร้บัผดิชอบ ในการ

จดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ครอบคลุม เป็น

ปจัจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถงึการใหบ้รกิาร 

     

13. ทา่นมสีว่นรว่มในการกาํหนดผูร้บัผดิชอบ ในการ

ใหบ้รกิารและเชือ่มโยงเครอืขา่ยกบัหน่วยงานตน้

สงักดั 

     

14. ทา่นมสีว่นรว่มในการนําขอ้มลูสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการบรหิารงานของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

15. ทา่นมสีว่นรว่มในการนําขอ้มลูสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันา           การเรยีนการสอน 

     

 

4. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

16. ทา่นมสีว่นรว่มในการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปี ตามกรอบระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้

     

17. ทา่นมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิผูร้บัผดิชอบ และผูท้ี่

เกีย่วขอ้งในการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปี 

     

18. ทา่นมสีว่นรว่มในการสนบัสนุนการนําแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปีไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประสทิธผิลสงูสดุ 

     

5. การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

19. ทา่นมสีว่นรว่มในการเตรยีมการในการตดิตาม

ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

     

20. ทา่นมสีว่นรว่มในการกาํหนดผูร้บัผดิชอบในการ

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาระดบั

สถานศกึษา 

     

21. ทา่นมสีว่นรว่มในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาระดบัสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ    

1 ครัง้ 
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ขอ้ที ่

 

สภาพการมสีว่นรว่มการดาํเนินงานการประเมนิ

คณุภาพภายในของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดัสโุขทยั 

 

ระดบัการมสีว่นรว่ม 

มาก 

ทีส่ดุ 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย 

ทีส่ดุ 

(1) 

22. ทา่นมสีว่นรว่มในการรายงาน การตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา 

     

23. ทา่นมสีว่นรว่มในการนําผลการตดิตามตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษาไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุง

พฒันา 

     

24. ทา่นมสีว่นรว่มโดยการใหค้วามรว่มมอืในการตดิตาม

ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

     

6. การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

25. ทา่นมสีว่นรว่มในกระบวนการการดาํเนินการแต่งตัง้

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 

     

26. ทา่นมสีว่นรว่มในการดาํเนินการกาํหนดมาตรฐาน 

เกณฑ ์ประเดน็พจิารณาของสถานศกึษาในการ

ประเมนิคณุภาพภายใน 

     

27. ทา่นมสีว่นรว่มในการประเมนิคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาทีส่ะทอ้นผลสาํเรจ็ของการบรหิารจดั

การศกึษาตามมาตรฐาน เกณฑป์ระเดน็พจิารณาที่

กาํหนด 

     

7. การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

28. ทา่นมสีว่นรว่มในการดาํเนินการสรปุผลการประเมนิ

คณุภาพภายในของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่ะทอ้นให้

เหน็คุณภาพของผูเ้รยีนและผลสาํเรจ็ของ การบรหิาร

จดัการศกึษา 

     

29. ทา่นมสีว่นรว่มในการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็น

รายงานการประเมนิคณุภาพภายในของศนูยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 
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ขอ้ที ่

 

สภาพการมสีว่นรว่มการดาํเนินงานการประเมนิ

คณุภาพภายในของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงัหวดัสโุขทยั 

 

ระดบัการมสีว่นรว่ม 

มาก 

ทีส่ดุ 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย 

ทีส่ดุ 

(1) 

30. ทา่นมสีว่นรว่มในการนําเสนอรายงานประเมนิ

คณุภาพภายในต่อคณะกรรมการสถานศกึษาใหค้วาม

เหน็ชอบ 

     

31. ทา่นมสีว่นรว่มในการเผยแพรร่ายงานประเมนิ

คณุภาพภายในต่อสาธารณชน 

     

32. ทา่นมสีว่นรว่มในการเผยแพรร่ายงานประเมนิ

คณุภาพภายในต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

     

33. ทา่นมสีว่นรว่มในการเผยแพรร่ายงานประเมนิ

คณุภาพภายในต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

     

8. การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

34. ทา่นมสีว่นรว่มในการดาํเนินการสง่เสรมิแนวความคดิ

การประกนัคุณภาพการศกึษาทีมุ่ง่พฒันาการศกึษา

อยา่งต่อเนื่องใหเ้กดิกบัครแูละบุคลากร         ทุกคน 

     

35. ทา่นมสีว่นรว่มในการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหเ้ป็น

องคก์รแห่งการเรยีนรู ้

     

36. ทา่นมสีว่นรว่มในการนําผลการประเมนิคณุภาพ

ภายในมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพือ่นําไปใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

     

37. ทา่นมสีว่นรว่มในการนําผลการประเมนิคณุภาพ

ภายใน มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อนําไปใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอนอยา่ง

ต่อเนื่อง 

     

38. ทา่นมสีว่นรว่มในการนําผลการประเมนิคณุภาพ

ภายในจากการประเมนิตนเอง เพือ่เลอืกสรรขอ้มลู

สารสนเทศ นําไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจของ

ผูบ้รหิาร 
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ขอ้

ที ่

 

สภาพการมสีว่นรว่มการดาํเนินงานการประเมนิ

คณุภาพภายใน 

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ จงัหวดัสโุขทยั 

ระดบัการมสีว่นรว่ม 

มาก 

ทีส่ดุ 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย 

ทีสุ่ด 

(1) 

39. 

ทา่นมสีว่นรว่มในการเลอืกสรร ขอ้มลูสารสนเทศ

จากการประเมนิคณุภาพภายในไปใชป้ระโยชน์ใน

การตดัสนิใจการบรหิารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ อยา่งมี

คณุภาพ 

     

40. 

ทา่นมสีว่นรว่มในการเผยแพรแ่ละแลกเปลีย่น

เรยีนรูจ้ากการประเมนิคณุภาพภายในของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผลการประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหาของเครื่องมือการวิจยั 
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แบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ข้อท่ี 

สภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายใน                 

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

จงัหวดัสุโขทยั 

ระดบัความ

สอดคล้อง 

+1 0 -1 

1. การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินการศกึษา วเิคราะหม์าตรฐาน และตวับ่งชี ้    

ว่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

2. ท่านมสี่วนรว่มในการพจิารณาสาระสําคญัทีก่ําหนดในมาตรฐาน ว่าดว้ย   

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

3. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้นอตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันา 

เดก็เลก็ 

   

4. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดมาตรการส่งเสรมิ การประกนัคุณภาพ

ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

5. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดค่าเป้าหมายความสําเรจ็ของแต่ละ

มาตรฐานและตวับ่งชีข้องศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

2. การจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

6. ท่านมสี่วนรว่มในการศกึษาสภาพปญัหาและวเิคราะหส์ภาพปญัหาของ 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

7. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหามากําหนด 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

8. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาทหน้าทีใ่หบุ้คลากรของศูนยพ์ฒันา           

เดก็เลก็รบัผดิชอบในการจดัทาํแผนพฒันาการศกึษา 

   

9. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาทหน้าที ่แนวทางการมสี่วนรว่มของ

ผูป้กครอง หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิน่ 

   

10. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดการใชง้บประมาณและทรพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมโครงการ 

   

11. ท่านมสี่วนรว่มในการเสนอแผนจดัการศกึษาต่อคณะกรรมการศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

   

 
 
 
 
 



91 
 

ข้อท่ี 

สภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายใน                 

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดั

สุโขทยั 

ระดบัความ

สอดคล้อง 

+1 0 -1 

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

12. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบ ในการจดัระบบสารสนเทศให้

เป็นหมวดหมู ่ครอบคลุม เป็นปจัจบุนั สะดวกต่อการเขา้ถงึการใหบ้รกิาร 

   

13. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบ ในการใหบ้รกิารและเชื่อมโยง

เครอืข่ายกบัหน่วยงานต้นสงักดั 

   

14. ท่านมสี่วนรว่มในการนําขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการ

บรหิารงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

15. ท่านมสี่วนรว่มในการนําขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา           

การเรยีนการสอน 

   

4. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

16. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี ตามกรอบ

ระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

   

17. ท่านมสี่วนรว่มในการส่งเสรมิผูร้บัผดิชอบ และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการ

ดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

   

18. ท่านมสี่วนรว่มในการสนับสนุนการนําแผนปฏบิตักิารประจาํปีไปใชไ้ด ้          

อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสูงสุด 

   

5. การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

19. ท่านมสี่วนรว่มในการเตรยีมการในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั 

   

20. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา 

   

21. ท่านมสี่วนรว่มในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาระดบั

สถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

   

22. ท่านมสี่วนรว่มในการรายงาน การตรวจสอบคุณภาพการศกึษา    

23. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไป

ใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรงุพฒันา 

   

24. ท่านมสี่วนรว่มโดยการใหค้วามรว่มมอืในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั 
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ข้อท่ี 

สภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายใน                 

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดั

สุโขทยั 

ระดบัความ

สอดคล้อง 

+1 0 -1 

6. การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

25. ท่านมสี่วนรว่มในกระบวนการการดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

26. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินการกําหนดมาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็

พจิารณาของสถานศกึษาในการประเมนิคุณภาพภายใน 

   

27. ท่านมสี่วนรว่มในการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาทีส่ะทอ้น

ผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษาตามมาตรฐาน เกณฑป์ระเดน็

พจิารณาทีก่ําหนด 

   

7. การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

28. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินการสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็คุณภาพของผูเ้รยีนและผลสําเรจ็

ของ การบรหิารจดัการศกึษา 

   

29. ท่านมสี่วนรว่มในการจดัทํารายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

   

30. ท่านมสี่วนรว่มในการนําเสนอรายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 

   

31. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

สาธารณชน 

   

32. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

หน่วยงานต้นสงักดั 

   

33. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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ข้อท่ี 

สภาพการมสี่วนรว่มการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายใน                 

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงัหวดั

สุโขทยั 

ระดบัความ

สอดคล้อง 

+1 0 -1 

8. การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

34. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

หน่วยงานต้นสงักดั 

   

35. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

   

36. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการประเมนิคุณภาพภายในมาวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์เพื่อนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ 

   

37. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการประเมนิคุณภาพภายใน มาวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์เพื่อนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน

อย่างต่อเน่ือง 

   

38. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการประเมนิคุณภาพภายในจากการประเมนิ

ตนเอง เพื่อเลอืกสรรขอ้มลูสารสนเทศ นําไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิาร 

   

39. ท่านมสี่วนรว่มในการเลอืกสรร ขอ้มลูสารสนเทศจากการประเมนิ

คุณภาพภายในไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจการบรหิารศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ อยา่งมคีุณภาพ 

   

40 ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 ในการศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัสุโขทยัเพื่อให้เกดิความเขา้ใจตรงกนั 

ผูว้จิยัขอนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

 1.การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนิน  การศึกษา 

วิเคราะห์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การพิจารณาสาระสําคัญที่กําหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่

สะทอ้นอตัลกัษณ์ กําหนดมาตรการส่งเสรมิ การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเรจ็ของแต่ละมาตรฐาน

และตวับ่งชีว้่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 2.การจดัทําแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา หมายถงึ การศกึษาสภาพ

ปญัหาและวเิคราะหส์ภาพปญัหา การนําผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหามากําหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

และเป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกําหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษา 

รบัผดิชอบในการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา การกําหนดบทบาทหน้าที ่แนวทางการมสี่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น  การกําหนดการใช้งบประมาณและทรพัยากรอย่าง มี

ประสทิธภิาพให้สอดคล้องกบักิจกรรมโครงการและการเสนอแผนจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษา 

 3. การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ หมายถงึ การกําหนดผูร้บัผดิชอบ ในการจดัระบบ

สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปจัจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงการให้บริการ และ

เชื่อมโยงเครอืข่ายกบัหน่วยงานต้นสงักดั  การนําขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงาน

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และการพฒันาการเรยีนการสอน   

 4. การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  หมายถึง การ

ดําเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี ตามกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดไว้   การส่งเสรมิผู้รบัผดิชอบ

และผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง การสนับสนุนการนําแผนปฏบิตักิารประจําปีไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิ

ประสทิธผิลสงูสุด 

 5. การจดัให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา หมายถงึ การเตรยีมการ การ

กําหนดผู้รบัผดิชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสงักดัท่าน การ

ตดิตามตรวจสอบ  การรายงานการตรวจสอบ การนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ระดบัสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงพฒันา และ การให้

ความรว่มมอืในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั 

 6.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง กระบวนการการ

ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกําหนด

มาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็พจิารณา ที่สะท้อนผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษาในการประเมนิ

คุณภาพภายในของสถานศกึษา 



95 
 

 7.การจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน หมายถึง การ

ดาํเนินการสรุปผล การประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็คุณภาพของ

ผู้เรยีนและผลสําเร็จของการบรหิารจดัการศึกษา  การจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการ

ประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  การนําเสนอรายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและการเผยแพร่รายงานประเมนิคุณภาพภายในต่อ

สาธารณชน หน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 8. การจดัให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การดําเนินการ

ส่งเสรมิแนวความคดิการประกนัคุณภาพการศกึษาที่ให้เกดิกบัครูและบุคลากรทุกคน  การพฒันา

คุณภาพการศกึษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้การนําผล การประเมนิคุณภาพภายในมาวเิคราะห ์

สงัเคราะห์ เพื่อนําไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และพฒันาการเรยีนการ

สอนอย่างต่อเน่ือง การนําผลการประเมนิคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง  การเลือกสรร

ขอ้มลูสารสนเทศ ในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจการบรหิารศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็อย่างมคีุณภาพแลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากการประเมนิคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

สรปุการประเมินของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลในการหาค่าดชันีความสอดคล้องของเน้ือหา ค่าIOC 
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ผลการประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ขอ้คาํถาม ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 IOC สรปุผล 

1. การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินการศกึษา 

วเิคราะหม์าตรฐาน และตวับ่งชีว้่าดว้ยการ

ประกนัคุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ท่านมสี่วนรว่มในการพจิารณาสาระสําคญัที่

กําหนดในมาตรฐาน ว่าดว้ย   การประกนั

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดตวับ่งชีท้ี่

สะทอ้นอตัลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันา เดก็เลก็ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้

4. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดมาตรการ

ส่งเสรมิ การประกนัคุณภาพภายในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดค่าเป้าหมาย

ความสําเรจ็ของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี้

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. การจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

6. ท่านมสี่วนรว่มในการศกึษาสภาพปญัหา

และวเิคราะหส์ภาพปญัหาของ ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการวเิคราะห์

สภาพปญัหามากําหนด วสิยัทศัน์ พนัธ

กจิ และเป้าหมายของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาท

หน้าทีใ่หบุ้คลากรของศูนยพ์ฒันา           

เดก็เลก็รบัผดิชอบในการจดัทาํ

แผนพฒันาการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้คาํถาม ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 IOC สรปุผล 

9. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดบทบาท

หน้าที ่แนวทางการมสี่วนรว่มของ

ผูป้กครอง หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิน่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดการใช้

งบประมาณและทรพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรม

โครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11. ท่านมสี่วนรว่มในการเสนอแผนจดั

การศกึษาต่อคณะกรรมการศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

12. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบ 

ในการจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็น

หมวดหมู ่ครอบคลุม เป็นปจัจบุนั สะดวก

ต่อการเขา้ถงึการใหบ้รกิาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบ 

ในการใหบ้รกิารและเชื่อมโยงเครอืข่าย

กบัหน่วยงานตน้สงักดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14. ท่านมสี่วนรว่มในการนําขอ้มลูสารสนเทศ

ไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงานของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

15. ท่านมสี่วนรว่มในการนําขอ้มลูสารสนเทศ

ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา การเรยีน

การสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

16. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิตักิารประจาํปี ตามกรอบ

ระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

+1 +1 +1 

 

+1 

 

+1 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้คาํถาม ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 IOC สรปุผล 

17. ท่านมสี่วนรว่มในการส่งเสรมิผูร้บัผดิชอบ 

และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการดําเนินงานตาม

แผนปฏบิตักิารประจาํปี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18. ท่านมสี่วนรว่มในการสนับสนุนการนํา

แผนปฏบิตักิารประจาํปีไปใชไ้ด ้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

ใชไ้ด ้

5. การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

19. ท่านมสี่วนรว่มในการเตรยีมการในการ

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจาก

หน่วยงานต้นสงักดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

20. ท่านมสี่วนรว่มในการกําหนดผูร้บัผดิชอบ

ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาระดบัสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

21. ท่านมสี่วนรว่มในการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา

อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

22. ท่านมสี่วนรว่มในการรายงาน การ

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

23. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้

ประโยชน์ในการปรบัปรุงพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

24. ท่านมสี่วนรว่มโดยการใหค้วามรว่มมอืใน

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

จากหน่วยงานต้นสงักดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้คาํถาม ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 IOC สรปุผล 

6. การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

25. ท่านมสี่วนรว่มในกระบวนการการ

ดาํเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

26. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินการกําหนด

มาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็พจิารณาของ

สถานศกึษาในการประเมนิคุณภาพ

ภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27. ท่านมสี่วนรว่มในการประเมนิคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาทีส่ะทอ้น

ผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษา

ตามมาตรฐาน เกณฑป์ระเดน็พจิารณาที่

กําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

28. ท่านมสี่วนรว่มในการดําเนินการสรุปผล

การประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็คุณภาพ

ของผูเ้รยีนและผลสําเรจ็ของ การบรหิาร

จดัการศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

29. ท่านมสี่วนรว่มในการจดัทํารายงาน

ประจาํปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

30. ท่านมสี่วนรว่มในการนําเสนอรายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

31. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อสาธารณชน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ขอ้คาํถาม ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 IOC สรปุผล 

32. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้น

สงักดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

33. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8. การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

34. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อหน่วยงาน

ตน้สงักดั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

35. ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรร่ายงาน

ประเมนิคุณภาพภายในต่อหน่วยงาน

ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

36. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการ

ประเมนิคุณภาพภายในมาวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์เพื่อนําไปใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

37. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการ

ประเมนิคุณภาพภายใน มาวเิคราะห ์

สงัเคราะห ์เพื่อนําไปใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการ

สอนอย่างต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

38. ท่านมสี่วนรว่มในการนําผลการ

ประเมนิคุณภาพภายในจากการ

ประเมนิตนเอง เพื่อเลอืกสรรขอ้มลู

สารสนเทศ นําไปใชป้ระโยชน์ในการ

ตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้คาํถาม ผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 

1 2 3 4 5 IOC สรปุผล 

39. ท่านมสี่วนรว่มในการเลอืกสรร ขอ้มลู

สารสนเทศจากการประเมนิคุณภาพ

ภายในไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจ

การบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อยา่งมี

คุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

40 

ท่านมสี่วนรว่มในการเผยแพรแ่ละ

แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการประเมนิ

คุณภาพภายในของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 อาจารย ์ดร.สมหมาย  อํ่าดอนกลอย อาจารยป์ระจาํสาขาบรหิารการศกึษา                    

คณะครศุาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏั

พบิลูสงคราม 

2 อาจารย ์ดร.ณริดา  เวชญาลกัษณ์ อาจารยป์ระจาํสาขาบรหิารการศกึษา                    

คณะครศุาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏั

พบิลูสงคราม 

3 อาจารย ์ดร.อดุลย ์ วงัศรคีณู อาจารยป์ระจาํสาขาบรหิารการศกึษา                    

คณะครศุาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏั

พบิลูสงคราม 

4 นางสาวสายทพิย ์ อ๊อดพนัธ ์ ครวูทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ โรงเรยีน

กงไกรลาศวทิยา 

5 นายสําราญ  พ่วงพ ี ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา องคก์าร

บรหิารส่วนตําบลบา้นใหมสุ่ขเกษม 
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ภาคผนวก จ 

 

ผลการวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
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ผลการวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอืทัง้ฉบบัโดยใชค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

 RELIABILITY ANALYSIS – SCALE ( ALPHA ) 

  Case Processing Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ค่าความเชื่อมัน่ ( Reliability ) เท่ากบั 0.716 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ภาพรวม 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

A1 228 2.00 5.00 4.1930 .77263 

A2 228 2.00 5.00 3.9956 .71175 

A3 228 2.00 5.00 3.7193 .76266 

A4 228 2.00 5.00 3.9825 .79072 

A5 228 1.00 5.00 3.9956 .74797 

SumA 228 2.20 5.00 3.9772 .56116 

B6 228 2.00 5.00 4.0482 .68486 

B7 228 2.00 5.00 4.0702 .73574 

B8 228 2.00 5.00 4.0658 .78536 

B9 228 2.00 5.00 4.0877 .78602 

B10 228 1.00 5.00 3.9693 .83107 

B11 228 2.00 5.00 3.6886 1.08837 

SumB 228 2.33 5.00 3.9883 .54518 

C12 228 1.00 5.00 4.1535 .85933 

C13 228 2.00 5.00 3.5658 .75096 

C14 228 2.00 5.00 4.0132 .77106 

C15 228 2.00 5.00 3.9386 .78291 

SumC 228 2.25 5.00 3.9178 .56376 

D16 228 2.00 5.00 4.2500 .72328 

D17 228 2.00 5.00 4.0570 .72786 

D18 228 2.00 5.00 3.8465 .78988 

SumD 228 2.33 5.00 4.0512 .56128 

E19 228 2.00 5.00 4.1886 .82604 

E20 228 2.00 5.00 3.5395 .78713 

E21 228 2.00 5.00 3.9211 .76997 

E22 228 1.00 5.00 3.9386 .82136 

E23 228 2.00 5.00 4.0088 .70236 

E24 228 2.00 5.00 4.0175 .72077 
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SumE 228 2.50 5.00 4.0570 .48664 

F25 228 1.00 5.00 4.3026 .87076 

F26 228 1.00 5.00 3.6404 .85646 

F27 228 1.00 5.00 3.9035 .82333 

SumF 228 1.00 5.00 3.9488 .69739 

G28 228 2.00 5.00 4.1623 .93629 

G29 228 1.00 5.00 3.8816 .82847 

G30 228 2.00 5.00 3.8333 .83868 

G31 228 1.00 5.00 3.7851 .86148 

G32 228 2.00 5.00 3.8026 .80231 

G33 228 2.00 5.00 3.7763 .80634 

SumG 228 2.17 5.00 3.9167 .57469 

H34 228 2.00 5.00 4.1974 1.05388 

H35 228 2.00 5.00 3.9693 .74143 

H36 228 2.00 5.00 4.0482 .74641 

H37 228 2.00 5.00 3.9605 .75864 

H38 228 2.00 5.00 3.9079 .78831 

H39 228 2.00 5.00 3.6272 .73103 

H40 228 2.00 5.00 4.0044 .73008 

SumH 228 2.57 5.00 4.0645 .50249 

Sumtotal 228 2.63 4.90 3.9902 .44214 

Valid N 

(listwise) 

228     
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ด้านท่ี 1 การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

A1 228 2.00 5.00 4.1930 .77263 

A2 228 2.00 5.00 3.9956 .71175 

A3 228 2.00 5.00 3.7193 .76266 

A4 228 2.00 5.00 3.9825 .79072 

A5 228 1.00 5.00 3.9956 .74797 

SumA 228 2.20 5.00 3.9772 .56116 

 

ด้านท่ี 2 การจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

B6 228 2.00 5.00 4.0482 .68486 

B7 228 2.00 5.00 4.0702 .73574 

B8 228 2.00 5.00 4.0658 .78536 

B9 228 2.00 5.00 4.0877 .78602 

B10 228 1.00 5.00 3.9693 .83107 

B11 228 2.00 5.00 3.6886 1.08837 

SumB 228 2.33 5.00 3.9883 .54518 
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ด้านท่ี 3 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

C12 228 1.00 5.00 4.1535 .85933 

C13 228 2.00 5.00 3.5658 .75096 

C14 228 2.00 5.00 4.0132 .77106 

C15 228 2.00 5.00 3.9386 .78291 

SumC 228 2.25 5.00 3.9178 .56376 

 

ด้านท่ี 4 การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

D16 228 2.00 5.00 4.2500 .72328 

D17 228 2.00 5.00 4.0570 .72786 

D18 228 2.00 5.00 3.8465 .78988 

SumD 228 2.33 5.00 4.0512 .56128 
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ด้านท่ี 5 การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

E19 228 2.00 5.00 4.1886 .82604 

E20 228 2.00 5.00 3.5395 .78713 

E21 228 2.00 5.00 3.9211 .76997 

E22 228 1.00 5.00 3.9386 .82136 

E23 228 2.00 5.00 4.0088 .70236 

E24 228 2.00 5.00 4.0175 .72077 

SumE 228 2.50 5.00 4.0570 .48664 

 

ด้านท่ี 6 การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

F25 228 1.00 5.00 4.3026 .87076 

F26 228 1.00 5.00 3.6404 .85646 

F27 228 1.00 5.00 3.9035 .82333 

SumF 228 1.00 5.00 3.9488 .69739 
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ด้านท่ี 7 การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

G28 228 2.00 5.00 4.1623 .93629 

G29 228 1.00 5.00 3.8816 .82847 

G30 228 2.00 5.00 3.8333 .83868 

G31 228 1.00 5.00 3.7851 .86148 

G32 228 2.00 5.00 3.8026 .80231 

G33 228 2.00 5.00 3.7763 .80634 

SumG 228 2.17 5.00 3.9167 .57469 

 

ด้านท่ี 8 การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

H34 228 2.00 5.00 4.1974 1.05388 

H35 228 2.00 5.00 3.9693 .74143 

H36 228 2.00 5.00 4.0482 .74641 

H37 228 2.00 5.00 3.9605 .75864 

H38 228 2.00 5.00 3.9079 .78831 

H39 228 2.00 5.00 3.6272 .73103 

H40 228 2.00 5.00 4.0044 .73008 

SumH 228 2.57 5.00 4.0645 .50249 

Sumtotal 228 2.63 4.90 3.9902 .44214 

Valid N 

(listwise) 

228     
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ภาคผนวก ช 

 

หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจสอบเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 
 



116 
 

 

 
 



117 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

 

หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็ข้อมูล 
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ประวติัผูวิ้จยั 

 
ชื่อ – สกุล   นางชุตกิาญจน์ ทองธรรม 

วนั เดอืน ปีเกดิ   21 พฤศจกิายน 2519 

สถานทีเ่กดิ   อําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั 

สถานทีอ่ยู่ปจัจบุนั  184/9 หมู ่10 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั 

    64170 

ตําแหน่ง   นกัวชิาการศกึษาชํานาญการ  

สถานทีท่ํางาน   เทศบาลตําบลกงไกรลาศ อําเภอกงไกรลาศ  

    จงัหวดัสุโขทยั 

 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ.2532  ประถมศกึษาศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนบา้นกง(ราษฎรอุ์ทศิ) 

 พ.ศ.2535  มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา 

 พ.ศ.2538  มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา 

 พ.ศ.2542  ศลิปศาสตรบณัฑติ (สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ) 

    คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  

สถาบนัราชภฏัพบิลูสงคราม 

 พ.ศ.2560  ครศุาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา) 

    คณะครศุาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 


