บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญ
การศึกษาเป็ นปจั จัยสําคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ
และคุ ณ ธรรมของบุค คลในสัง คม ดัง นั น้ การพัฒนาศัก ยภาพของคน จึง นํ าหน้ า การพัฒนา
ประเทศในมิตอิ ่นื ซึง่ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้
กําหนดไว้ในมาตรา 80 เพื่อกําหนดเป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา เพื่อ
การพัฒนาคนให้มคี ุณภาพ ซึง่ เป็ นการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ น โดยรัฐบาลต้องคุ้มครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนให้ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่ทงั ้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญั ญา การ
อบรมเลีย้ งดูและการศึกษาปฐมวัย รัฐบาลต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษาใน
ทุกระดับและ ทุก รูปแบบ โดยจัดให้มแี ผนและกฎหมายเพื่อ พัฒนาการศึก ษา รวมทัง้ พัฒนา
คุ ณ ภาพครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาให้ก้ า วทัน การเปลี่ย นแปลง ของโลก โดยเน้ น การ
เสริมสร้างคุณภาพของผูเ้ รียนให้ประกอบด้วยความมีวนิ ัย มีจติ สาธารณะและยึดมันอุ
่ ดมการณ์
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข นอกจากนี้ รัฐบาลต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุ นการกระจายอํานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน องค์การ
ทางศาสนา และเอกชน ทีม่ คี วามพร้อมให้มสี ่วนร่วมในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ก่อนระดับปฐมวัย
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 137)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับ
ที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้กล่าวถึงเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ไว้ใน
หมวด 6 ที่กล่าวว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มกี ารประกันคุณภาพทัง้ ภายในและ การ
ประกันคุณภาพภายนอกตามแนวทางที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ยงั ให้ความสําคัญในเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไว้อกี ด้วย ได้กําหนดสาระบัญญัตเิ รือ่ งนี้ในหมวดที่ 6
ว่ า ด้ว ยมาตรฐานและการประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษา เพื่อ ให้ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งได้ต ระหนัก และ
ดําเนินการในเรื่องนี้ได้ถูกต้อง โดยเฉพาะมาตราที่ 48 กล่าวไว้ว่า ให้หน่ วยงานตันสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัดหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โดยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 1 บททัวไป
่
ข้อ 5 กล่าวว่าให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี
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โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้ การได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานต้นสังกัดและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เมื่อมีการจัดการศึกษา ของชาติใ นแนวทางเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพดังที่
กล่าว ผูท้ ม่ี หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ ในด้านการ จัดการศึกษาจึงต้องมีการจัดตัง้ หน่ วยงานภายนอกทีม่ ี
หน้ าที่ ในการประเมินจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาทุ ก แห่ ง ที่อ ยู่ภ ายใต้ก ารกํ ากับดูแ ลของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบและประเมินกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษานัน้
ตามเกณฑ์ท่ไี ด้กําหนดไว้ ซึ่งหน่ วยงานดังกล่าวได้แก่สํานักรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ให้มหี น้ าที่ตรวจสอบและประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ตรง
หรือใกล้เคียงกับเกณฑ์คุณภาพที่ตงั ้ ไว้ เพื่อให้ประชาชนทัวไปมั
่
นใจในการบริ
่
หารจัดการใน
สถานศึกษานัน้ ๆว่ามีคุณภาพ (กรมวิชาการ, 2545 : 12-14)
อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2555 สถานศึกษาทุกแห่งรวมทัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ซึ่งถือว่าเป็ นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จะต้องได้รบั
การประเมินและรับรองมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
กระทรวงมหาดไทย ได้จดั ทําคู่มอื ประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
โดยมีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ได้ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานการศึก ษาปฐมวัย เพื่อ การประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา จํานวน 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อนํ ามาเป็ น
แนวทางในการจัดการศึกษา กระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความสําคัญในการนํ ามาตรฐาน
การศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อความเป็ นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการส่งเสริมสนับสนุ นให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข็มแข็ง
และยังยื
่ นและให้หน่ วยงานต้นสังกัดใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
เพื่อ ปรับ ปรุง คุ ณ ภาพการศึก ษาให้ดีย ิ่งขึ้น ซึ่งถือ เป็ นการเตรียมความพร้อ มเพื่อ รอรับการ
ประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึก ษา ในรอบต่ อ ไป (พ.ศ.2559-2563) (กรมส่ ง เสริม การ
ปกครองท้องถิน่ , ม.ป.ป : คํานํ า) ดังนัน้ บุคลากรทุกระดับในองค์กรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง รวมทัง้ ฝ่ายบริหารและผู้รบั ผิดชอบต้องมีการควบคุม กํากับ ดูแล
สนับ สนุ น อํ า นวยความสะดวกในการดํ า เนิ น การ ติด ตามผลและนํ า ผลที่ไ ด้ม าพัฒ นาหรือ
ปรับปรุง แก้ไข ดําเนินการ (วิพรรณ วัฒนชีพ, 2540 : 32-33) นอกจากนัน้ เพื่อให้การ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในประสบความสําเร็จ จะยังต้องได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกฝ่าย มีการทํางานเป็ นทีมทีเ่ ข้มแข็ง ผูบ้ ริหารจะต้องเป็ นผูน้ ํ าในการดําเนินการ บุคลากรต้อง
ได้รบั การเตรียมความพร้อ ม เข้าใจหลัก การและแนวทางการดําเนินการรวมทัง้ ตระหนัก ถึง
ความสําคัญ ของการประเมินคุณภาพภายใน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
2543 : 20-21)
จากการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 2558 พบว่า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ พอใช้ เนื่องจากศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มสี ่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินตามระบบประกันคุณภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มกี ารประเมินการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องภายใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขาดการนิเทศติดตาม การสรุปผลการดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และไม่มกี ารจัดทํารายงานประจําปี ท่เี ป็ นรายงานการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทีส่ ามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ (รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม, 2558)
จากบทนํ าดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั มีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมในการประเมิน
คุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัดสุโขทัย
1. โดยนํ าหลักการมีส่วนร่วมของโคห์เอนและฮับฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977 : 7-26) 2.
และหลักการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 1)ประเด็นการมีส่วนร่วม ผู้มสี ่วนร่วมและวิธกี ารมีส่วนร่วม เพื่อให้การมีส่วนร่วม
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวมถึง 2)การประเมินคุณภาพภายในของของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2)
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดทําระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา 6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
เพื่อ ศึก ษาสภาพการมีส่ ว นร่วมการดําเนิ นงานการประเมินคุ ณ ภาพภายในศู นย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตการวิ จยั
ในการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหา
ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธ ีการประกันคุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ.2553 ได้กําหนดหลัก เกณฑ์
แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินการโดยยึดหลักการมี
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ส่วนร่วมของชุมชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน 8 ประการ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2554 : 14)
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 91
แห่ง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 91 คน ผูอ้ ํานวยการกองการศึกษา จํานวน 91 คน ครูผดู้ แู ลเด็ก จํานวน 91 คน
รวม 273 คน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย(สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
สุโขทัย,2558)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย จํานวน
76 แห่ ง โดยใช้ ต ารางการกํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า ง ของแครจซี่แ ละมอร์แ กน (Krejcie&
Morgan,1986 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2544 : 43) และเป็ นการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 76 คน ผูอ้ ํานวยการกองการศึกษา จํานวน 76 คน ครูผดู้ ูแลเด็ก จํานวน
76 คน รวม 228 คน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดสุโขทัย
3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึก ษา คือ สภาพการมีส่ว นร่วมการดําเนินงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย 8 ประการ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2554 : 14) ดังนี้
3.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 การจัดทําระบบบริหารและสารสนเทศ
3.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
3.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
3.6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
3.7 การจัดทํารายงานประจําปีทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
3.8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ในการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น จังหวัดสุโขทัยเพื่อให้เ กิดความเข้าใจ
ตรงกัน ผูว้ จิ ยั ขอนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้
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1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดสุโขทัย
2. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาทีใ่ ห้การอบรมเลีย้ งดูจดั กิจกรรม จัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรูใ้ ห้เด็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปญั ญา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย
3. การมีส่วนร่วม หมายถึง การดําเนินงานทีเ่ ปิดโอกาสให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามี
ส่วนร่วมในรูปแบบต่ างๆ ทุกขัน้ ตอนของการมีส่วนร่วม ตัง้ แต่ การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผนปฏิบตั งิ าน ร่วมรับผิดชอบผลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางบวก และทางลบ ทําให้เกิดความรูส้ กึ เป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 8 ด้าน
ประกอบด้วย
3.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในการพิจารณาสาระสําคัญทีก่ ําหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ การกําหนดมาตรการส่งเสริม การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชีว้ ่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
3.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การศึกษา
สภาพปญั หาและวิเคราะห์สภาพปญั หาความต้องการตามสภาพจริง การนํ าผลการวิเคราะห์สภาพ
ปญั หามากําหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และการกําหนดบทบาท
หน้าทีใ่ ห้บุคลากรของสถานศึกษา รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การกําหนดบทบาท
หน้ าที่ แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หน่ วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น การกําหนดการใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเสนอแผน
จัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
3.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การกําหนดผู้รบั ผิดชอบ ในการ
จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็ นปจั จุบนั สะดวกต่อการเข้าถึงการให้บริการ และ
เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่ วยงานต้นสังกัด การนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และการพัฒนาการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
3.4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง
การดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี สู่การปฏิบตั ิ ตามกรอบระยะเวลาที่กํ าหนดไว้ การ
ส่งเสริมผู้รบั ผิดชอบและผู้ท่เี กี่ยวข้อง การสนับสนุ นการนํ าแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3.5 การจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การเตรียมการ
การกําหนดผู้รบั ผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่ วยงานต้นสังกัด การ
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ติดตามตรวจสอบ การรายงานการตรวจสอบ การนํ าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา และ การให้
ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่ วยงานต้นสังกัด
3.6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
การดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การกําหนด
มาตรฐาน เกณฑ์ ประเด็นพิจารณา ที่สะท้อนผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาในการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.7 การจัดทํารายงานประจําปีทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง
การดําเนินการสรุปผล การประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีส่ ะท้อนให้เห็นคุณภาพ
ของผู้เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา การจัดทํารายงานประจําปี ทเ่ี ป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การนํ าเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในต่ อ
สาธารณชน หน่ วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
3.8 การจัดให้ม ีการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่ อง หมายถึง การ
ดําเนินการส่งเสริมแนวความคิดการประกันคุณภาพการศึกษาทีใ่ ห้เกิดกับครูและบุคลากรทุกคนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การนํ าผล การประเมินคุณภาพภายในมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่ อเนื่ อง การนํ าผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง การ
เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ ในการตัดสินใจของผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการบริหาร
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กอย่างมีคุ ณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. ทําให้ทราบถึงสภาพการมีส่วนร่วมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย
2. ได้ข้อ มูล สารสนเทศ เพื่อ ประกอบแนวทางในการพัฒ นาระบบการประเมิน
คุณภาพภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย

