
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การศกึษาสภาพการมสี่วนร่วมการดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็   สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงัหวดัสุโขทยั ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและ

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั  

    1.1 ความหมายของการศกึษาปฐมวยั 

    1.2 ความสาํคญัของการศกึษาปฐมวยั 

    1.3 จดุมุง่หมายของการศกึษาปฐมวยั 

    1.4 หลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั 

    1.5 รปูแบบการจดัการศกึษาปฐมวยั 

 2.  การมสี่วนรว่ม 

  2.1 ความหมายของการมสี่วนรว่ม 

  2.2 ประโยชน์ของการมสี่วนรว่ม 

  2.3 แนวคดิของการมสี่วนร่วม 

 3.  แนวคดิเกีย่วกบัการประคุณภาพภายใน 

     3.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพภายใน 

     3.2 ความสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายใน 

 4.  แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาระดบัปฐมวยัสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

     4.1 มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยัของกระทรวงมหาดไทย 

                 4.2 การดําเนินการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 5.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 6.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 



 

8 
 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั  

1. ความหมายของการศึกษาปฐมวยั 

 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2545 : 1) กล่าวว่า การจดัการศกึษาปฐมวยัเป็นการจดั

การศกึษา ใหแ้ก่เดก็ 6 ขวบแรก เป็นการจดัการศกึษาเพื่อการดูแล และสรา้งเสรมิเดก็ใหพ้ฒันา

เตม็ศกัยภาพ ดว้ยการเรยีนรูท้ีถู่กต้องชดัแจง้ ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนจงึมุ่งจาํเพาะไป

ที่การพัฒนาเด็กโดยการจดัการเรียนการสอนให้ตรงระดับพัฒนาการตามวัยและส่งเสริม

พฒันาการแบบองค์รวม ใหต้รงกบัความต้องการและความสนใจ สรา้งความพรอ้มใหเ้ดก็เป็น

ผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพมพีุทธปิญัญา 

 กู๊ด (Good, 1945 : 200) กล่าวว่า การจดัการศกึษาปฐมวยั หมายถงึโครงการหรอื

หลกัสตูรทีจ่ดัสาํหรบัเดก็ในโรงเรยีนเดก็เลก็ โรงเรยีนอนุบาล 

 เยาวพา เดชะคุปต ์ (2542 : 14) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการศกึษาปฐมวยัว่า 

หมายถงึ การจดัการศกึษาสําหรบัเดก็ทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 6 ปี ซึง่การจดัการศกึษา

ดงักล่าว จะมลีกัษณะแตกต่างไปจากระดบัอื่นๆ ทัง้น้ี เพราะเดก็ในวยัน้ีเป็นวยัทีส่ําคญัต่อการ

วางรากฐานบุคลกิภาพและการพฒันาทางสมอง การจดัการศกึษาสําหรบัเดก็ในวยัน้ีมชีื่อเรยีก

ต่างกนัไป หลายชื่อ ซึง่แต่ละโปรแกรมมวีธิกีารและลกัษณะในการจดักจิกรรมซึง่มจีุดมุ่งหมาย 

ทีจ่ะช่วยพฒันาเดก็ในรปูแบบต่าง ๆ กนั 

 สรุปไดว้่า การจดัการศกึษาปฐมวยั เป็นการจดัการศกึษาใหแ้ก่เดก็ตัง้แต่แรกเกดิ

จนถงึ 6 ปี เพราะเดก็ในวยัน้ีเป็นวยัทีส่ําคญัต่อการวางรากฐานบุคลกิภาพและการพฒันาทาง

สมอง ซึง่จะต่างไป จากการศกึษาระดบัอื่นเพื่อมุ่งหวงัใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาในทุก ๆ ดา้นเพื่อ

เป็นพืน้ฐานในการทีจ่ะก้าวเขา้สู่ระดบัประถมศกึษาซึง่ถอืเป็นจุดสําคญัทีค่วรมกีารวางแผนและ

จดัโปรแกรมการศกึษา ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองเดก็ 

2. ความสาํคญัของการศึกษาปฐมวยั 

  การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัหรอืระดบัก่อนประถมศึกษา ได้มีนักวิชาการได้

กล่าวถงึความสาํคญัของการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัหรอืระดบัก่อนประถมศกึษา ไวด้งัน้ี 

 กรมวชิาการ  กระทรวงศกึษาธกิาร (2546 : 1) กล่าวว่า สภาพวกิฤตทิางเศรษฐกจิ

และสงัคมที่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็และรุนแรง ไดส้รา้งความกดดนัให้เกดิความจําเป็นอย่างยิง่ใน

การปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการจดัการศึกษาของไทยให้สามารถผลิตผู้ที่มีความเป็นมนุษย์

สมบูรณ์ มคีุณธรรม จรยิธรรม อีกทัง้รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง สามารถปรบัตวัอยู่ในสงัคมที่

เปลีย่นแปลงอยา่งมคีุณภาพ จากผลงานทางวจิยั พบว่า เดก็ปฐมวยัไทย จาํนวนมากถงึ 1 ใน 6 

มพีฒันาการล่าชา้ ไม่สมวยั โดยมอีตัราส่วนเพิม่ขึน้ตามอายุ แสดงว่าเดก็เหล่าน้ีขาดโอกาสการ

เรยีนรู้และขาดการอบรมการเลี้ยงดูที่เหมาะสม รวมทัง้จํานวนเด็กที่มคีวามต้องการทางการ

ศกึษาพเิศษเพิม่ขึน้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จงึจําเป็นต้องตระหนักถงึปญัหา มกีารเฝ้าระวงั และ
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ดําเนินการให้ความช่วยเหลอืเดก็อายุตํ่ากว่า 6 ปี ทุกกลุ่มตัง้แต่แรกเกดิ ตลอดจนมุ่งเน้นการ

พฒันาคุณภาพ การจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัพฒันาการและศกัยภาพของเดก็ 

 วราภรณ์  รกัวจิยั (2545 : 53) ความสําคญัของการจดัการศกึษาปฐมวยั คอื ขัน้

การพัฒนาการของเด็กที่พัฒนามาถึงระดับหน่ึงที่จะทําให้เด็กมีความสามารถที่จะเรียนรู้

พฤตกิรรมใหม่ๆไดอ้ย่างง่ายโดยที่วุฒภิาวะทางกาย อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญามกีารพฒันา

ถงึจดุหน่ึง ซึง่เป็นรากฐานใหก้า้วไปสู่การเรยีนรูใ้หมอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 สรปุไดว้่า การศกึษาปฐมวยัมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่เป็นการวางรากฐานในการพฒันา

เดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 5 ปี บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดูและส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ีส่นองต่อ

ธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคนตามศกัยภาพภายใต้บรบิทสงัคม-วฒันธรรมที่เด็ก

อาศยัอยู่ ด้วยความรกั ความเอื้ออาทร และ ความเขา้ใจของทุกคน เพื่อสรา้งรากฐานคุณภาพ

ชวีติใหเ้ดก็พฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ เกดิคุณค่าต่อตนเองและสงัคม 

 3.  จดุมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวยั 

 การศกึษาระดบัปฐมวยัไมใ่ช่เพยีงแต่เป็นการเตรยีมใหเ้ดก็พรอ้มทีจ่ะเขา้เรยีนต่อใน

ชัน้ประถมศกึษาเท่านัน้แต่เป็นการศกึษาทีช่่วยเดก็ใหม้ชีวีติทีส่มบูรณ์แบบตามทีเ่ดก็ปฐมวยัพงึ

จะมเีพราะเดก็วยัน้ีเป็นวยัทีพ่รอ้มจะเรยีนรู ้ครแูลผูเ้กี่ยวขอ้งต้องมวีธิสีอนทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้ดก็

ดาํรงชวีติในวยัเริม่ตน้ดว้ยความสุขและมพีฒันาการดา้นต่าง ๆ ไปไดอ้ยา่งเตม็ที ่

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ (2536 : 1-2) ได้กําหนด

จุดมุ่งหมาย ทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้ดก็แต่ละคนไดพ้ฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ ทัง้ทางดา้นร่างกาย ดา้น

อารมณ์  จติใจ สงัคมและสตปิญัญา ดงัต่อไปน้ี 

 1. มรีา่งกายเจรญิเตบิโต แขง็แรงสมบรูณ์ มคีวามสามารถในการใชส้่วนต่าง ๆ  

ของรา่งกายไดค้ล่องแคล่วและมสีุขนิสยัทีด่ ี 

 2. มคีวามสามารถทีจ่ะช่วยตวัเองไดต้ามวยั  

 3. มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น  

 4. มคีุณธรรมและจรยิธรรม  

 5. มคีวามรกั ชื่นชม และภมูใิจในศลิปวฒันธรรม ประเพณทีีด่งีามของชาต ิ 

 6. เหน็คุณค่า สามารถอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม  

 7. เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม และสามารถปรบัตวัอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข  

 8.มคีวามสามารถในการใชก้ระบวนการเรยีนรู ้มปีระสาทสมัผสัทีด่ ีมคีวามคดิรเิริม่

สรา้งสรรคแ์ละใชภ้าษาในการสื่อความหมายไดค้ล่องแคล่ว 

 คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2546 : 6, 

26)ไดก้ําหนดจุดมุ่งหมายในการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาสําหรบัเดก็อายุแรกเกดิ- 5 ปี 

โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิให้เดก็มพีฒันาการทางด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์ - จติใจ ดา้น
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สงัคม และดา้นสตปิญัญาทีเ่หมาะสมกบัวยัความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เพื่อใหเ้ดก็มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งัน้ี  

 1. รา่งกายเจรญิเตบิโตตามวยัและมสีุขภาพ สุขนิสยัทีด่ ี 

 2.ใชอ้วยัวะของรา่งกายไดค้ล่องแคล่วประสานสมัพนัธก์นักลา้มเน้ือใหญ่และ

กลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง  

 3. มสีุขภาพจติด ีมคีวามสุขและแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัวยั  

 4. มคีุณธรรม จรยิธรรม และมจีติใจทีด่งีาม  

 5. รบัรูแ้ละสรา้งปฏสิมัพนัธก์บับุคคลและสิง่แวดลอ้มรอบตวั  

 6. ช่วยเหลอืตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั  

 7. ใชภ้าษาสื่อสาร สื่อความหมายและใชภ้าษาไดเ้หมาะสมกบัวยั  

 8. ชื่นชมและแสดงออกทางศลิปะ ดนตร ีการเคลื่อนไหว และรกัการออกกําลงักาย  

 9. รกัธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย  

 10.อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุขและปฏบิตัตินเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมใน

ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  

 11. มคีวามสามารถในการคดิและแกป้ญัหาไดเ้หมาะสมกบัวยั  

 12. มจีนิตนาการความคดิสรา้งสรรค ์

 13. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้มทีกัษะในการแสวงหาความรู ้สนใจเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ 

รอบตวั  

 สรปุไดว้่า การศกึษาระดบัปฐมวยัเป็นเพยีงการเตรยีมใหเ้ดก็พรอ้มทีจ่ะเขา้เรยีนต่อ

ในระดบัอนุบาลเท่านัน้จดุมุ่งหมายของการจดัการศกึษาปฐมวยัคอืการมุง่ทีจ่ะพฒันาและส่งเสรมิ

พฒันาการตามวยัของเดก็ไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ทัง้ทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จติใจ 

สงัคมและสตปิญัญา  เน้นถงึคุณค่าชวีติของเดก็แต่ละคนมเีสรทีีจ่ะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ม ี

เจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้มทีกัษะในการแสวงหาความรู ้สนใจเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ รอบตวั สรา้งสรรค์

และส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดม้ทีกัษะต่างๆทีนํ่าไปสู่การเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณค่าต่อสงัคม 

 4.   หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 การจดัการศกึษาปฐมวยั นัน้มหีลกัการทีมุ่่งจะพฒันาเดก็ปฐมวยัในทุก ๆ ดา้นให้

เดก็ไดเ้กดิความพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้ โดยใหค้วามสําคญัและเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล

ของเดก็ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ (2535 : 81) ได้กําหนดหลกัการจดั

การศึกษาปฐมวยัไว้ว่าให้เด็กทุกคนได้รบัโอกาสในการพฒันาการเตรยีมความพร้อม การ

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานตามเกณฑ์สภาวะความต้องการพื้นฐานของเด็ก ส่งเสรมิ

พฒันาการรอบด้านรวมทัง้คุณธรรม จรยิธรรมจดัการศกึษาใหม้คีวามสอดคล้องกบัธรรมชาติ

พฒันาการของเดก็ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและกบัวถิชีวีติของคนไทยโดยม ี รปูแบบการ
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จดัการศกึษา เป็นรปูแบบในระบบโรงเรยีน ลกัษณะการจดัเป็นหลกัสูตรอนุบาล  3 ปี  อนุบาล  

2 ปี และเดก็เลก็ 1 ปีและรปูแบบนอกโรงเรยีนจดัในรปูของศูนยพ์ฒันาเดก็ประเภทต่าง ๆ 

สําหรบั จุดมุ่งหมายและแนวการจดัประสบการณ์ เป็นการจดัการศกึษาเพื่อใหไ้ดร้บัการอบรม

เลีย้งด ูและพฒันาความพรอ้มของเดก็ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ จติใจ สตปิญัญา บุคลกิภาพ และ

สงัคม มกีารประเมนิผล โดยใชเ้ทคนิควธิกีารหลายอย่างตรวจสอบความพรอ้มของเดก็ และให้

ผูป้กครอง ไดม้สี่วนรว่มในการประเมนิ  

 กรมวชิาการ (2540 : 1-31) ไดก้ําหนดหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั ว่าเป็นการจดั

ประสบการณ์ใหก้บัเดก็แรกเกดิจนถงึ 6 ปีทัง้เดก็ปกตแิละเดก็ดอ้ยโอกาสเดก็พเิศษโดยจดั ใน

ลกัษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเพื่อส่งเสรมิพฒันาการเด็กรอบด้านทัง้ทางด้าน

ร่างกาย ดา้นอารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปิญัญาตามวยัและตามความสามารถของแต่ละบุคคล

นอกจากน้ี ยงัส่งเสรมิใหบุ้คลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถทางดา้นการจดัการศกึษาปฐมวยัและ

ครอบครวั ชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มดว้ย  

 สรุปได้ว่าหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการส่งเสรมิพฒันาการเด็กอย่างรอบ

ดา้น ทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญาตามวยัและตามความสามารถของ

แต่ละบุคคลทัง้ยงัใหค้รอบครวัชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

5.  รปูแบบการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542 : 19-20) กล่าวไวว้่า การศกึษาปฐมวยัเป็นการจดั

การศกึษาใหแ้ก่เดก็ตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 8 ขวบ ยกเวน้บางประเทศเช่นประเทศไทยอายุ 0–6 ปี ที่

กําหนดขึน้ทีบ่า้น ศูนยบ์รกิารหรอืโรงเรยีนกไ็ด ้โดยรปูแบบของการจดัน้ี จาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ 

คอื จดัทีบ่้าน (Home-based Programs) หมายถงึการจดับรหิารดูแลที่ทําขึน้ทีบ่้านกบัอกี

ลกัษณะหน่ึง คอื จดัสถานบรกิาร (Center-based Programs) เป็นบรหิารเดก็กลุ่มใหญ่ ซึง่ใน

การจดับรหิารจาํแนกตามอายไุด ้3 กลุ่มคอื  

 1. กลุ่มเดก็ทารก (อาย ุ2 ขวบแรก)  

 2. กลุ่มเดก็เลก็ (อาย ุ2-4 ขวบ)  

 3.กลุ่มเดก็อนุบาลและประถมตน้ (อาย ุ5-8 ขวบ)  

 ด้วยลกัษณะความแตกต่างของกลุ่มเดก็ ทําให้สถานบรกิารและโรงเรยีนมคีวาม

แตกต่างกนัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 8 ขวบแรก ทีม่พีฒันาการทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ แต่ละ

ขวบปีมคีวามแตกต่างและก้าวหน้าของพฒันาการที่ต่างกนัมากด้วยเหตุน้ีทําให้การดูแล การ

เลีย้งด ูการจดัประสบการณ์การเรยีนแต่ละวยัต่างกนั เป็นเหตุใหม้รีปูแบบของการจดัการบรหิาร

แตกต่างตามวยัของเดก็ซึง่อาจจาํแนกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี  

 กลุ่มที ่ 1 สถานที่ทีร่บัดูแลและเลีย้งเดก็เลก็ (Nursery) เป็นบรกิารการดูแลเดก็

จาํแนกไดเ้ป็นลกัษณะดงัน้ี  
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 1. ศูนยด์ูแลเดก็ (Child Care Centers) เป็นสถานที่รบัดูแลเดก็เพื่อการ

ช่วยเหลอื แบ่งเบาภาระของพ่อ แม่ที่ต้องทํางานกลางวนั โดยศูนยจ์ะเน้นการเลีย้งดูแก่เดก็

มากกว่าการใหก้ารศกึษาวยัของเดก็ที่รบัดูแลอาจเริม่ตัง้แต่วยัทารกเป็นต้นไป หรอืรบัเฉพาะ

เดก็เลก็ บรหิารอาจจดัให ้เฉพาะกลางวนั เรยีกว่า ศูนยเ์ลีย้งเดก็กลางวนั (Day – care center) 

หรอืตลอด 24 ชัว่โมง  

 2. บา้นรบัเลีย้งเดก็ (Family Day Care) เป็นครอบครวัทีเ่ปิดบรกิารรบัเลีย้งเดก็

กลางวนัส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเลก็ ๆ รบัเดก็ประมาณ 7–12 คน อาจเป็นลูกญาต ิลูกเพื่อน ลูก

เพื่อนบา้น โดยเลีย้งควบคู่กบัลูกตนเอง การดูแลใหก้ารกนิอยู่ตามปกตสิบายๆ การรบัดูแลอาจ

ดแูลทัง้วนั หรอืดแูลเป็นชัว่โมง เฉพาะช่วงทีผู่ป้กครองไปธุระกม็ ี 

 กลุ่มที ่2 โรงเรยีนเตรยีมก่อนเขา้อนุบาล เป็นโรงเรยีนทีจ่ดัทําขึน้เพื่อสนับสนุนการ

เตรยีมเดก็ในการเขา้โรงเรยีนอนุบาล  

 กลุ่มที ่3 โรงเรยีนอนุบาล เป็นการบรหิารการเรยีนการสอนเพื่อเตรยีมเดก็เขา้เรยีน 

ในระดบัประถมศกึษา รบัตัง้แต่อายุ 3–6 ขวบ ม ี 3 ชัน้เรยีน คอื อนุบาล 1 อนุบาล 2 และ

อนุบาล 3เป็นการจดัการศกึษาทีร่ฐัและเอกชนจดัทําขึน้ ไม่นับเป็นการศกึษาบงัคบั สําหรบั

อเมรกิาโรงเรยีนอนุบาล ทีเ่ปิดในมหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยั จดัตัง้ขึน้เพื่อใชเ้ป็นแหล่งศกึษาเชงิ

วชิาการเป็นไปตาม ความตอ้งการของสถาบนัแม ่ 

 กลุ่มที ่ 4 โรงเรยีนเตรยีมชัน้ ป.1 (Pre – First Grade หรอื Junior First Grade) 

เป็นโรงเรยีนทีจ่ดัขึน้สําหรบัเดก็ที่ไม่มโีอกาสเขา้เรยีนชัน้อนุบาล ได้เขา้เรยีนเพื่อปรบัตวัเอง

ก่อนขึน้ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 เปิดรบัเดก็อาย ุ6–7 ปี สําหรบัประเทศไทยรูจ้กักนัในนาม ชัน้ ป. 

เตรยีมหรอื เตรยีมชัน้ประถมปีที ่1  

 กลุ่มที ่ 5 โรงเรยีนสําหรบัเดก็ป่วย (Hospital School) โรงพยาบาลบางแห่งจะจดั

โรงเรยีนในโรงพยาบาลสําหรบัเด็กเพื่อได้ศึกษาเล่าเรยีน หรอืทบทวนบทเรยีนขณะอยู่

โรงพยาบาล สาํหรบัเดก็ปฐมวยัจะจดัเป็นหอ้งเล่น (playroom) เป็นหอ้งทีจ่ดัเตรยีมใหป้ระโยชน์

สําหรบัการศกึษาของเดก็โดยเดก็ได้มาเล่นและเรยีนรูท้ีห่อ้งเล่นน้ี แต่บางครัง้ผูจ้ดัอาจต้องไป

บริการถึงเตียงหรือห้องเด็กป่วย ซึ่งจะใช้ในกรณีที่เด็กป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได ้

โรงพยาบาลเดก็เป็นโรงพยาบาลหน่ึงทีม่กีารจดัหอ้งเล่น และการบรกิารเครื่องเล่นทีเ่ตยีงโดย

ผูส้อนเป็นทัง้ครแูละพยาบาล  

 อุดมสทิธิ ์พชัรกุล (2542 อ้างถงึใน ลดัดา เหมาะสุวรรณและคณะ, 2543 : 6) ได้

จดัแบ่ง การจดับรหิารเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัไว ้3 รปูแบบ ดงัน้ี  

 1. การบรกิารเลีย้งเดก็กลางวนัในครอบครวั (Family Day Care) เป็นการบรกิาร 

รบัเลี้ยงเดก็ในบ้าน ผู้รบัเลี้ยงเดก็มกัเป็นแม่บา้นที่มเีวลาว่างในช่วงกลางวนั การจดับรกิาร

ลกัษณะน้ีเป็นไปในลกัษณะของการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัในชุมชน ผูป้กครองทีนํ่าบุตรหลานมา

ฝากไวม้กัจะเป็นผูท้ีคุ่น้เคยกนั  
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 2. ศูนยร์บัเลีย้งเดก็กลางวนั (Day Care Center) เป็นศูนยท์ีร่บัเลีย้งเดก็ตัง้แต่ 5 

คนขึน้ไปส่วนใหญ่เดก็ทีเ่ขา้มารบับรกิารจะมอีายุตัง้แต่ 2-6 ปีการดําเนินงานของศูนยร์บัเลีย้ง

เดก็กลางวนัดําเนินการโดยหน่วยงานภาครฐัในลกัษณะของสถานรบัเลีย้งเดก็ในสถานทีท่ํางาน 

นอกจากน้ียงัมศีูนยท์ีด่ําเนินงานโดยเอกชน องคก์รเอกชน สมาคม มลูนิธ ิองคก์รการกุศลและ

ชุมชน ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งเสรมิของกรมประชาสงเคราะห์ ศูนย์รบัเลี้ยงเด็ก

กลางวนัส่วนใหญ่จดับรหิาร โดยภาคเอกชน  

 3. การศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา (Pre – School Program) เป็นการบรกิาร

อบรมเลีย้งดูและพฒันาความพรอ้มของเดก็ทุกดา้น ทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม 

จรยิธรรม สตปิญัญาและบุคลกิภาพเป็นการศกึษาในระบบโรงเรยีน การจดัการศกึษาในระดบัน้ี

ม ี 3 รปูแบบ คอื ชัน้อนุบาลใชเ้วลาเรยีน 2–3 ปี ชัน้เดก็เลก็หรอืเตรยีมประถมศกึษาใชเ้วลา

เรยีน 1 ปี และจดัในศูนยพ์ฒันาเดก็  

 เยาวพา เดชะคุปต ์(2542 : 59) กล่าวว่า การจดัการศกึษาปฐมวยั ทีนิ่ยมจดักนัเป็น

สากลแบ่งออกไดเ้ป็น 3 รปูแบบ คอื ศูนยเ์ลีย้งเดก็ (Child Care Center) โรงเรยีนเดก็เลก็ 

(Nursery School) และโรงเรยีนอนุบาล (Kindergarten) แต่ทัง้ 3 รปูแบบน้ีอาจเรยีกชื่อแตกต่าง

กนัไปบา้ง รบัเดก็อายุตัง้แต่ 2 ปีครึง่ ถงึ 6 ปี แต่กอ็าจจะมกีารยดืหยุ่นได ้เช่น สถานศกึษาของ

เอกชนบางแห่งอาจรบัเดก็ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป สถานศกึษาของรฐับาลรบัเดก็อายุ 4 ปี ขึน้ไปทัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัเกณฑแ์ละความพรอ้มของแต่ละสถานศกึษาเป็นสาํคญั 

 โดยไม่มกีารกําหนดลงไปว่าควรจะเป็นรปูแบบใด โดยทัว่ไปมกัเรยีกชื่อต่าง ๆ กนั

ไปทัง้น้ีขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบต่าง ๆ ต่อไปน้ี  

 1. จดุมุง่หมายของการจดั  

 2. เหตุผลและความตอ้งการของสงัคม  

 3. รปูแบบของการใหบ้รหิารใหม ่ 

 4. รปูแบบของสถานทีจ่ดัตัง้  

 5. กลุ่มอายขุองเดก็  

 6.ประเภทของหน่วยงานทีจ่ดั  

 สรุปได้ว่ารูปแบบการจดัการศกึษาปฐมวยันัน้ถูกจดัขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเดก็

ในช่วงปฐมวยัทีม่พีฒันาการทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทําใหก้ารดูแลและการเลีย้งดู การจดั

ประสบการณ์การเรยีนรูใ้นแต่ละวยัต่างกนั โดยส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น ศูนยเ์ลีย้งเดก็ (Child 

Care Center)โรงเรยีนเดก็เลก็ (Nursery School) และโรงเรยีนอนุบาล (Kindergarten) ทําให้

เป็นทางเลอืก ที่หลากหลายให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองที่จะส่งเด็กไปสู่ระบบของการได้รบั

การศกึษา 
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การมีส่วนร่วม 

1. ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 ทองใบ  สุดชาร ี(2543 : 227) ไดใ้ห้ความหมายการมสี่วนร่วม (Participation) 

หมายถงึ วธิกีารที่ผู้นําสามารถนํามาปรบัใช้ในการจูงใจ และสรา้งขวญักําลงัใจให้แก่บุคลากร

เป็นกลยุทธ์ทีจ่ะช่วยให้มแีรงจูงใจในการทํางานมากขึน้ บุคลากรทีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ มี

ความผูกพนัในการทํางานยิง่กว่าการเขา้มาแบบไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การเขา้ไปมสี่วน

ร่วมจะทําใหบุ้คลากรเกดิทศันะต่อการบรหิารองค์การดขีึน้ ทําให้เกดิความพงึพอใจมแีรงจูงใจ

ต่อความสําเรจ็ในชวีติการทํางาน ทําให้ได้รบัการยอมรบั (Recognition) มคีวามรบัผดิชอบ 

(Responsibility) และนับถอืตนเองมากขึน้ (Self-esteem) การมสี่วนร่วมเป็นการสรา้งความ

เขา้ใจในการทาํงาน 

 สมยศ  นาวกีาร (2545 : 1) ให้ความหมายไว้ว่า การมสี่วนร่วม หมายถึง

กระบวนการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามสี่วนเกีย่วขอ้งในกระบวนการตดัสนิใจ เน้นการมสี่วนเกี่ยวขอ้ง

อยา่งแขง็ขนัของบุคคล ใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์และความเชีย่วชาญอย่างแทจ้รงิ ในกระบวนการ

ตดัสนิใจทีส่าํคญัขององคก์าร ไมใ่ช่เพยีงสมัผสัปญัหาหรอืแสดงความห่วงใย 

 ชาญชยั  อาจนิสมาจาร (2548 : 22) กล่าวไวว้่า การมสี่วนร่วม หมายถงึ การมสี่วน

ร่วมของพนักงานในการตดัสนิใจในองค์การทัง้ที่เป็นเรื่องปกต ิและเรื่องสําคญัพนักงานมสี่วน

ร่วมในการตัง้เป้าหมายแก้ปญัหา และทําการตดัสนิใจทีม่ผีลกระทบต่อองคก์ารและงานของเขา 

และทําใหม้ัน่ใจว่าองคก์ารของตนเองอยู่ในเป้าหมายในรูปของการตอบสนองต่อความต้องการ

ของลกูคา้ทีใ่หบ้รกิาร 

 สรุปได้ว่ า  การมีส่ วนร่ วม  หมายถึง  วิธีการดํ า เ นินงานที่ เ ปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามสี่วนรว่มในรปูแบบต่างๆทุกขัน้ตอนของการมสี่วนร่วมตัง้แต่การร่วมคดิ 

ร่วมตดัสนิใจ ร่วมวางแผนปฏบิตังิาน ร่วมรบัผดิชอบผลที่เกดิขึน้ทัง้ทางบวก และทางลบ เป็น

การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษยท์ี่ต้องการให้ความสําคญัต่อบุคคล ทําให้เกิด

ความรูส้กึทีเ่ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารจะมคีวามตัง้ใจ และอุทศิตนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง

องคก์ารอยา่งแทจ้รงิ 

 2.   ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 

 ทองใบ  สุดชาร ี(2543 : 170-173) กล่าวถงึประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการจดัการแบบมี

ส่วนร่วมในการปฏบิตังิาน และการประยุกต์การจดัการแบบมสี่วนร่วมซึง่ตัง้อยู่บนฐานความคดิ

ของการจดัการในสถานการณ์แบบนวสมยัหากนําไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมย่อมทําให้เกิด

ประโยชน์ไดห้ลายประการ ดงัน้ี 
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   1. เป็นประโยชน์ในแงข่องการพฒันาบุคลากร ทัง้น้ีเพราะว่า การเขา้ไปมสี่วนร่วม

ในการตดัสนิใจจะทําใหบุ้คลากรเกดิการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ในการทํางาน และนําไปสู่การปรบัปรุง

ทกัษะในการทาํงานนอกเหนือจากทีก่ําหนดไวใ้นภาระหน้าทีเ่ฉพาะคน 

  2. ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น กล่าวคือการปฏิบัติภารกิจที่มีความ

สลบัซบัซ้อนมากๆ และยากที่จะได้ข้อมูลข่าวสารประกอบการตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ 

หากสามารถเชิญชวนให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากเท่าไหร่ ยิ่งจะเป็น

ประโยชน์ และทาํใหก้ารตดัสนิใจมคีุณภาพยิง่ขึน้ 

  3. เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการจูงใจ และการสร้างความผูกพนัในการตดัสนิใจ 

กล่าวคอื การตดัสนิใจใดๆ ในองคก์ารถ้าหากบุคลากรไดม้สี่วนร่วมตัง้แต่แรกจะเป็นการจงูใจให้

พวกเขาผูกติด และมคีวามผูกพนัที่จะเข้าไปมสี่วนร่วมในการดําเนินการให้สําเร็จได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

  4. เป็นประโยชน์ต่อผูนํ้าทีจ่ะไดร้่วมกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา ในดา้นการแบ่งปนัอํานาจ 

และสรา้งพลงัอํานาจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพราะว่าเป็นทีย่อมรบัในเบือ้งต้นแลว้ว่าการตดัสนิใจ

แบบมสี่วนรว่มเป็นขัน้ตอนสาํคญัประการแรกทีจ่ะทําใหเ้กดิพลงัอํานาจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 รงัสรรค ์ ประเสรฐิศร ี(2544 : 262) กล่าวถงึประโยชน์สําคญัของภาวะผูนํ้าแบบให้

มสี่วนรว่มหลายประการ ดงัน้ี 

 1. เพิม่คุณภาพในการตดัสนิใจในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้ข้อมูล และ

ความรูใ้นสิง่ทีผู่นํ้าไมม่ ี

 2. เกดิความมุ่งมัน่ทีจ่ะไดร้บัความร่วมมอืในการคน้หาปญัหา และวธิกีารแก้ปญัหา

ทีด่ทีีสุ่ดเกีย่วกบัการตดัสนิใจในการแกป้ญัหานัน้ๆ 

 3. เปิดโอกาสใหม้อีทิธพิลในการเขา้ร่วมตดัสนิใจซึง่เป็นพนัธกรณีทีต่้องกระทําและ

ยอมรบัรว่มกนั ทาํใหบุ้คคลหลายฝา่ยเขา้รว่มตดัสนิใจก่อใหเ้กดิพนัธกรณเีพิม่ขึน้ 

 4. สรา้งประโยชน์รว่มกนัทัง้ผูนํ้าและผูต้าม 

 สรุปได้ว่า  การมสี่วนร่วมมปีระโยชน์ต่อการบรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์การ

อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ผูกพัน ไว้วางใจในการปฏิบัติงาน การ

ตดิต่อสื่อสารมปีระสทิธภิาพ กระบวนการตดัสนิใจมคีุณภาพ เกิดการพึ่งพาตนเอง เรยีนรู้วธิ ี

แก้ปญัหาผ่านกระบวนการทํางาน อีกทัง้เป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคล สะท้อนปญัหาที่

แทจ้รงิแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ก้ปญัหา เกดิการยอมรบัภายในกลุ่ม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเกดิ

ความรูส้กึภาคภมูใิจรว่มกนั 

 3.  แนวคิดของการมีส่วนร่วม 

 การใช้การมสี่วนร่วม เป็นยุทธศาสตรใ์นการพฒันานัน้มนีักการศึกษาได้ให้ทศันะ

เกีย่วกบัแนวคดิพืน้ฐานของการมสี่วนรว่มไว ้ดงัน้ี 
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 ดวงแก้ว  กอแก้ว (2543 : 17-18) ได้สรุปแนวคดิของ (Tannenbaum and 

Massarik) ไวว้่าการบรหิารงานแบบมสี่วนรว่มเป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งระหว่างผูม้สี่วนร่วมกบัลกัษณะ

การเขา้มสี่วนร่วม ในการเขา้ไปมสี่วนร่วมของสมาชกิ ผู้ใต้บงัคบับญัชาอาจจะเป็นไปโดยตรง

และมลีกัษณะเป็นทางการ ซึ่งจะมผีลประโยชน์ เป็นแรงผลกัดนัให้เกดิการมสี่วนร่วม และเกดิ

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ต้บงัคบับญัชา อย่างไรกต็ามในกรณีทีก่ารมสี่วนร่วมของสมาชกิเป็นไป

โดยทางออ้ม และไม่เป็นทางการ การมสี่วนร่วมอาจจะไม่เกดิประโยชน์กไ็ด ้Tannenbaum และ 

Massarik ยังเสนอต่อไปว่า ในการเข้าไปมีส่วนร่วมนัน้คือ การเข้าไปแบ่งปนัส่วนนัน้เอง 

นอกจากน้ีในประเดน็เรื่องการปฏบิตังิานนัน้ กระบวนการมสี่วนร่วมเป็นผลที่ก่อให้เกิดสนิค้า 

และบรกิารซึง่ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งตอบแทนนัน่เอง 

 กระทรวงศกึษาธกิาร (2546 : 29) ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมว่า การขาดการ

มสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการจดัการศึกษา การกําหนดหลกัสูตรแบบเรยีน และการ

จดัการเรยีนการสอนว่า ทําให้การจดัการศึกษาไม่สอดคล้องกบัสภาพความต้องการของการ

พฒันาดา้นเศรษฐกจิ สงัคมทอ้งถิน่ และตวัผูเ้รยีน 

 คูเฮน และ อดัโฮฟฟ์  (Cohen & Uphoff, 1977 : 7-26) เป็นนักวชิาการชาว

สหรฐัอเมรกิาแห่งมหาวทิยาลยัคอรเ์นล (Cornell University) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้เขยีน

หนังสอืในการประชุมสมัมนาเพื่อพฒันาชนบท เรื่องการมสี่วนร่วมในการออกแบบ การวาง

ระบบ และการประเมนิการปฏบิตังิานในโครงการเพื่อพฒันาชนบท ไดใ้ห้ความหมายของการมี

ส่วนร่วมว่า การมสี่วนร่วมจะต้องประกอบด้วย กระบวนการตดัสนิใจว่าจะทําอย่างไร แนวคดิ

เกี่ยวกบัการมสี่วนร่วม Cohen และ Uphoff กล่าวถงึกรอบการพจิารณาเรื่อง การมสี่วนร่วมว่า 

มโีครงสรา้งพืน้ฐานจาํแนกเป็น 3 มติ ิไดแ้ก่ 

 มติทิี ่1 การมสี่วนร่วมในเรื่องอะไร (What participation are we concerned with) 

หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ประเภท หรอืลกัษณะของการมสี่วนร่วม (Kinds of Participation) ซึง่ 

Cohen และ Uphoff กล่าวว่าม ี4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ (Participation in decision making) 

 2. การมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิาร (Participation in implementation) 

 3. การมสี่วนรว่มในผลประโยชน์ (Participation in benefits) 

 4. การมสี่วนรว่มในการประเมนิ (Participation in evaluation) 

 มติทิี ่2 ใครเขา้มามสี่วนร่วม (Whose participation are concerned with) ในส่วนน้ี

มคีําที่ใช้ในความหมายกว้างคอื การมสี่วนร่วมของประชาชน (Popular Participation) ซึ่ง 

Cohen และ Uphoff ไดจ้าํแนกกลุ่มบุคคลเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

 1. ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นทอ้งถิน่ (Local resident or local people) 

 2. ผูนํ้าทอ้งถิน่ (Local leaders) 

 3. เจา้หน้าทีข่องรฐั (Government personnel) 



 

17 
 

 4. คนต่างชาต ิ(Foreign personnel) 

 มติทิี ่3 การมสี่วนร่วมวธิกีารเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร (How is participation occurring with 

in the project) ในมติน้ีิ Cohen และ Uphoff ไดเ้สนอมติทิีจ่ะพจิารณาอยู ่4 ประเดน็ คอื  

 1. พืน้ฐานของการมสี่วนร่วม โดยพจิารณาเกี่ยวกบัแรงทีก่ระทําใหเ้กดิการมสี่วนร่วม

มาจากเบือ้งบนหรอืเบือ้งล่าง และแรงทีส่่งเสรมิการมสี่วนรว่มว่ามาจากทีใ่ด 

 2. รูปแบบของการมสี่วนร่วม โดยพจิารณาเกี่ยวกบัรูปแบบขององค์การ และการมี

ส่วนรว่มโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

 3. ขอบเขตของการมสี่วนร่วม โดยพจิารณาเกี่ยวกบัระยะเวลาทีเ่ขา้มามสี่วนร่วมและ

ช่วงของกจิกรรม 

 4. ประสทิธภิาพของการมสี่วนร่วม โดยพจิารณาเกี่ยวกบัการให้อํานาจแก่ผูเ้ขา้มามี

ส่วนรว่ม และปฏสิมัพนัธข์องคุณลกัษณะต่างๆ ของสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสี่วนรว่ม 

 สรุปได้ว่า การมสี่วนร่วมเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาซึ่งเกดิจากความสนใจ ความ

ห่วงกงัวลร่วมกนั เกิดจากความเดอืดรอ้น และไม่พงึพอใจ หรอืเกดิจากการตกลงร่วมกนั ซึ่ง

บทบาทของการมสี่วนร่วมเป็นไปในรูปแบบของการแสดงความคดิเหน็ การพูด การเขยีน เพื่อ

นําไปสู่เป้าหมายของกจิกรรมพฒันาคอื การพฒันาขดีความสามารถพึง่พาตนเองได ้นอกจากน้ี

การมสี่วนร่วมเป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนร่วมกบัลกัษณะของการเขา้มสี่วนร่วม ลกัษณะของ

การมสี่วนร่วม ประกอบด้วย การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน 

และการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล ซึง่มขีอ้พจิารณาวธิกีารเกดิการมสี่วนร่วมคอื พื้นฐานของ

การมสี่วนรว่ม รปูแบบ ขอบเขต และประสทิธภิาพของการมสี่วนรว่ม 

 

แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายใน 

1. ความหมายของการประกนัคณุภาพภายใน 

 มนีักบริหารและนักวิชาการหลายท่าน ให้ความหมายของการประกันคุณภาพ

ภายใน ในทศันะต่างๆ ดงัน้ี 

 สํานักงานคณะกรรมการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2545 : 9) กล่าวว่า การประกนั

คุณภาพภายใน หมายถงึ การประเมนิผลและตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษาจากภายในโรงเรยีนโดยบุคลากรของสถานศกึษาหรอืหน่วยงานต้นสงักดั ที่มี

หน้าทีด่แูลสถานศกึษานัน้เป็นการประเมนิตนเอง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2543 : 9) กล่าวว่า การประกนั

คุณภาพภายใน หมายถงึ เป็นกระบวนการบรหิารจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพฒันา

คุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ เป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา

รว่มกนั วางแผน กําหนดเป้าหมาย และวธิกีาร ลงมอืทาํตามแผนในทุกขัน้ตอนมกีารบนัทกึ และ
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ตดิตาม ตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดทีต่้องปรบัปรุง แลว้ร่วมกนัปรบัปรุงแผนงานนัน้ๆ โดย

มุง่หวงั   ใหม้ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการสถานศกึษา 

 สมคดิ พรมจุย้ และ สุพกัตรพ์บิูลย ์(2544 : 5) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพภายใน 

หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบและตดัสนิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดย

บุคลากรของสถานศกึษาเอง หรอืหน่วยงานตน้สงักดัทีม่หีน้าทีก่ํากบัดแูลสถานศกึษานัน้ 

 สํานักรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (2546 : 11) กล่าวว่า การ

ประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมนิและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศกึษานัน้ 

 สรุปได้ว่า การประกนัคุณภาพภายใน หมายถงึ กระบวนการบรหิารจดัการเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยการติดตามผล ตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐาน โดยบุคลากรในสถานศกึษาหรอืหน่วยงานต้นสงักดัที่มหีน้าที่ดูแลสถานศกึษาให้มี

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 

 2.   ความสาํคญัของการประกนัคณุภาพภายใน 

 เป็นที่ทราบกนัดวี่าการศกึษาของประเทศไทยยงัจําเป็นต้องได้รบัการพฒันาและ

ปรบัปรุงอีกหลายด้าน เพื่อให้ทนักับการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและความก้าวหน้าของสาร 

สนเทศ ในขณะที่หลายๆประเทศได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างก้าวกระโดดและใช้

สถานศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ โดยต่างก็พยายามกําหนดคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษาใหเ้ป็นทีย่อมรบัของประชาชนและประชาคมโลก 

 ประเทศไทยในฐานะประชาคมโลกจงึได้กําหนดมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้เป็น

เกณฑใ์นการเทยีบเคยีงคุณภาพของสถานศกึษาใหม้คีุณภาพใกลเ้คยีงกนั จงึเป็นทีม่าของระบบ

ประกนัคุณภาพการศกึษาขึน้ โดยพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 48 ได้

กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบรหิาร

การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยการทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้น

สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาแห่งชาต.ิ2543) 

 เอกสารแนวทางการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานเพื่อการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา(สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2552) กล่าวถึงการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 แม้ว่าโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีระบบประกันคุณภาพ

การศกึษามาตัง้แต่ปีการศกึษา 2548 แต่ระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษายงัต้องมี

การปรบัปรุงให้สอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงศึกษาธกิารว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และ
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วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553และมีมาตรฐาน ตัวชี้ว ัด ที่สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษา ได้กําหนดให้สถานศกึษา ได้กําหนดให้สถานศกึษาในสงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกแห่งตอ้งพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาดว้ยการ

มสี่วนรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและตอ้งมกีารดําเนินงาน 8 ประการ ดงัน้ี 

 1. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

 2. จดัทาํแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

 3. จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ     

 4. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา  

 5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา                                     

 6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา 

 7. จดัทาํรายงานประจาํปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

  8. การพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง 

 ทัง้น้ี สถานศึกษาต้องดําเนินการอย่างจรงิจงั หน่วยงานต้นสงักดัต้องกํากบั ดูแล              

อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าสู่การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่าง

แทจ้รงิ มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจงึเป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันาและเป็นเป้าหมายที่

สําคญัที่สุดที่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรบัรู้ และปฏบิตัิงานในหน้าที ่            

ทีร่บัผดิชอบใหบ้รรลุเป้าหมาย คอื มาตรฐานสถานศกึษากําหนดขึน้นัน่เอง 

 สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพภายในมคีวามสําคญั คือ การจดัการศึกษาของ                

ประเทศไทยในอดตีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า ไม่มเีป้าหมายที่ชดัเจนว่าการจดัการศึกษาไป              

เพื่ออะไร ใครรบัผดิชอบอะไรในองค์กร อาจมบี้างในส่วนของหลกัสูตร ซึ่งมไิด้มฐีานกฎหมาย 

บางครัง้เป้าหมายเปลี่ยนไปตามนโยบายทางการเมือง ทําให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาไดอ้ย่างต่อเน่ือง (รุ่ง แก้วแดง, 2544 :  59) ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น โรงเรยีนจงึ

ตอ้งมรีะบบประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ชุมชนและสงัคมว่า 

 1. โรงเรยีนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รบัการรบัรองมาตรฐาน

คุณภาพการศกึษาจากองคก์รการประกนัคุณภาพการศกึษาทีร่ฐักําหนด 

 2. ชุมชน องคก์รต่างๆ มสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ

โรงเรยีน 

 3. โรงเรยีนสามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นกัเรยีนทีจ่บจาก 

การศกึษาจากโรงเรยีนมคีุณภาพมาตรฐานการศกึษา ซึง่เป็นทีย่อมรบัของสงัคมววิฒันาการของ

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
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 3.   หลกัการสาํคญัของระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 ระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา (Internation Quality Assurance) 

เป็นระบบทีส่ถานศกึษาสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิารทัง้ผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจน

องคก์รหรอืสถานทีป่ระกอบการทีผู่ร้บัผูเ้รยีนเขา้ศกึษาต่อหรอืทํางานว่าสถานศกึษาสามารถจดั

การศึกษาให้มคีุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด ผู้สําเร็จการศึกษา มคีวามรู้

ความสามารถ ทกัษะและมคีุณลกัษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสูตรกําหนดและสงัคมคาดหวงั 

สามารถดํารงชีวติอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข รวมทัง้สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครวัและ

ชุมชน ตามความเหมาะสมดว้ยการบรหิารจดัการที่มคีุณภาพทัง้องค์กร โดยใช้หลกัการมสี่วน

รว่มบุคลากรในสถานศกึษา โดยเฉพาะคร ูและผูบ้รหิารตระหนกัถงึเป้าหมาย คอื ผลประโยชน์ที่

เกดิกบัผู้เรยีนเป็นอนัดบัแรก ดงันัน้ การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา จงึมผีูใ้ห้หลกัการ

สําคญัไวด้งัน้ี ภาณุวฒัน์ ภกัดวีงศ ์(2542 : 34-35) และ อารรีตัน์ วฒันสนิ (2542 : 8-12) ไดใ้ห้

หลกัการและแนวคดิในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษาสอดคลอ้งกนั คอื 

1) การกระจายอํานาจทางการศกึษา 2) การมสี่วนรว่มในการศกึษา 3)การจดัการและการบรหิาร 

และ 4) การยกร่างกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นการบงัคบัรฐัใหด้ําเนินการสนับสนุนการดําเนินการ

บรหิารจดัการศกึษาโดยใช้ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพการศกึษาด้วยกระบวนการประกนั

คุณภาพการศกึษา ซึง่สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2543 : 11) ไดใ้หห้ลกัการใน

การประกนัคุณภาพไวด้งัน้ี 1) จดุมุง่หมายของการประกนัคุณภาพภายใน คอื การทีส่ถานศกึษา

รว่มกนัพฒันาปรบัปรงุคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาไม่ใช่การจบัผดิหรอืทําใหบุ้คล

กรเสียหน้า โดยเป้าหมายสําคญัอยู่ที่การพฒันาให้เกิดกบัผู้เรยีน 2) การประกนัคุณภาพ

การศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบรหิารจดัการและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน

สถานศกึษา ไมใ่ช่เป็นกระบวนการทีแ่ยกส่วนจากการดําเนินงานตามปกตขิองสถานศกึษา โดย

สถานศกึษาต้องวางแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิารทีม่เีป้าหมายชดัเจน ทําตามแผนตรวจสอบ

ประเมนิผล และพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบมคีวามโปร่งใสมจีติสํานึกในการพฒันา

คุณภาพการทํางาน และ 3)การประกนัคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 

โดยร่วมกันกําหนดเป้าหมายวางแผนติดตามประเมนิผล พฒันา ปรบัปรุง ช่วยคิด ช่วยทํา 

ช่วยกนัผลกัดนั ใหส้ถานศกึษามคีุณภาพ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัการศกึษาดมีคีุณภาพเป็นไปตาม

ความตอ้งการของผูป้กครอง 

 นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550 : 6-7) จงึกําหนด

ว่า การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาต้องยดึหลกัและแนวคดิ   

3 ประการคอื 1) การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศกึษามคีวามอสิระและมคีวาม

คล่องตวัในการบรหิารและตดัสนิใจดาํเนินงาน ทัง้ดา้นการบรหิารวชิาการ งบประมาณ บุคลากร 

และทรพัยากร การจดัสิง่อํานวยความสะดวก และผูส้อนทาํบทบาทหน้าทีใ่นการสอนจดักจิกรรม

และพฒันาสื่อ เพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ใหบ้รรลุผลตามจุดหมายของหลกัการ ได้อย่าง
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เตม็ทีส่ามารถจดัการศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ทีค่วามตอ้งการของชุมชนและสงัคมไดม้าก

ทีสุ่ด 2) เปิดโอกาสการมสี่วนร่วมในการทํางาน(Participation) หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้ประกอบการ ภูมปิญัญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน เขา้มามสี่วน

รว่มในการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ทัง้ในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศกึษา หรอืคณะทํางานใน

ส่วนอื่นๆของสถานศกึษา โดยมกีารร่วมคดิ ตดัสนิใจ สนับสนุน ส่งเสรมิและตดิตาม ตรวจสอบ

การดําเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมใิจในความสําเรจ็ของสถานศกึษา และ 3) การแสดงความ

รบัผดิชอบที่ตรวจสอบได้(Accountability) มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเป็นเป้าหมาย 

(Goal) ที่ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องรบัรู้เพื่อการพฒันาร่วมกนัและเพื่อการติดตาม

ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาว่า สามารถนําผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้กําหนด

ร่วมกนัไวห้รอืไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้นการพฒันาดงักล่าว สถานศกึษาต้องสรา้งการมสี่วน

ร่วมในการจดัทําแผนพฒันาคุณภาพสถานศกึษา (School Improvement Plan) เลอืกกลวธิกีาร

พฒันาทีเ่หมาะสมและสามารถทาํใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม มกีารประชาสมัพนัธเ์ป้าหมายและ

จุดเน้นที่ต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รบัรู้เพื่อเป็นสัญญาประชาคม และเพื่อให้ทุกฝ่ายที่

เกีย่วขอ้งมทีศิทางการทาํงานทีช่ดัเจนสู่เป้าหมายเดยีวกนั 

 สรปุไดว้่า หลกัสาํคญัของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา เป็นระบบที่

สถานศกึษาสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิารทัง้ผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์รหรอื

สถานที่ประกอบการที่ผู้รบัผูเ้รยีนเขา้ศกึษาต่อหรอืทํางานว่าสถานศกึษาสามารถจดัการศกึษา

ใหม้คีุณภาพไดต้ามมาตรฐานที่สถานศกึษากําหนด และเป็นหน้าทีข่องทุกคน ทุกฝ่าย ทีต่้องมี

ส่วนรว่มในการพฒันาสถานศกึษา หลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศกึษา คอื 1) การ

กระจายอํานาจ 2)การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทํางาน และแสดงความรบัผิดชอบที่

สามารถตรวจสอบได ้และ 3)เป็นกลไกสําคญัที่สามารถขบัเคลื่อนการพฒันา การศกึษาในการ

ดาํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง 

 

แนวคิดเ ก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด                     

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกสารมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพ่ือการประเมิน

คณุภาพภายในสถานศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (2558  : 13-34) 

   1.   มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยัของกระทรวงมหาดไทย 

  กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่ให ้

การส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษา 

นักวชิาการ ผูบ้หิารการศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูผูส้อน เพื่อพจิารณามาตรฐานการศกึษา

ปฐมวยั โดยคํานึงถงึการจดัการศกึษาอย่างเป็นระบบ โดยมคีวามสอดคลอ้งกนัตัง้แต่ทรพัยากร   



 

22 
 

ที่ใช้ในการศึกษา (ด้านปจัจยั) การนําทรพัยากรทางการศึกษามาดําเนินการบรหิารการจดั

การศกึษา (ดา้นกระบวนการ) ให้เกดิผลผลติทางการศกึษาที่มคีุณลกัษณะตามเป้าหมายและ

ผู้ปกครอง ชุมชนมคีวามพงึพอใจ (ด้านผลผลติ) มาตรฐานดงักล่าวสอดคล้องกบัมาตรฐาน

การศกึษาชาต ิมาตรฐานของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ร

มหาชน) และมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร โดยคํานึงถงึหลกัการสําคญัในการดําเนินการ

ดงัน้ี  

 ปรชัญาการศึกษาปฐมวยั 

 การศกึษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเดก็ตัง้แต่แรกเกดิถงึ 5 ปี บนพื้นฐานการอบรม

เลี้ยงดูและการส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ี่สนองต่อธรรมชาตแิละพฒันาการของเดก็แต่ละคน 

ตามศกัยภาพ ภายใต้บรบิทสงัคมวฒันธรรมที่เดก็อาศยัอยู่ ด้วยความรกั ความเอื้ออาทร และ

ความเขา้ใจทุกคน เพื่อสรา้งรากฐานคุณภาพชวีติให้เดก็พฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ 

เกดิคุณค่าต่อตนเองและสงัคม 

                หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

 การจดัทาํหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั ยดึหลกัการจดัการศกึษา ดงัน้ี 

  1. การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพจิารณาจากวยัและ

ประสบการณ์ของเดก็โดยเป็นหลกัสูตรทีมุ่่งเน้นการพฒันาเดก็ทุกดา้น ทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์

และจิตใจ สังคม และสติปญัญา โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และ

ประสบการณ์ใหมท่ีเ่ดก็จะไดร้บัต้องมคีวามหมายกบัตวัเดก็เป็นหลกัสูตรทีใ่หโ้อกาสทัง้เดก็ปกต ิ

เดก็ด้วยโอกาส และเดก็พเิศษได้พฒันา รวมทัง้ยอมรบัในวฒันธรรมและภาษาของเดก็พฒันา

เดก็ใหรู้ส้กึเป็นสุขในปจัจบุนั มใิช่เพยีงเพื่อเตรยีมเดก็สาํหรบัอนาคตขา้งหน้าเท่านัน้ 

  2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเดก็ สภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการเรยีนรู้จะต้องอยู่ในสภาพที่สนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทัง้ภายในและ

ภายนอกหอ้งเรยีน ผูส้อนจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ดก็อยู่ในทีส่ะอาด ปลอดภยั อากาศสดชื่น 

ผ่อนคลายไม่เครียด มีโอกาสออกกําลังกายและพักผ่อน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีของเล่นที่

หลากหลาย เหมาะสมกบัวยั ใหเ้ดก็มโีอกาสไดเ้ลอืกเล่น เรยีนรูเ้กี่ยวกบัตนเองและโลกทีเ่ดก็อยู่

ร่วมทัง้พฒันาการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสงัคม ดังนัน้ สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก

หอ้งเรยีนจงึเป็นเสมอืนหน่ึงสงัคมที่มคีุณค่าสําหรบัเดก็แต่ละคนจะเรยีนรูแ้ละสะท้อนใหเ้หน็ว่า

บุคคลในสงัคมเหน็ความสาํคญัของการอบรมเลีย้งดแูละใหก้ารศกึษากบัเดก็ปฐมวยั 

 3. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนมี

ความสําคญัต่อการจดักจิกรรมพฒันาเดก็อย่างมาก ผูส้อนต้องเปลีย่นบทบาทจากผูบ้อกความรู้

หรอืสัง่ใหเ้ดก็ทาํมาเป็นอํานวยความสะดวกในการจดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์และกจิกรรม

ส่งเสรมิพฒันาการ และการเรยีนรูข้องเดก็ทีผู่ส้อนและเดก็มสี่วนทีจ่ะรเิริม่ทัง้ 2 ฝ่าย โดยผูส้อน 
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จะเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ และเรยีนรูร้่วมกบัเด็ก ส่วนเดก็เป็นผู้ลงมอืกระทําเรยีนรู ้และค้นพบ

ด้วยตนเอง ดังนัน้ ผู้สอนจะต้องยอมรบั เห็นคุณค่า รู้จ ักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแล 

รบัผดิชอบ เพื่อจะได้วางแผน สรา้งสภาพแวดลอ้ม และจดักจิกรรมที่จะส่งเสรมิพฒันาการและ

การเรยีนรูข้องเดก็ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ีผูส้อนต้องรูจ้กัพฒันาตนเอง ปรบัปรุง ใชเ้ทคนิค

การจดักจิกรรมต่างๆใหเ้หมาะกบัเดก็ 

 4. การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรยีนการสอนในระดับปฐมวยัยึด

หลกัการ บูรณาการที่ว่าหน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรยีนรู้ได้หลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็ก

สามารถเรยีนรูไ้ดห้ลายทกัษะและหลายประสบการณ์สําคญั ดงันัน้ เป็นหน้าทีข่องผูส้อนจะต้อง

วางแผนการจดัประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรม 

หลากหลายทกัษะ หลากหลายประสบการณ์สําคญั อย่างเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการเพื่อให้

บรรลุจดุมุง่หมายของหลกัสตูรแกนกลางทีก่ําหนดไว ้

 5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็ การประเมนิเดก็ปฐมวยั

ยดึวิธีการสงัเกตเป็นส่วนใหญ่ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินทัง้การสอนของตนเองและ

พฒันาการการเรยีนรูข้องเดก็ว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรอืไม่ สงัเกต

พฒันาการ จากขอ้มูลเชงิบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออก ในสภาพที่เป็นจรงิ 

ขอ้มูลจากครอบครวัของเดก็ ตลอดจนการที่เดก็ประเมนิตนเองหรอืผลงานสามารถบอกได้ว่า 

เดก็เรยีนรู ้และมคีวามก้าวหน้าเพยีงใด ขอ้มูลจากการประเมนิพฒันาการจะช่วยผู้สอนในการ

วางแผนการจดักิจกรรม ชี้ให้เห็น ความต้องการพเิศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็นข้อมูลในการ

สื่อสารกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และขณะเดียวกันยงัใช้ในการประเมนิประสทิธภิาพการจดั

การศกึษาใหก้บัเดก็ในวยัน้ีไดอ้กีดว้ย 

 6. ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัครอบครวัของเด็ก เด็กแต่ละคนจะมี

ความแตกต่างกนั ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ดก็เจรญิเตบิโตขึน้มา ผูส้อน พ่อแม่ ผูป้กครอง

ของเด็กจะต้องมกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลทําความเข้าใจพฒันาการและการเรยีนรู้ของเด็ก ต้อง

ยอมรับและร่วมมือกันรบัผิดชอบ หรือถือเป็นหุ่นส่วนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุ

เป้าหมายร่วมกนั ดงันัน้ ผู้สอนจงึมใิช่จะแลกเปลี่ยนความรู้กบัพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ

พัฒนาเด็กเท่านัน้ แต่จะต้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ทัง้น้ี มิได้

หมายความใหพ้่อแม ่ผูป้กครองเป็นผูก้ําหนดเน้ือหาหลกัสูตรตามความต้องการ โดยไม่คํานึงถงึ

หลกัการจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ 

 จากแนวคดิและหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยัทีส่ําคญัเกี่ยวกบัพฒันาการของเดก็ที่

มคีวามสมัพนัธ์และพฒันาการอย่างต่อเน่ืองเป็นขัน้ตอนไปพรอ้มกนัทุกด้าน แนวคดิเกี่ยวกบั

การเรยีนรูท้ี่ยดึให้เดก็ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิด้วยตวัเดก็เองในสิง่แวดล้อมที่เป็นอสิระ 

เอื้อต่อการเรยีนรู้และจดักิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเดก็แต่ละคน 
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โดยถือว่าการเล่นอย่างมีจุดหมายเป็นหัวใจสําคญัของการจดัประสบการณ์ให้กับเด็ก และ

แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรม สงัคมทีแ่วดลอ้ม ซึง่มอีทิธพิลต่อการเรยีนรู ้การพฒันาศกัยภาพและ

พฒันาการของเดก็แต่ละคน กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจงึได้จดัทํา

คู่มอืประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

 มาตรฐานการศึกษาปฐมวยักระทรวงหมาดไทย 

 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่

กระทรวงมหาดไทย ประกาศใหใ้ชเ้มือ่วนัที ่30 เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2557 โดยไดย้ดึหลกัปรชัญา 

หลกัการจดัการศกึษา สอดคลอ้งกบัมาตรฐานชาต ิมาตรฐานการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์กร

มหาชน) โดยม ี14 มาตรฐาน 63 ตวับ่งชี ้เป็นมาตรฐานทีส่ถานศกึษาในสงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนําไปพิจารณาที่จะเพิ่มเติมมาตรฐานหรือตัวชี้ว ัด ให้สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึษา ซึ่งมาตรฐานดงักล่าว ประกอบด้วยตวับ่งชี้ ประเด็นการพจิารณา และเกณฑ์การ

ประเมนิดงัน้ี 

 มาตรฐานการศึกษาท้องถ่ิน ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

 มาตรฐานด้านปัจจยัทางการศึกษา จาํนวน 3 มาตรฐาน 17 ตวับ่งช้ี 

 มาตรฐานที ่1 ครมูคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถในการจดัประสบการณ์                

การเรยีนรูท้ีเ่น้นเดก็เป็นสาํคญั 

 มาตรฐานที ่2 ผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม มภีาวะผูนํ้า และมี

ความสามารถในการบรหิารจดัการศกึษา 

 มาตรฐานที ่3 สถานศกึษามจีาํนวนเดก็ มทีรพัยากร และสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิ

สนบัสนุนใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้

 มาตรฐานที ่4 สถานศกึษาดําเนินการบรหิารจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 

 มาตรฐานที ่5 สถานศกึษาจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษาปฐมวยัทีเ่น้นเดก็เป็นสาํคญั 

 มาตรฐานที ่6 สถานศกึษาสนบัสนุนการใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 มาตรฐานที ่7 สถานศกึษาจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

 มาตรฐานที ่8 สถานศกึษาพฒันาตามนโยบาย และแนวทางการปฏริปูการศกึษาที่

เป็นมาตรฐานการเสรมิเพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาใหส้งูขึน้ 

 มาตรฐานที ่9 เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกายเหมาะสมตามวยั 

 มาตรฐานที ่10 เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์ และจติใจเหมาะสมตามวยั 

 มาตรฐานที ่11 เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมเหมาะสมตามวยั 

 มาตรฐานที ่12 เดก็มพีฒันาการดา้นสตปิญัญาเหมาะสมตามวยั 
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 มาตรฐานที ่13 สถานศกึษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรชัญา วสิยัทศัน์ และจดุเน้น 

 มาตรฐานที ่14 ผูบ้รหิารสถานศกึษาครแูละเดก็มคีุณภาพเป็นทีย่อมรบัของ

ผูป้กครองและชุมชน 

 จะเหน็ไดว้่ามาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยัที่กระทรวงมหาดไทย ไดป้ระกาศให้

โรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดนํ้าไปเป็นเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาให้เป็นเอกภาพมาตรฐานของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องคก์รมหาชน) และมาตรฐานกระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้น้ี สถานศกึษาในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการเพิ่มมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึษา หรอืท้องถิ่นนัน้ๆ ก็สามารถดําเนินการได้ แต่ทัง้น้ีจะต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่

กระทรวงมหาดไทยประกาศใช ้ 

 2.   การดาํเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสงักดัองคก์รปก 

ครองส่วนท้องถ่ิน 

 ในการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึง่เป็นการประเมนิภายในของสถานศกึษา โดยดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบั

ระบบประกนัคุณภาพการศกึษา ทีก่ําหนดไว ้ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

ดงันัน้การดําเนินการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาเป็นหน้าทีข่องหน่วยงานต้นสงักดัและ

สถานศึกษา การดําเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมคีวามรู้ความเข้าใจ การประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา ดงัน้ี 

 หลกัการการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา     

 1. การประกนัคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏบิตัติามภารกจิที่แต่

ละคนไดร้บัมอบหมาย 

 2. การประกนัคุณภาพมุ่งพฒันาการดําเนินงานตามความรบัผดิชอบของตนให้มี

คุณภาพดยีิง่ขึน้ เพราะผลการพฒันาของแต่ละคนกค็อืผลรวมของการพฒันาทัง้สถานศกึษา 

 3. การประกนัคุณภาพเน้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบรหิาร การศกึษา ทีต่อ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองไม่ใช่ทําเพื่อเตรยีมรบัการประเมนิ

เป็นครัง้คราวเท่านัน้ 

 4. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรบั และนําผลการประกนัคุณภาพ

การศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

 ดงันัน้ในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาให้มปีระสทิธภิาพ 

เกดิผลดเีป็นไปตามมาตรฐานทีก่ําหนดไวจ้งึประกอบไปดว้ยการดําเนินงาน 2 ส่วน ดงัน้ี  
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 ก.  การดาํเนินงานของสถานศึกษา 

      1.  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดาํเนินการดงัน้ี 

  1.1 ศึกษา วเิคราะห ์มาตรฐานและตวับ่งชี้ว่าด้วยการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาตามทีก่ระทรวงมหาดไทยประกาศใช ้

  1.2 พจิารณาสาระสาํคญัทีจ่ะกําหนดในมาตรฐานและตวับ่งชีท้ีส่ะทอ้น 

อตัลกัษณ์และมาตรฐานส่งเสรมิของสถานศกึษา  

  1.3 กําหนดค่าเป้าหมายความสาํเรจ็ของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี ้

  1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชีว้่าดว้ยการประกนั 

คุณภาพภายในของสถานศกึษาในกลุ่มผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกรบัทราบ 

      ทัง้ น้ี สถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เพิม่เตมินอกเหนือ จากทีก่ระทรวงมหาดไทยประกาศใชไ้ด ้

 สรุปได้ว่า การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา หมายถงึ การดําเนิน  

การศึกษา วเิคราะห์มาตรฐาน และตวับ่งชี้ การพจิารณาสาระสําคญัที่กําหนดในมาตรฐานและตวั

บ่งชี้ที่สะท้อนอตัลกัษณ์ กําหนดมาตรการส่งเสรมิ การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเรจ็ของแต่ละ

มาตรฐานและตวับ่งชีว้่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

  2. จดัทําแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ

ตามมาตร ฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศกึษา ดงัน้ี 

  2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปญัหาและความต้องการจําเป็นของ

สถานศกึษาอยา่งเป็นระบบโดยใชข้อ้มลูตามสภาพจรงิ 

  2.2 กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่

คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  โดยทุกฝ่ายม ี    

ส่วนรว่ม 

  2.3 กําหนดวธิกีารดําเนินงานกจิกรรมโครงการทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา โดยใช้กระบวนการวจิยั หรอื ผลการวจิยั หรอืขอ้มูลทีอ่้างองิได้ ให้

ครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้การส่งเสรมิการเรยีนรู้

การวดัและประเมนิผล การพฒันาบุคลากรและการบรหิารจดัการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

มาตรฐานทีก่ําหนดไว ้

  2.4 กําหนดแหล่งเรยีนรู้และภูมปิญัญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การ

สนบัสนุนทางวชิาการ 

  2.5 กําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชดัเจนให้บุคลากรของสถานศกึษาและ

ผูเ้รยีน รว่มรบัผดิชอบและดาํเนินงานตามทีก่ําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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  2.6 กําหนดบทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการมสี่วนรว่มของบดิา มารดา 

ผูป้กครอง องคก์ร หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิน่ 

  2.7 กําหนดการใชง้บประมาณและทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพให้

สอดคลอ้งกบักจิกรรม โครงการ 

  2.8 เสนอแผนพฒันาการจดัการศกึษาต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐาน หรอืคณะกรรมการสถานศกึษา หรอืคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 

 สรุปได้ว่า การจดัทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 

การศึกษาสภาพปญัหาและวเิคราะห์สภาพปญัหา การนําผลการวเิคราะห์สภาพปญัหามากําหนด 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ การกําหนดบทบาทหน้าที่ใหบุ้คลากรของ

สถานศกึษา รบัผดิชอบในการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา การกําหนดบทบาทหน้าที ่แนวทางการมี

ส่วนรว่มของผูป้กครอง หน่วยงาน ชุมชน และทอ้งถิน่  การกําหนดการใชง้บประมาณและทรพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเสนอแผนจัดการศึกษาต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษา 

  3.  จดัระบบบริหารและสารสนเทศดําเนินการดงัน้ี 

   3.1 จดัโครงสรา้งหรอืระบบการบรหิารของสถานศกึษาทีเ่อือ้ต่อการ

พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

   3.2 กําหนดผูร้บัผดิชอบและจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่

ครอบคลุม เป็นปจัจุบนั สะดวก ต่อการเขา้ถงึและการใหบ้รกิาร หรอืการเชื่อมโยงเครอืขา่ยกบั

หน่วยงานตน้สงักดั 

  3.3 นําขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารและการพฒันาการเรยีน

การสอน 

  สรุปได้ว่า การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การกําหนด

ผู้รบัผิดชอบ ในการจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปจัจุบนั สะดวกต่อการ

เขา้ถงึการให้บรกิาร และเชื่อมโยงเครอืข่ายกบัหน่วยงานต้นสงักดั  การนําขอ้มูลสารสนเทศไปใช้

ประโยชน์ในการบรหิารงานศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และการพฒันาการเรยีนการสอน   

  4.  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ดาํเนินการดงัน้ี 

  4.1 นําแผนปฏบิตักิารประจาํปีแต่ละปีสู่การปฏบิตั ิตามกรอบระยะเวลา 

และกจิกรรม/โครงการ ทีก่ําหนดไว ้

  4.2 ผูร้บัผดิชอบและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยปฏบิตัติามบทบาทหน้าที ่และ

ความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ําหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสุด 
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  สรุปได้ว่า การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  

หมายถงึ การดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี ตามกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้  การส่งเสรมิ

ผู้ร ับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการนําแผนปฏิบัติการประจําปีไปใช้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสูงสุด 

  5.  การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาดําเนินการดงัน้ี 

  5.1 กําหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ระดบัสถานศกึษา 

  5.2 ตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาทัง้ระดบัสถานศกึษาอยา่งน้อยภาค

ละ 1 ครัง้  

  5.3 รายงานและนําผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาไปใช้

ประโยชน์ในการปรบัปรงุพฒันา 

  5.4 เตรยีมการและใหค้วามรว่มมอืในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาจากหน่วยงานตน้สงักดั 

  สรุปได้ว่า การจดัให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา หมายถงึ การ

เตรยีมการ การกําหนดผู้รบัผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น

สงักัดท่าน การติดตามตรวจสอบ  การรายงานการตรวจสอบ การนําผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาระดบัสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ ไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุง

พฒันา และ การใหค้วามรว่มมอืในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาจากหน่วยงานต้นสงักดั 

  6.  การจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ดาํเนินการดงัน้ี 

  6.1 ใหส้ถานศกึษาดาํเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการการประเมนิคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา ดาํเนินการประเมนิตามมาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็พจิารณา ทีก่ําหนดไว ้ 

  6.2 ดาํเนินการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาโดยใช้

วธิกีารและเครือ่งมอืทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

  สรุปได้ว่า การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง 

กระบวนการการดําเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

การกําหนดมาตรฐาน เกณฑ ์ประเดน็พจิารณา ที่สะท้อนผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษาใน

การประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
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   7.  จดัทํารายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

ดาํเนินการดงัน้ี 

  7.1 สรุปและจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาทีส่ะท้อนคุณภาพผู้เรยีนและผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษาตาม

รปูแบบทีห่น่วยงานตน้สงักดักําหนด 

  7.2 นําเสนอรายงานการประเมนิคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ

สถานศกึษาใหค้วามเหน็ชอบ 

  7.3 เผยแพร่รายงานการประเมนิคุณภาพภายในต่อสาธารณชน 

หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

  สรุปได้ว่า การจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

หมายถึง การดําเนินงานสรุปและจดัทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทีส่ะทอ้นคุณภาพผูเ้รยีน และผลสําเรจ็ของการบรหิารจดัการศกึษาตามรปูแบบ

ที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และนําเสนอรายงานประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพภายในต่อสาธารณชน 

หน่วยงานต้นสงักดั และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  8.  การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองดําเนินการ

ดงัน้ี 

   8.1 ส่งเสรมิแนวความคดิเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาทีมุ่่งเน้น

การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เกดิขึน้กบัครูและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา 

และพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ จนเป็นวฒันธรรมคุณภาพในการทํางาน

ปกตขิองสถานศกึษา 

   8.2 นําผลการการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการ

ประเมินตนเองหรอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบรหิารและการเรยีนการสอนอย่าง

ต่อเน่ือง 

   8.3 เผยแพรก่ารพฒันาคุณภาพการศกึษาและแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อให้

เกดิการพฒันา 

  สรุปได้ว่า การจดัให้มกีารพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง

การดาํเนินการส่งเสรมิแนวความคดิการประกนัคุณภาพการศกึษาทีใ่หเ้กดิกบัครแูละบุคลากรทุกคน

การพฒันาคุณภาพการศกึษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้การนําผล การประเมนิคุณภาพภายใน

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

พฒันาการเรยีนการสอนอย่างต่อเน่ือง การนําผลการประเมนิคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง 

การเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ ในการตัดสินใจของผู้บรหิารไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการ
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บรหิารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอย่างมคีุณภาพแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากการประเมนิคุณภาพภายในของ

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 ข.  การดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานต้นสงักดั 

  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสงักัดที่สถานศึกษา

ระดบัการศกึษาปฐมวยัในความรบัผดิชอบ ดาํเนินการดงัน้ี 

  1. ศึกษา วเิคราะห์ วิจยั และเผยแพร่นวตักรรมที่เกี่ยวกบัรูปแบบและ

เทคนิควธิกีารประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง 

  2. ส่งเสรมิ สนับสนุน และร่วมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับการศึกษา

ปฐมวยั เช่น ระบบขอ้มูลสารสนเทศ แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา การ

จดัทาํรายงานประจาํปี เป็นตน้ 

  3. กํากับและดูแลสุขภาพการศึกษาเพื่อยกระดับหรือรักษามาตรฐาน

คุณภาพการศกึษา 

  4. จดัให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาอย่าง

น้อย 1 ครัง้ต่อปี และแจง้ผลการตดิตามตรวจสอบใหส้ถานศกึษาทราบ 

  5. นําผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้วางแผนและพฒันาคุณภาพ

การศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

  6. เผยแพร่ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อหน่วยงานต้น

สงักดัระดบัเหนือขึน้ไปและสาธารณชน 

  7. เชื่อมโยงผลการประเมนิคุณภาพนอกกบัผลการประเมนิผลภายในเพื่อ

การพฒันาคุณภาพการศกึษา 

   8. สร้างเครือข่ายคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

  9. ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏบิตัขิองสถานศกึษาในสงักดัต่อสาธารณชน

และหน่วยงานต่างๆ 

 การดําเนินงานตามระบบประกนัสุขภาพภายในสถานศึกษาและการส่งเสรมิ 

สนับสนุนระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของหน่วยงานต้นสงักดั มกีารตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาและการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา เป็น

การดําเนินงานที่มคีวามเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กนั มุ่งเน้นการตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการ

ดําเนินงานตามแผนทีก่ําหนดไว้ ผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบคุณภาพสามารถสะทอ้นความสําเรจ็

การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศกึษาได้ และนําขอ้มูลไปสู่การพฒันาปรบัปรุงตนเอง

เพื่อพรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกต่อไปโดยดาํเนินการดงัน้ี 

 



 

31 
 

  1. แต่งตัง้คณะทํางานที่รบัผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา ดงัน้ี 

  คณะกรรมการท่ีปรึกษา (อาํนวยการ) ประกอบดว้ย 

  1) นายก/รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  2) ปลดั/รองปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  3) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการศกึษา 

  คณะกรรมการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

  1) ผูอ้ํานวยการสาํนกั/กอง/ส่วน/ฝา่ยการศกึษา  ประธานกรรมการ 

  2) รอง ผอ.สาํนกั/หวัหน้าฝา่ยการศกึษา      กรรมการ 

  3) ผูบ้รหิารสถานศกึษา                                   กรรมการ 

  4) ศกึษานิเทศก/์นกัวชิาการศกึษา/ผูป้ฏบิตัหิน้าที ่

        ศกึษานิเทศก ์            กรรมการ/เลขานุการ 

  2. ประชุมทาํงานทีร่บัผดิชอบในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  3. กําหนดระยะเวลาการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  4. ดําเนินงานตดิตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษาตามระยะเวลาที่

กําหนด 

  5.จดัทาํรายงานผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา เพื่อสะทอ้นผล

ใหส้ถาน ศกึษานําไปปรบัปรงุและพฒันาการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  6. นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา 

 ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา

กบัหน่วยงานต้นสงักดัแสดงใหเ้หน็ว่ากรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่และองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสงักดัมบีทบาท การส่งเสรมิและพฒันาระบบการประกนัคุณ ภาพ

ภายใน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งมกีารดําเนินงานทัง้ในระดบั

สถานศกึษาและระดบัหน่วยงานตน้สงักดั ตามรายละเอยีด ดงัน้ี 

  การดาํเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 

  การประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา กําหนดขัน้ตอน

การประเมนิ ดงัน้ี 

  1) แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ 

  2) เตรยีมเอกสารเพื่อการประเมนิ 

  3) กําหนดระยะเวลาในการดาํเนินการประเมนิ 

  4) การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

  5) การวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณภาพการศกึษา 
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1. การแต่งตัง้คณะกรรมการการประเมิน 

             ให้สถานศกึษาตัง้แต่คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา และจดัทําระบบการประเมนิตนเองส่งคณะกรรมการประเมนิระดบัองค์กรส่วน

ทอ้งถิน่ เพื่อประเมนิและใหก้ารรบัรองต่อไป 

          หน้าท่ีคณะกรรมการประเมินคณุภาพสถานศึกษา 

  (1) กําหนดแผนการดําเนินการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศกึษา 

                                   (2) จดัทําละบริการ การใช้คู่มือ และเครื่องมือประเมินชุดต่างๆให้

เพยีงพอตามความจาํเป็น 

  (3)  ดําเนินการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวขอ้งให้เข้าใจในความจําเป็น และ

แนวทางของการประเมนิ 

  (4) ดาํเนินการประเมนิตามแผน 

      (5) ประมวลสรปุและวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา 

 (6) จดัทํารายงานการประเมนิตนเอง เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสงักดั 

สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องหรอืเพื่อเสนอสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องคก์รมหาชน) ใชป้ระกอบการประเมนิภายนอก 

 2.  การเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ในการประเมิน 

                                   เน่ืองจาการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่นอกจากใชผ้ลเพื่อการพฒันาตนเองของสถานศกึษาแล้ว องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานส่วนกลาง(กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่) การนําผลการประเมนิใน

ภาพรวมไปใชใ้นการวางแผนส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันาคุณภาพการศกึษาในภาพรวมอกีส่วน

หน่ึง ดงันัน้ เครื่องมอืที่ใช้จงึจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมอืที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั การเตรยีมการ

เกี่ยวกบัเอกสารเพื่อใช้ในการประเมนิจงึต้องเตรยีมการจดัเอกสารและเครื่องมอืประเมนิตาม

โครงสรา้งการประเมนิทีก่ําหนดไว ้ประกอบดว้ย 

 เอกสารลาํดบัที ่1  :  มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

 เอกสารลาํดบัที ่2  :  คู่มอืการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

สถานศกึษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (ระดบัการศกึษาปฐมวยั) 

 เอกสารลาํดบัที ่3 :  เครือ่งมอืประเมนิมาตรฐานและตวับ่งชีม้าตรฐาน 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
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 เอกสารลาํดบัที ่4 : คู่มอืการประเมนิคุณภาพการศกึษาปฐมวยัดา้น 

ผลผลติทางการ ศกึษา (ผูเ้รยีน) 

 เอกสารลาํดบัที ่5 : เครือ่งมอืประเมนิคุณภาพการศกึษาปฐมวยั พฒันา 

ดา้นรา่งกาย (อาย ุ3-5 ปี) 

 เอกสารลาํดบัที ่6 : เครือ่งมอืประเมนิคุณภาพการศกึษาปฐมวยั 

พฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจ (อาย ุ3-5 ปี) 

 เอกสารลาํดบัที ่7 : เครือ่งมอืประเมนิคุณภาพการศกึษาปฐมวยั  

พฒันาการดา้นสงัคม (อาย ุ3-5 ปี) 

 เอกสารลาํดบัที ่8 : เครือ่งมอืประเมนิคุณภาพการศกึษาปฐมวยั  

พฒันาการดา้นสตปิญัญา (อาย ุ3-5 ปี) 

 3.   ระยะเวลาในการดาํเนินการประเมิน 

 3.1 ระยะเวลาในการประเมนิมาตรฐานการศึกษาดําเนินการให้แล้ว

เสรจ็ภายในเดอืนมกราคมของปีการศกึษาทีป่ระเมนิ 

 3.2 ระยะเวลาในการประเมนิมาตรฐานดา้นผลติผล ดําเนินการใหแ้ล้ว

เสรจ็ภายในเดอืนกุมภาพนัธข์องปีการศกึษาทีป่ระเมนิ 

 3.3 ระยะเวลาในการสรุปประมวลผลและวเิคราะห์ผลการประเมนิ 

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในเดอืนพฤษภาคมของปีการศกึษาถดัมา 

 3.4 สถานศกึษาส่งผลการประเมนิให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ สรุป

ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน

มถุินายน ของปีการศกึษาถดัมา 

 4.  การพิจารณาผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 

 4.1 การพจิารณาผลการประเมนิดา้นมาตรฐานการศกึษา 

               ในการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาดา้นมาตรฐาน

การศกึษาใหพ้จิารณามาตรฐานการศกึษาแต่ละตวับ่งชี ้ตามเกณฑก์ารประเมนิทีต่รงกบัสภาพที่

เกดิขึน้จรงิในสถานศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัคุณภาพ ดงัน้ี 

  ระดบัคุณภาพ 1  หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้อยูใ่นเกณฑ ์ ปรบัปรงุ 

  ระดบัคุณภาพ 2  หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้อยูใ่นเกณฑ ์ พอใช ้

  ระดบัคุณภาพ 3  หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้อยูใ่นเกณฑ ์ ด ี

  ระดบัคุณภาพ 4  หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้อยูใ่นเกณฑ ์ ดมีาก  

  ระดบัคุณภาพ 5   หมายถงึ ผลทีเ่กดิขึน้อยูใ่นเกณฑ ์  ดเียีย่ม 

  ใหค้ณะกรรมการประเมนิดําเนินการประเมนิคุณภาพตามเกณฑท์ี่

กําหนดให้คณะกรรมการประเมนิ ทุกท่านพจิารณาจากสภาพร่องรอย ผลการปฏบิตังิานและ

สภาพทีเ่กดิขึน้ของสถานศกึษานัน้พรอ้มกบัพจิารณาเอกสารหลกัฐานทีม่อียู่จรงิ หากมขีอ้สงสยั
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ให้ซกัถามจากผู้บรหิารสถานศึกษาหรอืผู้รบัผิดชอบซึ่งการพจิารณาของคณะกรรมการอาจ

พจิารณาพฤตกิรรม การบรหิารของผู้บรหิารประกอบก็ได้ เมื่อคณะกรรมการพจิารณาร่วมกนั

แล้วลงมตวิ่าตวับ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานนัน้อยู่ระดบัคุณภาพใด เพื่อนําระดบัคุณภาพนัน้กรอก

ลงในใบสรปุผลการประเมนิโดยไม่ต้องหาค่าเฉลีย่ ตวัเลขทีไ่ดจ้ะเป็นระดบัคุณภาพของแต่ละตวั

บ่งชี ้

 

 

 

 

 

 

 

  

 4.2   การพจิารณาผลการประเมนิมาตรฐานดา้นผลการผลติ (พฒันาการ

ของผูเ้รยีน) 

  ให้ครูผู้รบัผดิชอบการประเมนินําผลการประเมนิมาพจิารณาสรุป 

วเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุจุดบกพร่องของผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลและระดบัห้องเรยีน โดยศกึษาใน

รายละเอยีดพฒันาการท้องถิ่นแต่ละด้านโดยศกึษาจากค่าเฉลี่ย(x̄ )ค่ารอ้ยละ(%)เพื่อดูผลการ

เรียนรายห้องเรียนและรายบุคคลเปรียบเทียบกันเอง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

 5. การวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

          5.1  ระดบัการศกึษา 

                      ผลการประเมินด้านมาตรฐานการศึกษา 

    ให้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

รวบรวมผลกาประเมนิของสถานศกึษากรอกในแบบประมวนผล ในกรณีทีต่้องหาค่าเฉลีย่ ใหใ้ช้

วิธีการเทียบระดับคุณภาพตามเกณฑ์และให้นําผลการประเมินมาสรุปเป็นภาพรวมของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชี้เพื่อนําไปใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศกึษา 

 

 

เกณฑก์ารเทียบระดบัคณุภาพ 

กรณหีาค่าเฉลีย่ของคณะกรรมการแลว้มจีดุทศนิยมใหเ้ทยีบเป็นระดบัคุณภาพดงัน้ี 

             ระดบัคุณภาพที ่1 ปรบัปรงุ           ค่าเฉลีย่ 0.00 – 2.49 

  ระดบัคุณภาพที ่2 พอใช ้  ค่าเฉลีย่ 2.50 – 2.99 

  ระดบัคุณภาพที ่3 ด ี  ค่าเฉลีย่ 3.00 – 3.74 

  ระดบัคุณภาพที ่4 ดมีาก  ค่าเฉลีย่ 3.75 – 4.49 

  ระดบัคุณภาพที ่5 ดเียีย่ม  ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 
 



 

35 
 

    ผลการประเมินด้านพฒันาการของผู้เรียน 

    ให้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

รวบรวมผลกาประเมนิทุกหอ้งเรยีน ทุกระดบัและพฒันาการทุกด้านกรอกลงในแบบประเมนิผล 

และคดิค่าคะแนนตามแบบ โดยให้นําผลการประเมนิมาสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่ง

สามารถไดเ้ป็นรายหอ้งเรยีน และรายระดบัชัน้ 

   เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนให้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและงาน

วชิาการสถานศกึษาวเิคราะหส์รุปรายงานการปรบัปรุงแก้ไขขอ้เสนอแนะการแก้ปญัหาและการ

พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน โดยถอืเป็นรายงานการ

ประเมนิตนเองเพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดัทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 5.2  ระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และระดบักลุ่มเทศบาลในกลุ่ม

การศกึษาทอ้งถิน่ 

                  ผลการประเมินด้านมาตรฐานการศึกษา 

                  ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการการศกึษาทอ้งถิน่

ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สรุปผลการประเมนิของทุกสถานศกึษาในสงักดักรอกในแบบ

ประมวลผล ในกรณทีีต่อ้งการหาค่าเฉลีย่ใหใ้ชว้ธิกีารเทยีบระดบัคุณภาพตามหลกัเกณฑ ์และให้

นําผลการประเมนิมาสรุปเป็นภาพรวมการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตาม

มาตรฐานและตวับ่งชี้ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

              เมื่อได้ขอ้มลูแลว้ให้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและงานวชิาการ

การศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จดัทําเป็นรายงานประเมนิตนเองเพื่อ

รายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดัและสาธารณชน 

 ผลการประเมินด้านผลผลิต (พฒันาการของเดก็) 

               ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการการศกึษาทอ้งถิน่

ระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รวมผลการประเมนิของทุกสถานศกึษาในสงักดั กรอกในแบบ

ประมวนผล หาค่าเฉลี่ย (X) ค่าร้อยละ (%) และนําผลการประเมนิสรุปเป็นภาพรวมการจดั

การศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

               จากแบบสรุปผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

จะศกึษาวเิคราะหจ์ดุเด่น จดุดอ้ยของการจดัการศกึษาดา้นผลการประเมนิพฒันาการของเดก็ใน

ภาพ รวมว่าบกพรอ่งในเรือ่งใด องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะพฒันาปรบัปรงุส่งเสรมิการจดัการ 

ศกึษาไดอ้ยา่งไร เพยีงใด  

              โดยคณะกรรมการการพฒันางานวชิาการการศกึษาท้องถิน่จะต้อง

ศึกษาวิเคราะห์สรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน
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สถานศกึษาเป็นรปูเล่มเป็นรายงานการประเมนิตนเองเพื่อใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งไดศ้กึษาและนําขอ้มลู

ไปพฒันาการจดัการศกึษาในภาพรวมและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิตนเองกบัเกณฑท์ีก่ําหนด

ในแต่ละดา้น สาํหรบัขอ้มลูทีเ่ป็นคะแนนดบิ (แบบประมวลผล) และเอกสารรายงานต้องส่งใหแ้ต่

ละกลุ่มการศกึษาท้องถิน่ที่สงักดั เพื่อนําไปประมวลผลและจดัทํารายงานระดบักลุ่มการศกึษา

ทอ้งถิน่และระดบัประเทศต่อไป 

 5.3  ระดบัส่วนกลาง (กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่) 

           กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น แต่งตัง้คณะกรรมการรวบรวม

วเิคราะหแ์ละสรปุผลโดยคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 

         (1) คณะกรรมการประสานงานวชิาการการจดัการศกึษาท้องถิน่ ระดบั

ส่วนกลาง 

         (2) ผูท้รงคุณวุฒ ิ

         (3) ผูแ้ทนสาํนกัพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานทอ้งถิน่ 

       คณะจดัการชุดน้ี มหีน้าที่รวบรวมผลระดบัการศึกษาท้องถิน่ (18 

กลุ่ม) ประมวนผลเป็นภาพรวมการจดัการศกึษา จําแนกแต่ละกลุ่มการศกึษา เพื่อศกึษาสภาพ

การจดัการศกึษาโดยรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่ามจีุดเด่น จุดด้อย ในเรื่องใดที่ต้อง

พฒันาส่งเสรมิและปรบัปรุงแก้ไข เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณและให้

ความช่วยเหลอืตรงกบัความต้องการของทอ้งถิน่ รวมทัง้เป็นขอ้มลูในการเสนอของบ ประมาณ

จากสาํนกังานงบประมาณและหน่วยงานสนบัสนุนอื่นๆ 

 การนําขอ้มลูจากการประเมนิทุกระดบัไปใช ้จะไม่นําขอ้มลู จุดเด่น 

จุดดอ้ยของแต่ละสถานศกึษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไปเปรยีบเทยีบกนั แต่มเีจตนาให้

นําข้อมูลจากสภาพจรงิไปใช้ในการส่งเสรมิพฒันาและยกระดบัคุณภาพการจดัการศกึษาของ

สถานศกึษาเพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพในทุกดา้น 

   ทัง้น้ีกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แนบแบบกรอกผล

การประเมนิและแบบสรปุผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาไวใ้นภาคผนวก ก. 

 5.4   วธิกีารและเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพภายในการศกึษาปฐมวยั 

                                      ในการประเมนิคุณภาพในดําเนินการประเมนิ 2 ส่วน คอื การ

ประเมนิองิเกณฑ ์และการประเมนิองิสถานศกึษา ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 การประเมินอิงเกณฑ์ ให้พิจารณาตามมาตรฐาน ตวับ่งชี้ และ

เกณฑพ์จิารณาทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กําหนดโดยจะมกีารสรุปการประเมนิทัง้ในระดบัตวั

บ่งชี ้และระดบัมาตรฐาน 

 การประเมินอิงสถานศึกษา  ให้พิจารณาจากสถานศึกษา

ดําเนินการตามขอ้เสนอ แนะของผู้ประเมนิและพฒันาการของคุณภาพสถานศกึษา ตลอดจนมี
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ผลการดําเนินงานบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแนวของสถานศึกษา รวมทัง้การมีความ

ตระหนักในความสําคญัและความพยายามในการพฒันาสู่มาตรฐานของการศึกษาซึ่งมซีึ่งมี

วธิกีารประเมนิในแต่ละแบบ ดงัน้ี 

 การประเมินแบบอ้างอิงเกณฑ ์ม ีการประเมนิ 2 ระดบั คอื การ

ประเมนิในระดบัตวับ่งชี ้และการประเมนิในระดบัมาตรฐาน  ไดแ้ก่ 

  การประเมินในระดบัตวับ่งช้ี ให้พจิารณาจากร้อยละเฉลี่ยตาม

เกณฑพ์จิารณาในแต่ละตวับ่งชี ้5 ระดบั คอื 

 

เกณฑก์ารพิจารณา ระดบัคณุภาพ 

รอ้ยละเฉลีย่ตามเกณฑพ์จิารณาตํ่ากว่า รอ้ยละ 50 ปรบัปรงุ 

รอ้ยละเฉลีย่ตามเกณฑพ์จิารณาตัง้แต่รอ้ยละ 50-59 พอใช้ 

รอ้ยละเฉลีย่ตามเกณฑพ์จิารณาตัง้แต่รอ้ยละ 60-74 ดี 

รอ้ยละเฉลีย่ตามเกณฑพ์จิารณาตัง้แต่รอ้ยละ 75-89 ดีมาก 

รอ้ยละเฉลีย่ตามเกณฑพ์จิารณาตัง้แต่รอ้ยละ 90 ขึน้ไป ดีเย่ียม 

 

 การประเมินในระดบัมาตรฐาน ให้พจิารณาจากค่าเฉลี่ยของ

ระดบัคุณภาพตวับ่งชีใ้นแต่ละมาตรฐานเป็น 5 ระดบั 

 

เกณฑก์ารพิจารณา ระดบัคณุภาพ 

ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพตวับ่งชี ้ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 2.49 ปรบัปรงุ 

ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพตวับ่งชีต้ ัง้แต่ 2.50-2.99 พอใช้ 

ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพตวับ่งชีต้ ัง้แต่ 3.00-2.99 ดี 

ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพตวับ่งชีต้ ัง้แต่ 3.75-4.49 ดีมาก 

ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพตวับ่งชี ้ตัง้แต่ 4.50-5.00 ดีเย่ียม 

 

 การประเมินอิงสถานศึกษา ประกอบด้วยการพิจารณา

พัฒนาการของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายของ

สถานศกึษา โดยมมีติใินการในการพจิารณา วธิกีารพจิารณา และการสรปุผลการพจิารณา ดงัน้ี 

   1. มิติในการพิจารณา พฒันาการของคุณภาพการศกึษาและ

การบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนของสถานศกึษา 

   2. วิธีการพิจารณา  การใหค้วามหมายของการพฒันา และการ

บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนของสถานศกึษา ดงัน้ี 
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 มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษา หมายถงึ การทีส่ถานศกึษา

ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและผลการประเมนิในปีการศกึษาปจัจุบนั (เฉพาะผลการประเมนิแบบองิเกณฑ)์ สูง

กว่าผลการประเมนิปีการศกึษาทีผ่่านมา หรอืมผีลการประเมนิทัง้ในปีการศกึษาทีผ่่านมาและปีที่

ประเมนิไมต่ํ่ากว่าระดบัด ี

 ไ ม่ มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาหมายถึง  การที่

สถานศกึษาไม่ไดด้ําเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมนิภายใน – ภายนอก / แผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาและผลการประเมนิในปีการศึกษาปจัจุบนั (เฉพาะผลการประเมนิแบบอิง

เกณฑ)์ ตํ่ากว่าผลการประเมนิปีการศกึษาที่ผ่านมา หรอืมผีลการประเมนิทัง้ในปีการศกึษาที่

ผ่านมา และปีทีป่ระเมนิตํ่ากว่าระดบัด ีและไมแ่ตกต่าง 

 บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนหมายถึง สถานศึกษามี

ความสําเรจ็ในการปฏบิตัสิามารถบรรลุมาตรฐานหรอืเป้าหมายของแผนพฒันาสถานศกึษาใน

การพฒันาผู้เรยีน ครู หรอืคุณภาพการจดัการศกึษาในแต่ละมาตรฐาน โดยนําผลการประเมนิ

คุณภาพภายนอกรอบแรกไปใชว้างแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และมหีลกัฐาน

แสดงการมคีวามตระหนักในความสําคญั และมคีวามพยายามในการปฏบิตัิเพื่อการพฒันาสู่

มาตรฐานของสถานศกึษา 

 ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนแต่มคีวามตระหนัก และ

มคีวามพยายามในการปฏบิตัติามแผน หมายถงึ สถานศึกษายงัไม่ประสบความสําเรจ็ในการ

ปฏบิตั ิไม่สามารถบรรลุตามมาตรฐานหรอืเป้าหมายของแผนพฒันาสถานศกึษาในการพฒันา

ผู้เรยีน ครู หรอืคุณภาพการจดัการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน แต่มหีลกัฐานแสดงการมคีวาม

ตระหนักในความสําคัญ และมีความพยายามในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของ

สถานศกึษา 

  ไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน หมายถงึสถานศกึษายงั

ไม่ประสบความสําเรจ็ในการปฏบิตั ิไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรอืเป้าหมายของแผนพฒันา

ของสถานศกึษาในการพฒันาผูเ้รยีน คร ูหรอื คุณภาพการจดัการศกึษาในแต่ละมาตรฐาน โดย

ไม่คํานึงถงึความตระหนักในความสําคญั และไม่มคีวามพยายามในการปฏบิตัเิพื่อการพฒันาสู่

มาตรฐานของสถานศกึษา 

  หลกัฐานและร่องรอยแสดงการมีความตระหนักในความสําคญัและมี

ความพยายามในการปฏิบติัเพ่ือการพฒันาสู่มาตรฐานของสถานศึกษาให้พิจารณา ดงัน้ี 

  ความตระหนัก ในความสําคญัของการพฒันาสู่มาตรฐานหรอืเป้าหมายตาม

แผนพจิารณาจากผูเ้กี่ยวขอ้งอย่างน้อย 3 กลุ่มขึน้ไป (ผู้บรหิาร คณะกรรมการสถานศกึษา คร ู

ผูป้กครอง และผู้เกี่ยวขอ้ง) มคีวามตระหนักในความสําคญัของการพฒันาผูเ้รยีน ครู คุณภาพ
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การจดัการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานนัน้ๆและมหีลกัฐานและร่องรอยยนืยนั อย่าน้อย 

3 แหล่งขึน้ไป เช่น นโยบายและทศิทางการพฒันาของสถานศกึษาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน รายการประเมนิตนเอง เป็นต้น ที่แสดงว่าสถานศกึษามคีวามตระหนักในความสําคญั

ของการพฒันาผูเ้รยีน คร ูหรอื คุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาตามมาตรฐานนัน้ๆ 

 ความพยายามในการปฏิบติัสู่มาตรฐานการศึกษา พิจารณาจากการมี

หลกัฐานและรอ่งรอยประกอบการพจิารณาดงัน้ี 

  (1) แผนพฒันาการศกึษา แผนยุทธศาสตร ์แผนการจดัโครงสรา้งองค์กร

ของสถานศกึษาที่เอื้อต่อการพฒันาผูเ้รยีน ครู หรอืคุณภาพการจดัการศกึษาตามมาตรฐานนัน้ 

ซึ่งพิจารณาได้จากการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาของ

สถานศึกษา รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา การพูดคุย และสมัภาษณ์บุคลากร

ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร คณะกรรมการสถานศกึษา คร ูผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้ง เป็น

ตน้ ในเรือ่งการวางแผนพฒันาของสถานศกึษา 

  (2) มกีารจดัโครงการ/กจิกรรมสําคญัระดบัสถานศกึษาทางดา้นการบรหิาร 

การเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร เพื่อพฒันาผู้เรยีน ครู หรอืคุณภาพการศกึษาให้

บรรลุมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ซึ่งเป็นเป้าหมายการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

ซึ่งพิจารณาได้จากแผนของสถานศึกษา (ทัง้แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจาํปี) รายงานประเมนิตนเองของสถานศกึษาเป็นตน้ 

  (3) มภีาคเีข้าร่วมหลากหลายเพยีงใด โดยเฉพาะ เครอืข่าย หรอื ชุมชน 

เป็นตน้ ภาคทีีเ่ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมระดบัสถานศกึษาจากแผนปฏบิตักิารประจาํปี  

  (4) มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู หรือคุณภาพการจัด

การศกึษา ให้บรรลุตามมาตรฐานนัน้ๆ อย่างเป็นระบบและดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพยีงใด ที่

จะแสดงความยัง่ยนืของการพฒันาคุณภาพของสถานศกึษาตามมาตรฐานนัน้ 

  (5) ผลการประเมนิโครงการ/กจิกรรมว่าไดผ้ลตามวตัถุประสงคเ์พยีงใดและ

เป็นทีพ่งึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมากน้อยเพยีงใด โดยต้องเกดิความสําเรจ็ตามวตัถุประสงคข์อง

โครงการ/กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75พึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ

โครงการ/กจิกรรมนัน้ๆ 
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การสรปุผลการประเมินอิงสถานศึกษามีระดบัมาตรฐานคะแนน ดงัน้ี  

 

คาํอธบิาย ระดบั คะแนน 

ไม่มีพฒันาการของคุณภาพการศกึษาและไม่บรรลุมาตรฐาน/

เป้าหมายตามแผน 

ปรบัปรงุ 1 

ไม่มีพฒันาการของคุณภาพการศกึษา และไม่บรรลุมาตรฐาน/

เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและมีความพยายามในการ

ปฏบิตัติามแผน 

พอใช ้ 2 

ไม่มีพฒันาการของคุณภาพการศกึษาแต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหายตาม

แผนหรอืมพีฒันาการของคุณภาพการศกึษา แต่ไม่บรรลมุาตรฐาน/

เป้าหมายตามแผนและมหีลกัฐานการมีความตระหนักในความสําคญั

และมีความพยายามในการปฏบิตัไิม่เด่นชดั 

ด ี 3 

มีพฒันาการของคุณภาพการศกึษาไม่บรรลมุาตรฐาน/เป้าหมายตาม

แผนแต่มหีลกัฐานแสดงการมีความตระหนักในความสาํคญัและมี

ความพยายามในการปฏบิตัอิยา่งเด่นชดัแต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/

เป้าหมายตามแผน 

ดมีาก 4 

มีพฒันาการของคุณภาพการศกึษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตาม

แผน 

ดเียีย่ม 5 

 การรบัรองมาตรฐานการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ในระดบัมาตรฐาน 

 ให้เฉลี่ยผลประเมนิระดบัมาตรฐานแบบอิงสถานศึกษา ถ้าได้ค่าเฉลี่ยของผล

ประเมนิ> 3.00 จากระบบ 5 คะแนน แสดงว่าสถานศกึษา มผีลการจดัการศกึษาในมาตรฐานนัน้ 

ที่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การ

รบัรองคุณภาพการสกึษาในมาตรฐานนัน้ๆของสถานศกึษา 

 การรบัรองมาตรฐานของสถานศกึษา ในภาพรวม 

 ในการรบัรองคุณภาพมาตรฐานของสถานศกึษาตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ สถานศกึษาตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 

1. สถานศกึษามคี่าเฉลีย่ผลประเมนิคุณภาพไมต่ํ่ากว่าระดบัด ีโดยมผีล 

การประเมนิตัง้แต่ 3.00 ขึน้ไป จากระบบ 5 คะแนน 

2. สถานศกึษามคี่าเฉลีย่ของผลการประเมนิระดบัดขีึน้ไปไมต่ํ่ากว่า 3  

ใน 4 ของมาตรฐานทีป่ระเมนิ กล่าวคอื ไดร้ะดบัดขีึน้ไป ไมต่ํ่ากว่า 10 มาตรฐาน ใน 14  

มาตรฐาน  

 



 

41 
 

3. สถานศกึษา ไมม่ผีลประเมนิคุณภาพของมาตรฐานอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ 

โดยนบัเฉพาะมาตรฐานทีไ่ดร้ะดบัปรบัปรงุทัง้แบบองิเกณฑแ์ละองิสถานศกึษา  

 สรุปได้ว่า การประเมนิคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ หมายถงึ กระบวนการ 

หรอื ขัน้ตอนการประเมนิคุณภาพของการจดัการศกึษาภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่ จะประเมนิคุณภาพดา้นการจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา และ

ดา้นพฒันาการของผูเ้รยีน โดยเริม่จากการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ เตรยีมเอกสารเพื่อการ

ประเมนิ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการประเมนิ การพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพ

การศกึษา และการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณภาพการศกึษา   

  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. งานวิจยัภายในประเทศ 

         ดวงพร สมุทรโมฬ ี(2545 : 83)  ไดศ้กึษาการบรหิารระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนประถมศึกษา สงักดัสํานักงานประถมศึกษา จงัหวดั

สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า การบรหิารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพ

ภายในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการวางแผนการจดัทําระบบขอ้มลูสารสนเทศอยู่ในระดบัสูงสุด การบรหิาร

ระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็ โรงเรยีนขนาดกลาง และ

โรงเรยีนขนาดใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ การบรหิารระบบขอ้มูลสารสนเทศ

ระหว่างโรงเรยีนที่ได้รบัการประกนัคุณภาพภายนอกและโรงเรยีนที่ยงัไม่ได้รบัการประเมนิ

ภายนอกแตกต่างกัน 1)การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัสํานักงานการประถมศกึษา สงักดัสํานักงานประถมศกึษา จงัหวดั

สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2)จําแนกตามขนาดโรงเรยีน พบว่า โรงเรยีนขนาด

ใหญ่และเล็กมีการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 3)จําแนกตามประเภท

โรงเรยีน พบว่า โรงเรยีนทีไ่ดร้บัการประเมนิภายนอกมกีารบรหิารระบบขอ้มลูสารสนเทศ อยู่ใน

ระดบัมาก 

 ทว ีมัน่ตรง (2545 : 119) ไดศ้กึษาแนวทางการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรยีน สงักดัสํานักงานการประถมศกึษา อําเภอสบปราบ จงัหวดัลําปาง เพื่อ

ศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านปจัจัย ด้าน

กระบวนการ และด้านผลผลิต ความพร้อมในการรอรับการประเมินผลภายใน และการ

ประเมนิผลภายนอก พบว่า สภาพการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนมี

การปฏบิตัสิงูสุดดา้นปจัจยัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการประเมนิผลโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ การ

สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
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 ธนาว ีกาญจนนฤนาท (2554 : 88) 1)ไดศ้กึษาการดําเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในอําเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

ผลการศึกษาพบว่าศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอําเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนมมกีารกําหนดมาตรฐานการศึกษา ระดบัสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ

เรยีนรู ้กระบวนการเรยีนรู้ และผลการเรยีนรู้เหมาะสมกบัสภาพของผู้เรยีน ของสถานศกึษา 

ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน จดัทําแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอย่างเป็นระบบประกอบด้วยเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ 

ครอบคลุมการพฒันาทุกกจิกรรมทีเ่ป็นส่วนประกอบหลกัของการจดัการศกึษาและเป็นทีย่อมรบั

ร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมที่กําหนดอย่างสอดรบักับวิสัยทัศน์และมาตรฐาน

หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน ดําเนินการบรหิารเกี่ยวกับโครงสร้างการบรหิาร การแต่งตัง้

คณะกรรมการการมีส่วนร่วม การจดัเตรยีมข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ  กําหนดแนวทาง 

วธิกีารกํากบัตดิตาม รายงานผลให้เอื้อต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ืองให้บรรลุ

เป้าหมายทีก่ําหนดไวโ้ดยมกีารจดัแผนปฏบิตักิารประจาํปีชดัเจน ครอบคลุมงาน โครงการของ

สถานศึกษา มกีารดําเนินการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานตามแผนที่หลากหลาย และ

บุคลากรในสถานศกึษา 2)เปรยีบเทยีบการดําเนินงานการประกนัคุณภาพคุณภาพภายในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในอําเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จาํแนกตาม

สถานภาพ และขนาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านที่ 3 ด้านการจดัระบบ

บริหารและสารสนเทศ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่ าสุด ได้แก่ ด้านที่ 4 ด้านการดําเนินงานตาม

แผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษา 

 ธรีพรรณ แจใ้ส (2552 : 65-67) ไดศ้กึษาการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานกลุ่มโรงเรยีนเชยีงคา 1 สงักดัสานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพะเยา เขต 2

ผลการศกึษาพบว่า สภาพปจัจุบนัในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้

พื้นฐานอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านที่มกีารปฏบิตัมิากที่สุด คอื ด้านที่ 1 การจดัระบบ

บรหิารและการจดัระบบสารสนเทศ รองลงมาเป็นการปฏบิตัิด้านที่ 3 การจดัทําแผนพฒันา

คุณภาพการศกึษา ด้านที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 6 การ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา ดา้นที ่5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา ดา้นที ่7 การ

รายงานคุณภาพการศกึษาประจาปี และดา้นที ่2 การพฒันํามาตรฐานการศกึษาซึง่มกีารปฏบิตัิ

รองลงมา ตามลําดบั สภาพปญัหาในการดาเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานกลุ่มโรงเรยีน เชยีงคา 1 สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาพะเยา เขต 2 อยู่ในระดบั

น้อยค่าเฉลี่ย 2.27 ด้านที่มปีญัหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านที่ 7 การรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจาํปี ดา้นที ่1 การจดัระบบบรหิารและการจดัระบบสารสนเทศ ดา้นที ่4 การดําเนินงานตาม
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 2 การพฒันามาตรฐานการศึกษา และด้านที่ 6 การ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา ตามลาํดบั 

 นรนิทร ์ปาระม ี(2556 : 92) ไดศ้กึษาปญัหาการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สงักดัสํานักงานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการนําผลการประเมินปรับปรุงงาน ควรแต่งตัง้

คณะกรรมการหรอืผูร้บัผดิชอบ รวบรวมผลมาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แปรผล การปฏบิตังิานของ

ผูบ้รหิาร และบุคลากร เพื่อวางแผนในปีต่อไป และต้องมกีารจดัทําขอ้มลูสารสนเทศ และควรมี

การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร ร่วมกนัวางแผนการประเมนิผลใหม้ปีระสทิธภิาพและผสมผสานใน

การจดักิจกรรมการเรยีนรู้และทํางาน โดยส่งเสรมิ สนับสนุน ให้มกีารพฒันาปรบัปรุงตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง 

 วนัเพญ็ พรมการ (2555 : 126-130) ได้ทําการศกึษาเรื่องการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนที่มีการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นในอําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ผลการวจิยัพบว่า (1) สภาพปจัจุบนัในการดําเนินการประกนัคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและ

รายมาตรฐานอยู่ในระดบัมาก เพื่อพจิารณาตามรายมาตรฐานทีม่ ีค่่าเฉลีย่ของการดําเนินการสูง

ที่สุดไปหาตํ่ าที่สุด พบว่า มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมา คือ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจดัการศึกษาถัดมา มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกัน

คุณภาพภายใน และอนัดบัสุดทา้ย มาตรฐานทีว่่าดว้ยการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

สําคญั มคี่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด เมื่อพจิารณาสภาพปจัจุบนั ตามกระบวนการบรหิารคุณภาพ PDCA 

พบว่า โดยภาพรวมและแต่ละขัน้ตอนอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาแต่ละขัน้ตอนที่มคี่าเฉลี่ย

ของการดาํเนินการสงูทีสุ่ดไปหาตํ่าสุด พบว่า ขัน้ตอน การวางแผน (Plan) รองลงมาคอื ขัน้ตอน

การปฏบิตัิตามแผน (Do) ถดัมาเป็นขัน้ตอนการตรวจสอบ (Check) และอนัดบัสุดท้ายคอื 

ขัน้ตอนการปรบัปรุง (Action) มคี่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด (2) ปญัหาการดําเนินการประกนัคุณภาพ

ภายใน พบว่า โดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณาตามรายมาตรฐานที่

มคี่าเฉลีย่ของการดาํเนินการสูงทีสุ่ดไปหาตํ่าทีสุ่ดพบว่า มาตรฐานทีว่่าดว้ยการจดัการเรยีนการ

สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ มาตรฐานที่ว่า ด้วยการประกัน

คุณภาพภายใน ถดัมามาตรฐานทีว่่าดว้ยผลการจดัการศกึษา และอนัดบัสุดทา้ย มาตรฐานทีว่่า

ด้วยการบรหิารจดัการศึกษา มคี่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด เมื่อพจิารณาปญัหาตามกระบวนการบรหิาร

คุณภาพ PDCA พบว่าโดยภาพรวมและแต่ละขัน้ตอนมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณา

แต่ละขัน้ตอนที่มคี่าเฉลีย่ของการดําเนินการสูงทีสุ่ดไปหาตํ่าทีสุ่ด พบว่า ขัน้ตอน การปรบัปรุง 

(Action) มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคอื ขัน้ตอนการตรวจสอบ (Check) ถดัมา ขัน้ตอนการ

ปฏบิตัติามแผน (Do) และอนัดบัสุดทา้ยคอื ขัน้ตอนการวางแผน (Plan) มคี่าเฉลีย่ตํ่าทีสุ่ด (3) 

แนวทางพฒันาการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในไดข้อ้สรุปโดยภาพรวม ดงัน้ี ผูบ้รหิารควร
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ให้ความ สําคญัของการกําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในที่

ชดัเจน โดยเขา้มาบรหิารจดัการและมสี่วนร่วมทุกขัน้ตอน คอยกํากบั ตดิตาม ดูแลช่วยเหลอื 

ส่งเสรมิ สนับสนุนการทํางานอย่างต่อเน่ือง ตลอดถงึพฒันา อบรมครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน

การจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั มขีอ้มูลสารสนเทศทางการศกึษาที่เพยีงพอ 

เพื่อนําไปวเิคราะหว์างแผนการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ จนกลาย เป็น

วฒันธรรมองคก์ร สุดทา้ยผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักระบวนการบรหิารคุณภาพในขัน้ตอนการ

ปรบัปรุง (Action) ให้มากขึน้ ส่วนแนวทางพฒันาการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม

กระบวนการบรหิารคุณภาพ PDCA โดยภาพรวม ได้ข้อสรุปว่า ผู้บรหิารควรมกีารจดัระบบ

องค์กรตามโครงสร้างการบรหิารงานที่ดี มรีะบบการบรหิารจดัการเป็นไปตามกระบวนการ

คุณภาพ PDCA และมกีารทางานเป็นทมีจะส่งผลให้การปฏบิตัิงานเป็นไปอย่างมรีะบบ มี

ประสิทธิภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในในกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของ

สถานศึกษา ควรเริม่ต้นด้วยการวางแผน (Plan) การลงมอืปฏบิตัิดําเนินการ (Do) การ

ตรวจสอบ (Check) และการลงมอืแก้ไข ปรบัปรุง หรอืสรา้งมาตรการในการทํางาน (Act) ผล

การปฏบิตังิานจงึจะบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้

 

2. งานวิจยัต่างประเทศ 

 จวีลันีย ์ (Gwaltney, 1982 : 1367-A)  ไดศ้กึษารปูแบบของสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารสาํหรบัสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อใชใ้นการบรหิารและวางแผนระยะยาว ซึง่การศกึษาวจิยัมี

จุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศดว้ยคอมพวิเตอร ์เพื่อใหก้ารดําเนินงาน

การควบคุมและการวางแผนดียิง่ขึ้น การรวบรวม การนําเสนอข้อมูลใช้เวลาน้อยลง และให้

ผู้บรหิารทุกระดบัสามารถใช้สารสนเทศได้ทนัเวลาถูกต้องและสมบูรณ์ รูปแบบสารสนเทศใน

สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย แฟ้มข้อมูล 5 แฟ้ม คือ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า 

งบประมาณ และอาคารสถานที ่สาํหรบัรปูแบบสารสนเทศน้ีจะแตกต่างกนัในแต่ละสถาบนั ตาม

องค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบนั ฉะนัน้ การจดัสารสนเทศต้องพจิารณาโครงสรา้งของ

สถาบนัและความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบนัดว้ย 

 ฮารเ์ปอร ์(Harper, 2000 : Abstract) ไดศ้กึษาเรื่องบทบาทของทมีงานในการ

ประกนัคุณภาพและการวางแผนพฒันาโรงเรยีนระดบักลาง ผลการศกึษาพบว่า 1) การวางแผน

เป็นทมีทาํใหค้รไูดม้กีารพฒันาตนเองดขีึน้และทมีงานมสี่วนช่วยในการพฒันาโรงเรยีนแนวใหม ่

2)การทาํงานเป็นทมี การสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่ครใูหญ่ของแต่ละสถานศกึษาในการเป็นผูนํ้า

กระบวนการเปลีย่นแปลง 3) การวางแผนพฒันาการประกนัคุณภาพแนวใหม่ของโรงเรยีนต่างๆ

ในการพฒันาหลกัสตูรไมส่่งผลกระทบต่อเทคนิคการสอน 
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 จารเ์จอร ์(Jarger, 1996 : 18)ไดท้ําการวจิยัเกี่ยวกบัรูปแบบการรายงานผล 

พบว่า กลุ่มผู้ปกครองจะรบัรู้ความเคลื่อนไหวของสถานศึกษาใกล้เคียงกับสภาพจรงิ หาก

รูปแบบการรายงานมคีวามหมายยาวมากกว่าสัน้ และอยู่ในรูปแบบคําอธิบายมากกว่าการ

นําเสนอดว้ยตารางสถติ ิ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
 

 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้น้ีเป็นการศึกษาสภาพการมสี่วนร่วม

การดําเนินงานการประเมนิคุณภาพภายในของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ สงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  จงัหวดัสุโขทยั 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

        1) การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

       2) จดัทําแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

        3) จดัทําระบบบรหิารและสารสนเทศ 

        4) การดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพของสถานศกึษา 

        5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศกึษา 

        6) การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา 

        7) จดัทํารายงานประจาํปีเป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน 

        8) การพฒันาคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 


