บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ในหัวข้อต่อไปนี้
1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.1 ความหมายของการศึกษาปฐมวัย
1.2 ความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย
1.3 จุดมุง่ หมายของการศึกษาปฐมวัย
1.4 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
1.5 รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. การมีส่วนร่วม
2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม
2.2 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
2.3 แนวคิดของการมีส่วนร่วม
3. แนวคิดเกีย่ วกับการประคุณภาพภายใน
3.1 ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
3.2 ความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน
4. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
4.1 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงมหาดไทย
4.2 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. ความหมายของการศึกษาปฐมวัย
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545 : 1) กล่าวว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็ นการจัด
การศึกษา ให้แก่เด็ก 6 ขวบแรก เป็นการจัดการศึกษาเพื่อการดูแล และสร้างเสริมเด็กให้พฒ
ั นา
เต็มศักยภาพ ด้วยการเรียนรูท้ ถ่ี ูกต้องชัดแจ้ง ลักษณะการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งจําเพาะไป
ที่ก ารพัฒ นาเด็ก โดยการจัด การเรีย นการสอนให้ต รงระดับ พัฒ นาการตามวัย และส่ ง เสริม
พัฒนาการแบบองค์รวม ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจ สร้างความพร้อมให้เด็กเป็ น
ผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณภาพมีพุทธิปญั ญา
กู๊ด (Good, 1945 : 200) กล่าวว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึงโครงการหรือ
หลักสูตรทีจ่ ดั สําหรับเด็กในโรงเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 14) ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยว่า
หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีม่ อี ายุตงั ้ แต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึง่ การจัดการศึกษา
ดังกล่าว จะมีลกั ษณะแตกต่างไปจากระดับอื่นๆ ทัง้ นี้ เพราะเด็กในวัยนี้เป็ นวัยทีส่ ําคัญต่อการ
วางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กในวัยนี้มชี ่อื เรียก
ต่างกันไป หลายชื่อ ซึง่ แต่ละโปรแกรมมีวธิ กี ารและลักษณะในการจัดกิจกรรมซึง่ มีจุดมุ่งหมาย
ทีจ่ ะช่วยพัฒนาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ กัน
สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็ นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กตัง้ แต่แรกเกิด
จนถึง 6 ปี เพราะเด็กในวัยนี้เป็ นวัยทีส่ ําคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทาง
สมอง ซึง่ จะต่างไป จากการศึกษาระดับอื่นเพื่อมุ่งหวังให้เด็กได้รบั การพัฒนาในทุก ๆ ด้านเพื่อ
เป็ นพืน้ ฐานในการทีจ่ ะก้าวเข้าสู่ระดับประถมศึกษาซึง่ ถือเป็ นจุดสําคัญทีค่ วรมีการวางแผนและ
จัดโปรแกรมการศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก
2. ความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย
การจัด การศึก ษาระดับปฐมวัย หรือ ระดับ ก่ อ นประถมศึก ษา ได้ม ีนัก วิชาการได้
กล่าวถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือระดับก่อนประถมศึกษา ไว้ดงั นี้
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 1) กล่าวว่า สภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและรุนแรง ได้สร้างความกดดันให้เกิดความจําเป็ นอย่างยิง่ ใน
การปรับ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงการจัด การศึก ษาของไทยให้ส ามารถผลิต ผู้ท่ีม ีค วามเป็ น มนุ ษ ย์
สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทัง้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่
เปลีย่ นแปลงอย่างมีคุณภาพ จากผลงานทางวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยไทย จํานวนมากถึง 1 ใน 6
มีพฒ
ั นาการล่าช้า ไม่สมวัย โดยมีอตั ราส่วนเพิม่ ขึน้ ตามอายุ แสดงว่าเด็กเหล่านี้ขาดโอกาสการ
เรียนรู้และขาดการอบรมการเลี้ยงดูท่เี หมาะสม รวมทัง้ จํานวนเด็กที่มคี วามต้องการทางการ
ศึกษาพิเศษเพิม่ ขึน้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงจําเป็ นต้องตระหนักถึงปญั หา มีการเฝ้าระวัง และ
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ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ทุกกลุ่มตัง้ แต่แรกเกิด ตลอดจนมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก
วราภรณ์ รักวิจยั (2545 : 53) ความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ ขัน้
การพัฒ นาการของเด็ก ที่พ ัฒ นามาถึง ระดับ หนึ่ ง ที่จ ะทํา ให้เ ด็ก มีค วามสามารถที่จ ะเรีย นรู้
พฤติกรรมใหม่ๆได้อย่างง่ายโดยที่วุฒภิ าวะทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญามีการพัฒนา
ถึงจุดหนึ่ง ซึง่ เป็ นรากฐานให้กา้ วไปสู่การเรียนรูใ้ หม่อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า การศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญอย่างยิง่ เป็นการวางรากฐานในการพัฒนา
เด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพืน้ ฐานการอบรมเลีย้ งดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี นองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็ก
อาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และ ความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวติ ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
3. จุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาระดับปฐมวัยไม่ใช่เพียงแต่เป็ นการเตรียมให้เด็กพร้อมทีจ่ ะเข้าเรียนต่อใน
ชัน้ ประถมศึกษาเท่านัน้ แต่เป็ นการศึกษาทีช่ ่วยเด็กให้มชี วี ติ ทีส่ มบูรณ์แบบตามทีเ่ ด็กปฐมวัยพึง
จะมีเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยทีพ่ ร้อมจะเรียนรู้ ครูแลผูเ้ กี่ยวข้องต้องมีวธิ สี อนทีเ่ หมาะสมเพื่อให้เด็ก
ดํารงชีวติ ในวัยเริม่ ต้นด้วยความสุขและมีพฒ
ั นาการด้านต่าง ๆ ไปได้อย่างเต็มที่
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 1-2) ได้กําหนด
จุดมุ่งหมาย ทีจ่ ะส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้พฒ
ั นาอย่างเต็มศักยภาพ ทัง้ ทางด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญั ญา ดังต่อไปนี้
1. มีรา่ งกายเจริญเติบโต แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสามารถในการใช้ส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายได้คล่องแคล่วและมีสุขนิสยั ทีด่ ี
2. มีความสามารถทีจ่ ะช่วยตัวเองได้ตามวัย
3. มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตนเองและผูอ้ ่นื
4. มีคุณธรรมและจริยธรรม
5. มีความรัก ชื่นชม และภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทด่ี งี ามของชาติ
6. เห็นคุณค่า สามารถอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
7. เป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม และสามารถปรับตัวอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
8.มีความสามารถในการใช้กระบวนการเรียนรู้ มีประสาทสัมผัสทีด่ ี มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์และใช้ภาษาในการสื่อความหมายได้คล่องแคล่ว
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 6,
26)ได้กําหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาสําหรับเด็กอายุแรกเกิด- 5 ปี
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้าน
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สังคม และด้านสติปญั ญาทีเ่ หมาะสมกับวัยความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ดงั นี้
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพ สุขนิสยั ทีด่ ี
2.ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กนั กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
3. มีสุขภาพจิตดี มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ งี าม
5. รับรูแ้ ละสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ แวดล้อมรอบตัว
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. ใช้ภาษาสื่อสาร สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
8. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
9. รักธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็ นไทย
10.อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุขและปฏิบตั ติ นเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
11. มีความสามารถในการคิดและแก้ปญั หาได้เหมาะสมกับวัย
12. มีจนิ ตนาการความคิดสร้างสรรค์
13. มีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนรู้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ สนใจเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ
รอบตัว
สรุปได้ว่า การศึกษาระดับปฐมวัยเป็ นเพียงการเตรียมให้เด็กพร้อมทีจ่ ะเข้าเรียนต่อ
ในระดับอนุ บาลเท่านัน้ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยคือการมุง่ ทีจ่ ะพัฒนาและส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยของเด็กได้พฒ
ั นาอย่างเต็มศักยภาพ ทัง้ ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปญั ญา
เน้นถึงคุณค่าชีวติ ของเด็กแต่ละคนมีเสรีทจ่ี ะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ม ี
เจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนรู้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ สนใจเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ รอบตัว สร้างสรรค์
และส่งเสริมให้เด็กได้มที กั ษะต่างๆทีน่ ํ าไปสูก่ ารเป็นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณค่าต่อสังคม
4. หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย นัน้ มีหลักการทีม่ ุ่งจะพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุก ๆ ด้านให้
เด็กได้เกิดความพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของเด็ก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535 : 81) ได้กําหนดหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยไว้ว่าให้เด็กทุกคนได้รบั โอกาสในการพัฒนาการเตรียมความพร้อม การ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานตามเกณฑ์สภาวะความต้องการพื้นฐานของเด็ก ส่งเสริม
พัฒนาการรอบด้านรวมทัง้ คุณธรรม จริยธรรมจัดการศึกษาให้มคี วามสอดคล้องกับธรรมชาติ
พัฒนาการของเด็กความแตกต่างของแต่ละบุคคลและกับวิถชี วี ติ ของคนไทยโดยมี รูปแบบการ
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จัดการศึกษา เป็ นรูปแบบในระบบโรงเรียน ลักษณะการจัดเป็ นหลักสูตรอนุ บาล 3 ปี อนุ บาล
2 ปี และเด็กเล็ก 1 ปี และรูปแบบนอกโรงเรียนจัดในรูปของศูนย์พฒ
ั นาเด็กประเภทต่าง ๆ
สําหรับ จุดมุ่งหมายและแนวการจัดประสบการณ์ เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้รบั การอบรม
เลีย้ งดู และพัฒนาความพร้อมของเด็กทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปญั ญา บุคลิกภาพ และ
สังคม มีการประเมินผล โดยใช้เทคนิควิธกี ารหลายอย่างตรวจสอบความพร้อมของเด็ก และให้
ผูป้ กครอง ได้มสี ่วนร่วมในการประเมิน
กรมวิชาการ (2540 : 1-31) ได้กําหนดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ว่าเป็ นการจัด
ประสบการณ์ให้กบั เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปีทงั ้ เด็กปกติและเด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษโดยจัด ใน
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้านทัง้ ทางด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญั ญาตามวัยและตามความสามารถของแต่ละบุคคล
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
ครอบครัว ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
สรุปได้ว่าหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็ นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบ
ด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญั ญาตามวัยและตามความสามารถของ
แต่ละบุคคลทัง้ ยังให้ครอบครัวชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542 : 19-20) กล่าวไว้ว่า การศึกษาปฐมวัยเป็ นการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กตัง้ แต่แรกเกิด ถึง 8 ขวบ ยกเว้นบางประเทศเช่นประเทศไทยอายุ 0–6 ปี ที่
กําหนดขึน้ ทีบ่ า้ น ศูนย์บริการหรือโรงเรียนก็ได้ โดยรูปแบบของการจัดนี้ จําแนกเป็ น 2 ลักษณะ
คือ จัดทีบ่ ้าน (Home-based Programs) หมายถึงการจัดบริหารดูแลที่ทําขึน้ ทีบ่ ้านกับอีก
ลักษณะหนึ่ง คือ จัดสถานบริการ (Center-based Programs) เป็ นบริหารเด็กกลุ่มใหญ่ ซึง่ ใน
การจัดบริหารจําแนกตามอายุได้ 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่มเด็กทารก (อายุ 2 ขวบแรก)
2. กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 2-4 ขวบ)
3.กลุ่มเด็กอนุ บาลและประถมต้น (อายุ 5-8 ขวบ)
ด้วยลักษณะความแตกต่างของกลุ่มเด็ก ทําให้สถานบริการและโรงเรียนมีความ
แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับ 8 ขวบแรก ทีม่ พี ฒ
ั นาการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ละ
ขวบปี มคี วามแตกต่างและก้าวหน้าของพัฒนาการที่ต่างกันมากด้วยเหตุน้ีทําให้การดูแล การ
เลีย้ งดู การจัดประสบการณ์การเรียนแต่ละวัยต่างกัน เป็ นเหตุให้มรี ปู แบบของการจัดการบริหาร
แตกต่างตามวัยของเด็กซึง่ อาจจําแนกเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 สถานที่ทร่ี บั ดูแลและเลีย้ งเด็กเล็ก (Nursery) เป็ นบริการการดูแลเด็ก
จําแนกได้เป็ นลักษณะดังนี้
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1. ศูนย์ดูแลเด็ก (Child Care Centers) เป็ นสถานที่รบั ดูแลเด็กเพื่อการ
ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของพ่อ แม่ท่ตี ้องทํางานกลางวัน โดยศูนย์จะเน้นการเลีย้ งดูแก่เด็ก
มากกว่าการให้การศึกษาวัยของเด็กที่รบั ดูแลอาจเริม่ ตัง้ แต่วยั ทารกเป็ นต้นไป หรือรับเฉพาะ
เด็กเล็ก บริหารอาจจัดให้ เฉพาะกลางวัน เรียกว่า ศูนย์เลีย้ งเด็กกลางวัน (Day – care center)
หรือตลอด 24 ชัวโมง
่
2. บ้านรับเลีย้ งเด็ก (Family Day Care) เป็ นครอบครัวทีเ่ ปิดบริการรับเลีย้ งเด็ก
กลางวันส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ รับเด็กประมาณ 7–12 คน อาจเป็ นลูกญาติ ลูกเพื่อน ลูก
เพื่อนบ้าน โดยเลีย้ งควบคู่กบั ลูกตนเอง การดูแลให้การกินอยูต่ ามปกติสบายๆ การรับดูแลอาจ
ดูแลทัง้ วัน หรือดูแลเป็ นชัวโมง
่
เฉพาะช่วงทีผ่ ปู้ กครองไปธุระก็ม ี
กลุ่มที่ 2 โรงเรียนเตรียมก่อนเข้าอนุ บาล เป็ นโรงเรียนทีจ่ ดั ทําขึน้ เพื่อสนับสนุ นการ
เตรียมเด็กในการเข้าโรงเรียนอนุ บาล
กลุ่มที่ 3 โรงเรียนอนุ บาล เป็ นการบริหารการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเด็กเข้าเรียน
ในระดับประถมศึกษา รับตัง้ แต่อายุ 3–6 ขวบ มี 3 ชัน้ เรียน คือ อนุ บาล 1 อนุ บาล 2 และ
อนุ บาล 3เป็ นการจัดการศึกษาทีร่ ฐั และเอกชนจัดทําขึน้ ไม่นับเป็ นการศึกษาบังคับ สําหรับ
อเมริกาโรงเรียนอนุ บาล ทีเ่ ปิดในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย จัดตัง้ ขึน้ เพื่อใช้เป็ นแหล่งศึกษาเชิง
วิชาการเป็ นไปตาม ความต้องการของสถาบันแม่
กลุ่มที่ 4 โรงเรียนเตรียมชัน้ ป.1 (Pre – First Grade หรือ Junior First Grade)
เป็ นโรงเรียนทีจ่ ดั ขึน้ สําหรับเด็กที่ไม่มโี อกาสเข้าเรียนชัน้ อนุ บาล ได้เข้าเรียนเพื่อปรับตัวเอง
ก่อนขึน้ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 เปิดรับเด็กอายุ 6–7 ปี สําหรับประเทศไทยรูจ้ กั กันในนาม ชัน้ ป.
เตรียมหรือ เตรียมชัน้ ประถมปีท่ี 1
กลุ่มที่ 5 โรงเรียนสําหรับเด็กป่วย (Hospital School) โรงพยาบาลบางแห่งจะจัด
โรงเรียนในโรงพยาบาลสําหรับเด็ก เพื่อ ได้ศึก ษาเล่ าเรียน หรือ ทบทวนบทเรียนขณะอยู่
โรงพยาบาล สําหรับเด็กปฐมวัยจะจัดเป็ นห้องเล่น (playroom) เป็ นห้องทีจ่ ดั เตรียมให้ประโยชน์
สําหรับการศึกษาของเด็กโดยเด็กได้มาเล่นและเรียนรูท้ ห่ี อ้ งเล่นนี้ แต่บางครัง้ ผูจ้ ดั อาจต้องไป
บริก ารถึง เตีย งหรือ ห้ อ งเด็ก ป่ว ย ซึ่ง จะใช้ใ นกรณี ท่ีเ ด็ก ป่ ว ยไม่ส ามารถเคลื่อ นย้า ยได้
โรงพยาบาลเด็กเป็ นโรงพยาบาลหนึ่งทีม่ กี ารจัดห้องเล่น และการบริการเครื่องเล่นทีเ่ ตียงโดย
ผูส้ อนเป็ นทัง้ ครูและพยาบาล
อุดมสิทธิ ์ พัชรกุล (2542 อ้างถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ, 2543 : 6) ได้
จัดแบ่ง การจัดบริหารเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การบริการเลีย้ งเด็กกลางวันในครอบครัว (Family Day Care) เป็ นการบริการ
รับเลี้ยงเด็กในบ้าน ผู้รบั เลี้ยงเด็กมักเป็ นแม่บา้ นที่มเี วลาว่างในช่วงกลางวัน การจัดบริการ
ลักษณะนี้เป็ นไปในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผูป้ กครองทีน่ ําบุตรหลานมา
ฝากไว้มกั จะเป็ นผูท้ ค่ี ุน้ เคยกัน
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2. ศูนย์รบั เลีย้ งเด็กกลางวัน (Day Care Center) เป็ นศูนย์ทร่ี บั เลีย้ งเด็กตัง้ แต่ 5
คนขึน้ ไปส่วนใหญ่เด็กทีเ่ ข้ามารับบริการจะมีอายุตงั ้ แต่ 2-6 ปีการดําเนินงานของศูนย์รบั เลีย้ ง
เด็กกลางวันดําเนินการโดยหน่ วยงานภาครัฐในลักษณะของสถานรับเลีย้ งเด็กในสถานทีท่ ํางาน
นอกจากนี้ยงั มีศูนย์ทด่ี ําเนินงานโดยเอกชน องค์กรเอกชน สมาคม มูลนิธ ิ องค์กรการกุศลและ
ชุมชน ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งเสริมของกรมประชาสงเคราะห์ ศูนย์รบั เลี้ยงเด็ก
กลางวันส่วนใหญ่จดั บริหาร โดยภาคเอกชน
3. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre – School Program) เป็ นการบริการ
อบรมเลีย้ งดูและพัฒนาความพร้อมของเด็กทุกด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
จริยธรรม สติปญั ญาและบุคลิกภาพเป็ นการศึกษาในระบบโรงเรียน การจัดการศึกษาในระดับนี้
มี 3 รูปแบบ คือ ชัน้ อนุ บาลใช้เวลาเรียน 2–3 ปี ชัน้ เด็กเล็กหรือเตรียมประถมศึกษาใช้เวลา
เรียน 1 ปี และจัดในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 59) กล่าวว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย ทีน่ ิยมจัดกันเป็ น
สากลแบ่งออกได้เป็ น 3 รูปแบบ คือ ศูนย์เลีย้ งเด็ก (Child Care Center) โรงเรียนเด็กเล็ก
(Nursery School) และโรงเรียนอนุ บาล (Kindergarten) แต่ทงั ้ 3 รูปแบบนี้อาจเรียกชื่อแตกต่าง
กันไปบ้าง รับเด็กอายุตงั ้ แต่ 2 ปี ครึง่ ถึง 6 ปี แต่กอ็ าจจะมีการยืดหยุ่นได้ เช่น สถานศึกษาของ
เอกชนบางแห่งอาจรับเด็กตัง้ แต่ 2 ปี ขน้ึ ไป สถานศึกษาของรัฐบาลรับเด็กอายุ 4 ปี ขึน้ ไปทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั เกณฑ์และความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาเป็นสําคัญ
โดยไม่มกี ารกําหนดลงไปว่าควรจะเป็ นรูปแบบใด โดยทัวไปมั
่ กเรียกชื่อต่าง ๆ กัน
ไปทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. จุดมุง่ หมายของการจัด
2. เหตุผลและความต้องการของสังคม
3. รูปแบบของการให้บริหารใหม่
4. รูปแบบของสถานทีจ่ ดั ตัง้
5. กลุ่มอายุของเด็ก
6.ประเภทของหน่ วยงานทีจ่ ดั
สรุปได้ว่ารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยนัน้ ถูกจัดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับเด็ก
ในช่วงปฐมวัยทีม่ พี ฒ
ั นาการทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้การดูแลและการเลีย้ งดู การจัด
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ นแต่ละวัยต่างกัน โดยส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็ น ศูนย์เลีย้ งเด็ก (Child
Care Center)โรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery School) และโรงเรียนอนุ บาล (Kindergarten) ทําให้
เป็ นทางเลือก ที่หลากหลายให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองที่จะส่งเด็กไปสู่ระบบของการได้รบั
การศึกษา
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การมีส่วนร่วม
1. ความหมายของการมีส่วนร่วม
ทองใบ สุดชารี (2543 : 227) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม (Participation)
หมายถึง วิธกี ารที่ผู้นําสามารถนํ ามาปรับใช้ในการจูงใจ และสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากร
เป็ นกลยุทธ์ทจ่ี ะช่วยให้มแี รงจูงใจในการทํางานมากขึน้ บุคลากรทีม่ สี ่วนร่วมในการตัดสินใจ มี
ความผูกพันในการทํางานยิง่ กว่าการเข้ามาแบบไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ การเข้าไปมีส่วน
ร่วมจะทําให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารองค์การดีขน้ึ ทําให้เกิดความพึงพอใจมีแรงจูงใจ
ต่อความสําเร็จในชีวติ การทํางาน ทําให้ได้รบั การยอมรับ (Recognition) มีความรับผิดชอบ
(Responsibility) และนับถือตนเองมากขึน้ (Self-esteem) การมีส่วนร่วมเป็ นการสร้างความ
เข้าใจในการทํางาน
สมยศ นาวีการ (2545 : 1) ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง
กระบวนการให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนเกีย่ วข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างแข็งขันของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชีย่ วชาญอย่างแท้จริง ในกระบวนการ
ตัดสินใจทีส่ าํ คัญขององค์การ ไม่ใช่เพียงสัมผัสปญั หาหรือแสดงความห่วงใย
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548 : 22) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วน
ร่วมของพนักงานในการตัดสินใจในองค์การทัง้ ที่เป็ นเรื่องปกติ และเรื่องสําคัญพนักงานมีส่วน
ร่วมในการตัง้ เป้าหมายแก้ปญั หา และทําการตัดสินใจทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์การและงานของเขา
และทําให้มนใจว่
ั ่ าองค์การของตนเองอยู่ในเป้าหมายในรูปของการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าทีใ่ ห้บริการ
สรุ ป ได้ ว่ า การมี ส่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง วิ ธ ี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เ ปิ ดโอกาสให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆทุกขัน้ ตอนของการมีส่วนร่วมตัง้ แต่การร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผนปฏิบตั งิ าน ร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางบวก และทางลบ เป็ น
การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์ท่ตี ้องการให้ความสําคัญต่ อบุคคล ทําให้เกิด
ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งขององค์การจะมีความตัง้ ใจ และอุทศิ ตนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การอย่างแท้จริง
2. ประโยชน์ ของการมีส่วนร่วม
ทองใบ สุดชารี (2543 : 170-173) กล่าวถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้จากการจัดการแบบมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั งิ าน และการประยุกต์การจัดการแบบมีส่วนร่วมซึง่ ตัง้ อยู่บนฐานความคิด
ของการจัดการในสถานการณ์แบบนวสมัยหากนํ าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมย่อมทําให้เกิด
ประโยชน์ได้หลายประการ ดังนี้
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1. เป็ นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาบุคลากร ทัง้ นี้เพราะว่า การเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจจะทําให้บุคลากรเกิดการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ในการทํางาน และนําไปสู่การปรับปรุง
ทักษะในการทํางานนอกเหนือจากทีก่ ําหนดไว้ในภาระหน้าทีเ่ ฉพาะคน
2. ส่ ง เสริม ให้เ กิด การตัด สิน ใจที่ดีข้นึ กล่ า วคือ การปฏิบ ัติภารกิจ ที่ม ีค วาม
สลับซับซ้อนมากๆ และยากที่จะได้ข้อมูล ข่าวสารประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
หากสามารถเชิญ ชวนให้ บุ ค ลากรเข้า ไปมีส่ ว นร่ว มในการตัด สิน ใจมากเท่ า ไหร่ ยิ่ง จะเป็ น
ประโยชน์ และทําให้การตัดสินใจมีคุณภาพยิง่ ขึน้
3. เป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการจูงใจ และการสร้างความผูกพันในการตัดสินใจ
กล่าวคือ การตัดสินใจใดๆ ในองค์การถ้าหากบุคลากรได้มสี ่วนร่วมตัง้ แต่แรกจะเป็ นการจูงใจให้
พวกเขาผูก ติด และมีความผูกพันที่จะเข้าไปมีส่วนร่ว มในการดําเนินการให้สําเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เป็ นประโยชน์ต่อผูน้ ํ าทีจ่ ะได้ร่วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในด้านการแบ่งปนั อํานาจ
และสร้างพลังอํานาจให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพราะว่าเป็ นทีย่ อมรับในเบือ้ งต้นแล้วว่าการตัดสินใจ
แบบมีส่วนร่วมเป็ นขัน้ ตอนสําคัญประการแรกทีจ่ ะทําให้เกิดพลังอํานาจแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544 : 262) กล่าวถึงประโยชน์สําคัญของภาวะผูน้ ํ าแบบให้
มีส่วนร่วมหลายประการ ดังนี้
1. เพิม่ คุณภาพในการตัดสินใจในกรณีท่ผี ู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้ข้อมูล และ
ความรูใ้ นสิง่ ทีผ่ นู้ ําไม่ม ี
2. เกิดความมุ่งมันที
่ จ่ ะได้รบั ความร่วมมือในการค้นหาปญั หา และวิธกี ารแก้ปญั หา
ทีด่ ที ส่ี ุดเกีย่ วกับการตัดสินใจในการแก้ปญั หานัน้ ๆ
3. เปิดโอกาสให้มอี ทิ ธิพลในการเข้าร่วมตัดสินใจซึง่ เป็ นพันธกรณีทต่ี ้องกระทําและ
ยอมรับร่วมกัน ทําให้บุคคลหลายฝา่ ยเข้าร่วมตัดสินใจก่อให้เกิดพันธกรณีเพิม่ ขึน้
4. สร้างประโยชน์รว่ มกันทัง้ ผูน้ ําและผูต้ าม
สรุปได้ว่า การมีส่ วนร่วมมีประโยชน์ ต่ อการบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ขององค์การ
อย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสัม พัน ธ์ ผู ก พัน ไว้ ว างใจในการปฏิบ ัติ ง าน การ
ติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ กระบวนการตัดสินใจมีคุณภาพ เกิดการพึ่งพาตนเอง เรียนรู้วธิ ี
แก้ปญั หาผ่านกระบวนการทํางาน อีกทัง้ เป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล สะท้อนปญั หาที่
แท้จริงแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ก้ปญั หา เกิดการยอมรับภายในกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อสังคมเกิด
ความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จร่วมกัน
3. แนวคิ ดของการมีส่วนร่วม
การใช้การมีส่วนร่วม เป็ นยุทธศาสตร์ในการพัฒนานัน้ มีนักการศึกษาได้ให้ทศั นะ
เกีย่ วกับแนวคิดพืน้ ฐานของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้
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ดวงแก้ว กอแก้ว (2543 : 17-18) ได้สรุปแนวคิดของ (Tannenbaum and
Massarik) ไว้ว่าการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นเรือ่ งเกีย่ วข้องระหว่างผูม้ สี ่วนร่วมกับลักษณะ
การเข้ามีส่วนร่วม ในการเข้าไปมีส่วนร่วมของสมาชิก ผู้ใต้บงั คับบัญชาอาจจะเป็ นไปโดยตรง
และมีลกั ษณะเป็ นทางการ ซึ่งจะมีผลประโยชน์ เป็ นแรงผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม และเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อย่างไรก็ตามในกรณีทก่ี ารมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็ นไป
โดยทางอ้อม และไม่เป็ นทางการ การมีส่วนร่วมอาจจะไม่เกิดประโยชน์กไ็ ด้ Tannenbaum และ
Massarik ยัง เสนอต่ อ ไปว่ า ในการเข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มนั น้ คือ การเข้า ไปแบ่ ง ป นั ส่ ว นนั น้ เอง
นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องการปฏิบตั งิ านนัน้ กระบวนการมีส่วนร่วมเป็ นผลที่ก่อให้เกิดสินค้า
และบริการซึง่ ทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างตอบแทนนันเอง
่
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 29) ให้แนวคิดเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมว่า การขาดการ
มีส่ว นร่ว มในการกําหนดนโยบายการจัด การศึก ษา การกําหนดหลัก สูตรแบบเรียน และการ
จัดการเรียนการสอนว่า ทําให้การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมท้องถิน่ และตัวผูเ้ รียน
คูเฮน และ อัดโฮฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977 : 7-26) เป็ นนักวิชาการชาว
สหรัฐอเมริกาแห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เขียน
หนัง สือในการประชุ มสัมมนาเพื่อพัฒนาชนบท เรื่องการมีส่ว นร่วมในการออกแบบ การวาง
ระบบ และการประเมินการปฏิบตั งิ านในโครงการเพื่อพัฒนาชนบท ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมจะต้องประกอบด้วย กระบวนการตัดสินใจว่าจะทําอย่างไร แนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม Cohen และ Uphoff กล่าวถึงกรอบการพิจารณาเรื่อง การมีส่วนร่วมว่า
มีโครงสร้างพืน้ ฐานจําแนกเป็ น 3 มิติ ได้แก่
มิตทิ ่ี 1 การมีส่วนร่วมในเรื่องอะไร (What participation are we concerned with)
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประเภท หรือลักษณะของการมีส่วนร่วม (Kinds of Participation) ซึง่
Cohen และ Uphoff กล่าวว่ามี 4 ประเภท ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in decision making)
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ าร (Participation in implementation)
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in benefits)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมิน (Participation in evaluation)
มิตทิ ่ี 2 ใครเข้ามามีส่วนร่วม (Whose participation are concerned with) ในส่วนนี้
มีคําที่ใช้ในความหมายกว้างคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Popular Participation) ซึ่ง
Cohen และ Uphoff ได้จาํ แนกกลุ่มบุคคลเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นท้องถิน่ (Local resident or local people)
2. ผูน้ ําท้องถิน่ (Local leaders)
3. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (Government personnel)

17
4. คนต่างชาติ (Foreign personnel)
มิตทิ ่ี 3 การมีส่วนร่วมวิธกี ารเกิดขึน้ ได้อย่างไร (How is participation occurring with
in the project) ในมิตนิ ้ี Cohen และ Uphoff ได้เสนอมิตทิ จ่ี ะพิจารณาอยู่ 4 ประเด็น คือ
1. พืน้ ฐานของการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาเกี่ยวกับแรงทีก่ ระทําให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาจากเบือ้ งบนหรือเบือ้ งล่าง และแรงทีส่ ่งเสริมการมีส่วนร่วมว่ามาจากทีใ่ ด
2. รูปแบบของการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์การ และการมี
ส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม
3. ขอบเขตของการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมและ
ช่วงของกิจกรรม
4. ประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาเกี่ยวกับการให้อํานาจแก่ผเู้ ข้ามามี
ส่วนร่วม และปฏิสมั พันธ์ของคุณลักษณะต่างๆ ของสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีส่วนร่วม
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็ นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาซึ่งเกิดจากความสนใจ ความ
ห่วงกังวลร่วมกัน เกิดจากความเดือดร้อน และไม่พงึ พอใจ หรือเกิดจากการตกลงร่วมกัน ซึ่ง
บทบาทของการมีส่วนร่วมเป็ นไปในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน เพื่อ
นําไปสู่เป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาคือ การพัฒนาขีดความสามารถพึง่ พาตนเองได้ นอกจากนี้
การมีส่วนร่วมเป็ นเรื่องเกี่ยวข้องกับผูม้ สี ่วนร่วมกับลักษณะของการเข้ามีส่วนร่วม ลักษณะของ
การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึง่ มีขอ้ พิจารณาวิธกี ารเกิดการมีส่วนร่วมคือ พื้นฐานของ
การมีส่วนร่วม รูปแบบ ขอบเขต และประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วม
แนวคิ ดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
1. ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
มีนั ก บริห ารและนัก วิช าการหลายท่า น ให้ค วามหมายของการประกัน คุ ณ ภาพ
ภายใน ในทัศนะต่างๆ ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 9) กล่าวว่า การประกัน
คุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจากภายในโรงเรียนโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่ วยงานต้นสังกัด ที่ม ี
หน้าทีด่ แู ลสถานศึกษานัน้ เป็ นการประเมินตนเอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 9) กล่าวว่า การประกัน
คุณภาพภายใน หมายถึง เป็ นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ เป็ นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
ร่วมกัน วางแผน กําหนดเป้าหมาย และวิธกี าร ลงมือทําตามแผนในทุกขัน้ ตอนมีการบันทึก และ
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ติดตาม ตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดทีต่ ้องปรับปรุง แล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงานนัน้ ๆ โดย
มุง่ หวัง ให้มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
สมคิด พรมจุย้ และ สุพกั ตร์พบิ ูลย์ (2544 : 5) กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายใน
หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบและตัดสินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน โดย
บุคลากรของสถานศึกษาเอง หรือหน่วยงานต้นสังกัดทีม่ หี น้าทีก่ ํากับดูแลสถานศึกษานัน้
สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546 : 11) กล่าวว่า การ
ประกันคุณ ภาพภายใน หมายถึง การประเมินและติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้
สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้
บรรลุเ ป้ าหมายในการพัฒนาคุณ ภาพสถานศึก ษา โดยการติด ตามผล ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน โดยบุคลากรในสถานศึกษาหรือหน่ วยงานต้นสังกัดที่มหี น้ าที่ดูแลสถานศึกษาให้ม ี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. ความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน
เป็ นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาของประเทศไทยยังจําเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาและ
ปรับปรุง อีก หลายด้าน เพื่อ ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้ าของสาร
สนเทศ ในขณะที่ห ลายๆประเทศได้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาได้อ ย่ างก้า วกระโดดและใช้
สถานศึก ษาเป็ น พื้น ฐานของการพัฒ นาประเทศ โดยต่ า งก็พ ยายามกํ า หนดคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็ นทีย่ อมรับของประชาชนและประชาคมโลก
ประเทศไทยในฐานะประชาคมโลกจึงได้กําหนดมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการเทียบเคียงคุณภาพของสถานศึกษาให้มคี ุณภาพใกล้เคียงกัน จึงเป็ นทีม่ าของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึน้ โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 48 ได้
กํ า หนดให้ห น่ ว ยงานต้ น สัง กัด และสถานศึก ษาจัด ให้ม ีร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึก ษา และให้ถือ ว่ าการประกันคุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริห าร
การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่ อเนื่อง โดยการทํารายงานประจําปี เสนอต่ อหน่ วยงานต้น
สัง กัด หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งและเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะชนเพื่อ นํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุ ณภาพภายนอก (สํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.2543)
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2552) กล่าวถึงการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แม้ ว่ า โรงเรีย นสัง กัด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ได้ ม ีร ะบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษามาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2548 แต่ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายังต้องมี
การปรับปรุงให้สอดคล้อ งกับประกาศกฎกระทรวงศึก ษาธิก ารว่ าด้วยระบบ หลักเกณฑ์แ ละ
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วิธ ีก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา พ.ศ.2553และมีม าตรฐาน ตัว ชี้ว ัด ที่สํ า นั ก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้สถานศึกษา ได้กําหนดให้สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยการ
มีส่วนร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและต้องมีการดําเนินงาน 8 ประการ ดังนี้
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
7. จัดทํารายงานประจําปีทเ่ี ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ สถานศึกษาต้องดําเนินการอย่างจริงจัง หน่ วยงานต้นสังกัดต้องกํากับ ดูแล
อย่างใกล้ชิด เพื่อ ให้เ ข้าสู่ก ารพัฒนาระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษาอย่า ง
แท้จริง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาและเป็ นเป้าหมายที่
สําคัญที่สุดที่ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบตั ิงานในหน้ าที่
ทีร่ บั ผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย คือ มาตรฐานสถานศึกษากําหนดขึน้ นันเอง
่
สรุปได้ว่าการประกันคุณ ภาพภายในมีความสําคัญ คือ การจัด การศึก ษาของ
ประเทศไทยในอดีต ที่ผ่านมาอาจกล่ าวได้ว่ า ไม่มเี ป้าหมายที่ชดั เจนว่ าการจัด การศึก ษาไป
เพื่ออะไร ใครรับผิดชอบอะไรในองค์กร อาจมีบ้างในส่วนของหลักสูตร ซึ่งมิได้มฐี านกฎหมาย
บางครัง้ เป้ าหมายเปลี่ย นไปตามนโยบายทางการเมือ ง ทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง (รุ่ง แก้วแดง, 2544 : 59) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจึง
ต้องมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเชื่อมันแก่
่ ชุมชนและสังคมว่า
1. โรงเรียนมีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและได้รบั การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากองค์กรการประกันคุณภาพการศึกษาทีร่ ฐั กําหนด
2. ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
3. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทีจ่ บจาก
การศึกษาจากโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของสังคมวิวฒ
ั นาการของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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3. หลักการสําคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internation Quality Assurance)
เป็นระบบทีส่ ถานศึกษาสร้างความมันใจให้
่
แก่ผรู้ บั บริการทัง้ ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจน
องค์กรหรือสถานทีป่ ระกอบการทีผ่ รู้ บั ผูเ้ รียนเข้าศึกษาต่อหรือทํางานว่าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึก ษาให้มคี ุณ ภาพได้ต ามมาตรฐานที่ส ถานศึก ษากํ าหนด ผู้สําเร็จการศึก ษา มีค วามรู้
ความสามารถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง
สามารถดํารงชีวติ อยู่ใ นสังคมได้อ ย่างมีค วามสุข รวมทัง้ สร้างประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ครอบครัว และ
ชุมชน ตามความเหมาะสมด้วยการบริหารจัดการที่มคี ุณภาพทัง้ องค์กร โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะครู และผูบ้ ริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ท่ี
เกิดกับผู้เรียนเป็ นอันดับแรก ดังนัน้ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีผใู้ ห้หลักการ
สําคัญไว้ดงั นี้ ภาณุ วฒ
ั น์ ภักดีวงศ์ (2542 : 34-35) และ อารีรตั น์ วัฒนสิน (2542 : 8-12) ได้ให้
หลักการและแนวคิดในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสอดคล้องกัน คือ
1) การกระจายอํานาจทางการศึกษา 2) การมีส่วนร่วมในการศึกษา 3)การจัดการและการบริหาร
และ 4) การยกร่างกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นการบังคับรัฐให้ดําเนินการสนับสนุ นการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 11) ได้ให้หลักการใน
การประกันคุณภาพไว้ดงั นี้ 1) จุดมุง่ หมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การทีส่ ถานศึกษา
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือทําให้บุคล
กรเสียหน้ า โดยเป้าหมายสําคัญอยู่ท่กี ารพัฒนาให้เ กิด กับผู้เ รียน 2) การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไม่ใช่เป็ นกระบวนการทีแ่ ยกส่วนจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ เี ป้าหมายชัดเจน ทําตามแผนตรวจสอบ
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบมีความโปร่งใสมีจติ สํานึกในการพัฒนา
คุณภาพการทํางาน และ 3)การประกันคุณภาพเป็ นหน้ าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
โดยร่ว มกันกําหนดเป้าหมายวางแผนติด ตามประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง ช่ ว ยคิด ช่ ว ยทํา
ช่วยกันผลักดัน ให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้ รียนได้รบั การศึกษาดีมคี ุณภาพเป็ นไปตาม
ความต้องการของผูป้ กครอง
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2550 : 6-7) จึงกําหนด
ว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องยึดหลักและแนวคิด
3 ประการคือ 1) การกระจายอํานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีความอิสระและมีความ
คล่องตัวในการบริหารและตัดสินใจดําเนินงาน ทัง้ ด้านการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และทรัพยากร การจัดสิง่ อํานวยความสะดวก และผูส้ อนทําบทบาทหน้าทีใ่ นการสอนจัดกิจกรรม
และพัฒนาสื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักการ ได้อย่าง
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เต็มทีส่ ามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพืน้ ทีค่ วามต้องการของชุมชนและสังคมได้มาก
ทีส่ ุด 2) เปิ ดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทํางาน(Participation) หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้ประกอบการ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ทัง้ ในฐานะเป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะทํางานใน
ส่วนอื่นๆของสถานศึกษา โดยมีการร่วมคิด ตัดสินใจ สนับสนุ น ส่งเสริมและติดตาม ตรวจสอบ
การดําเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมใิ จในความสําเร็จของสถานศึกษา และ 3) การแสดงความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้(Accountability) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็ นเป้าหมาย
(Goal) ที่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต้องรับรู้เพื่อการพัฒนาร่วมกันและเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบการดํา เนิน งานของสถานศึก ษาว่ า สามารถนํ า ผู้เ รียนไปสู่ มาตรฐานที่ไ ด้กํ า หนด
ร่วมกันไว้หรือไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้ นการพัฒนาดังกล่าว สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธกี าร
พัฒนาทีเ่ หมาะสมและสามารถทําให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายและ
จุ ด เน้ น ที่ต้ อ งการพัฒ นาให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ร บั รู้เ พื่อ เป็ น สัญ ญาประชาคม และเพื่อ ให้ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกีย่ วข้องมีทศิ ทางการทํางานทีช่ ดั เจนสู่เป้าหมายเดียวกัน
สรุปได้ว่า หลักสําคัญของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็ นระบบที่
สถานศึกษาสร้างความมันใจให้
่
แก่ผรู้ บั บริการทัง้ ผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือ
สถานที่ประกอบการที่ผู้รบั ผูเ้ รียนเข้าศึกษาต่อหรือทํางานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ให้มคี ุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด และเป็ นหน้าทีข่ องทุกคน ทุกฝ่าย ทีต่ ้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 1) การ
กระจายอํ า นาจ 2)การเปิ ด โอกาสให้ม ีส่ ว นร่ว มในการทํา งาน และแสดงความรับ ผิด ชอบที่
สามารถตรวจสอบได้ และ 3)เป็ นกลไกสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา การศึกษาในการ
ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การประเมิ นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย สั ง กั ด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เอกสารมาตรฐานการศึ ก ษาปฐมวัย เพื่ อ การประเมิ น
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2558 : 13-34)
1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยของกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่ วยงานที่ให้
การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจัด การศึก ษาโรงเรีย นในสัง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ได้
ดํ า เนิ น การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการที่ป ระกอบด้ว ยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ผู้เ ชี่ย วชาญ นั ก การศึก ษา
นักวิชาการ ผูบ้ หิ ารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน เพื่อพิจารณามาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย โดยคํานึงถึงการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบ โดยมีความสอดคล้องกันตัง้ แต่ทรัพยากร
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ที่ใช้ในการศึกษา (ด้านปจั จัย) การนํ าทรัพยากรทางการศึก ษามาดําเนินการบริหารการจัด
การศึกษา (ด้านกระบวนการ) ให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาที่มคี ุณลักษณะตามเป้าหมายและ
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจ (ด้านผลผลิต) มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) และมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคํานึงถึงหลักการสําคัญในการดําเนินการ
ดังนี้
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเป็ นการพัฒนาเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ ่สี นองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และ
ความเข้าใจทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวติ ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์
เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
การจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ยึดหลักการจัดการศึกษา ดังนี้
1. การสร้ างหลักสูตรที่ เหมาะสม การพัฒนาหลัก สูตรพิจารณาจากวัยและ
ประสบการณ์ของเด็กโดยเป็ นหลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์
ั ญา โดยอยู่บ นพื้น ฐานของประสบการณ์ เ ดิม ที่เ ด็ก มีอ ยู่ และ
และจิต ใจ สัง คม และสติป ญ
ประสบการณ์ใหม่ทเ่ี ด็กจะได้รบั ต้องมีความหมายกับตัวเด็กเป็ นหลักสูตรทีใ่ ห้โอกาสทัง้ เด็กปกติ
เด็กด้วยโอกาส และเด็กพิเศษได้พฒ
ั นา รวมทัง้ ยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็กพัฒนา
เด็กให้รสู้ กึ เป็ นสุขในปจั จุบนั มิใช่เพียงเพื่อเตรียมเด็กสําหรับอนาคตข้างหน้าเท่านัน้
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่ อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพที่สนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทัง้ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ผูส้ อนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กอยู่ในทีส่ ะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น
ผ่ อ นคลายไม่ เ ครีย ด มีโ อกาสออกกํ า ลัง กายและพัก ผ่ อ น มีส่ือ วัส ดุ อุ ป กรณ์ มีข องเล่ น ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ให้เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่น เรียนรูเ้ กี่ยวกับตนเองและโลกทีเ่ ด็กอยู่
ร่ว มทัง้ พัฒ นาการอยู่ร่ว มกับ คนอื่นในสัง คม ดัง นั น้ สภาพแวดล้อ มทัง้ ภายในและภายนอก
ห้องเรียนจึงเป็ นเสมือนหนึ่งสังคมที่มคี ุณค่าสําหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรูแ้ ละสะท้อนให้เห็นว่า
บุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลีย้ งดูและให้การศึกษากับเด็กปฐมวัย
3. การจัด กิ จกรรมที่ ส่ งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู้ข องเด็ก ผู้ส อนมี
ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผูส้ อนต้องเปลีย่ นบทบาทจากผูบ้ อกความรู้
หรือสังให้
่ เด็กทํามาเป็ นอํานวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูข้ องเด็กทีผ่ สู้ อนและเด็กมีส่วนทีจ่ ะริเริม่ ทัง้ 2 ฝ่าย โดยผูส้ อน
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จะเป็ นผู้สนับสนุ น ชี้แนะ และเรียนรูร้ ่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็ นผู้ลงมือกระทําเรียนรู้ และค้นพบ
ด้ว ยตนเอง ดัง นั น้ ผู้ ส อนจะต้ อ งยอมรับ เห็น คุ ณ ค่ า รู้จ ัก และเข้า ใจเด็ก แต่ ล ะคนที่ต นดูแ ล
รับผิดชอบ เพื่อจะได้วางแผน สร้างสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรูข้ องเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผสู้ อนต้องรูจ้ กั พัฒนาตนเอง ปรับปรุง ใช้เทคนิค
การจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะกับเด็ก
4. การบูรณาการการเรี ย นรู้ การจัด การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึด
หลัก การ บูรณาการที่ว่าหนึ่ง แนวคิด เด็ก สามารถเรียนรู้ไ ด้ห ลายกิจกรรม หนึ่ ง กิจกรรมเด็ก
สามารถเรียนรูไ้ ด้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สําคัญ ดังนัน้ เป็ นหน้าทีข่ องผูส้ อนจะต้อง
วางแผนการจัด ประสบการณ์ ใ นแต่ ล ะวัน ให้เ ด็ก เรีย นรู้ผ่ า นการเล่ น ที่ห ลากหลายกิจ กรรม
หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์สําคัญ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเพื่อให้
บรรลุจดุ มุง่ หมายของหลักสูตรแกนกลางทีก่ ําหนดไว้
5. การประเมิ นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กปฐมวัย
ยึด วิธ ีก ารสัง เกตเป็ นส่ ว นใหญ่ ผู้ส อนจะต้อ งสัง เกตและประเมินทัง้ การสอนของตนเองและ
พัฒนาการการเรียนรูข้ องเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ สังเกต
พัฒนาการ จากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออก ในสภาพที่เป็ นจริง
ข้อมูลจากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงานสามารถบอกได้ว่า
เด็กเรียนรู้ และมีความก้าวหน้ าเพียงใด ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะช่วยผู้สอนในการ
วางแผนการจัดกิจกรรม ชี้ให้เ ห็น ความต้อ งการพิเศษของเด็กแต่ล ะคน ใช้เป็ นข้อมูล ในการ
สื่อสารกับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และขณะเดียวกันยัง ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาให้กบั เด็กในวัยนี้ได้อกี ด้วย
6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างกัน ทัง้ นี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมทีเ่ ด็กเจริญเติบโตขึน้ มา ผูส้ อน พ่อแม่ ผูป้ กครอง
ของเด็กจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทําความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ต้อ ง
ยอมรับ และร่ ว มมือ กัน รับ ผิด ชอบ หรือ ถือ เป็ น หุ่ น ส่ ว นที่จ ะต้ อ งช่ ว ยกัน พัฒ นาเด็ก ให้ บ รรลุ
เป้าหมายร่วมกัน ดังนัน้ ผู้ส อนจึงมิใช่จะแลกเปลี่ยนความรู้กบั พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
พัฒ นาเด็ก เท่ า นั น้ แต่ จ ะต้ อ งให้ พ่ อ แม่ ผู้ป กครอง มีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาด้ว ย ทัง้ นี้ มิไ ด้
หมายความให้พ่อแม่ ผูป้ กครองเป็ นผูก้ ําหนดเนื้อหาหลักสูตรตามความต้องการ โดยไม่คํานึงถึง
หลักการจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก
จากแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยทีส่ ําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่
มีความสัมพันธ์และพัฒนาการอย่างต่ อเนื่องเป็ นขัน้ ตอนไปพร้อมกันทุกด้าน แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรูท้ ่ยี ดึ ให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงด้วยตัวเด็กเองในสิง่ แวดล้อมที่เป็ นอิสระ
เอื้อต่ อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ ละคน
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โดยถือ ว่ าการเล่ นอย่า งมีจุด หมายเป็ นหัว ใจสํา คัญ ของการจัด ประสบการณ์ ใ ห้ก ับเด็ก และ
แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรม สังคมทีแ่ วดล้อม ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้จดั ทํา
คู่มอื ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยกระทรวงหมาดไทย
มาตรฐานการศึก ษาปฐมวัย เพื่อ การประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึก ษาที่
กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้ใช้เมือ่ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยได้ยดึ หลักปรัชญา
หลักการจัดการศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึก ษาของสํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณ ภาพการศึกษา (องค์ก ร
มหาชน) โดยมี 14 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ เป็ นมาตรฐานทีส่ ถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่น นํ า ไปพิจ ารณาที่จ ะเพิ่ม เติม มาตรฐานหรือ ตัว ชี้ว ัด ให้ส อดคล้อ งกับ บริบ ทของ
สถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่ น ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ครูมคี ุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรูท้ เ่ี น้นเด็กเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที่ 2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูน้ ํา และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจาํ นวนเด็ก มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริม
สนับสนุ นให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยทีเ่ น้นเด็กเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุ นการใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรปู การศึกษาที่
เป็นมาตรฐานการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สงู ขึน้
มาตรฐานที่ 9 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ 10 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ และจิตใจเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ 11 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานที่ 12 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปญั ญาเหมาะสมตามวัย
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้น
มาตรฐานที่ 14 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาครูและเด็กมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับของ
ผูป้ กครองและชุมชน
จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้นําไปเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึก ษาให้ เ ป็ น เอกภาพมาตรฐานของสํา นั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) และมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ นี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดต้ อ งการเพิ่ม มาตรฐาน ตัว บ่ ง ชี้ เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ บริบ ทของ
สถานศึกษา หรือท้องถิ่นนัน้ ๆ ก็สามารถดําเนินการได้ แต่ทงั ้ นี้จะต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้
2. การดําเนิ นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น
ในการดํ า เนิ น การประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาสัง กัด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ เป็ นการประเมินภายในของสถานศึกษา โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทีก่ ําหนดไว้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ดังนัน้ การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นหน้าทีข่ องหน่ วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึก ษา การดําเนินการให้ผู้เ กี่ยวข้อ งทุ กฝ่ายมีค วามรู้ค วามเข้าใจ การประกันคุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา ดังนี้
หลักการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. การประกันคุณภาพเป็ นหน้ าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบตั ติ ามภารกิจที่แต่
ละคนได้รบั มอบหมาย
2. การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้ม ี
คุณภาพดียงิ่ ขึน้ เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คอื ผลรวมของการพัฒนาทัง้ สถานศึกษา
3. การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร การศึกษา ทีต่ อ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทําเพื่อเตรียมรับการประเมิน
เป็นครัง้ คราวเท่านัน้
4. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับ และนํ าผลการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนัน้ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
เกิดผลดีเป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว้จงึ ประกอบไปด้วยการดําเนินงาน 2 ส่วน ดังนี้
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ก. การดําเนิ นงานของสถานศึกษา
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศใช้
1.2 พิจารณาสาระสําคัญทีจ่ ะกําหนดในมาตรฐานและตัวบ่งชีท้ ส่ี ะท้อน
อัตลักษณ์และมาตรฐานส่งเสริมของสถานศึกษา
1.3 กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
1.4 ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชีว้ ่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกรับทราบ
ทัง้ นี้ สถานศึก ษาอาจกํ า หนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา
เพิม่ เติมนอกเหนือ จากทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ได้
สรุปได้ว่า การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การดําเนิน
การศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การพิจารณาสาระสําคัญที่กําหนดในมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ท่สี ะท้อนอัตลักษณ์ กําหนดมาตรการส่งเสริม การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชีว้ ่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่งคุณภาพ
ตามมาตร ฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ซึ่ งประกอบด้ ว ยแผนพัฒ นาการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ดังนี้
ั หาและความต้ อ งการจํา เป็ น ของ
2.1 ศึก ษา วิเ คราะห์ สภาพป ญ
สถานศึกษาอย่างเป็ นระบบโดยใช้ขอ้ มูลตามสภาพจริง
2.2 กําหนดวิส ยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่ างๆ โดยมุ่งเน้ นที่
คุณ ภาพผู้เ รียนที่ส ะท้อ นคุณ ภาพความสํ า เร็จ อย่ างชัด เจนและเป็ นรูป ธรรม โดยทุก ฝ่า ยมี
ส่วนร่วม
2.3 กําหนดวิธกี ารดําเนินงานกิจกรรมโครงการทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจยั หรือ ผลการวิจยั หรือข้อมูลทีอ่ ้างอิงได้ ให้
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานทีก่ ําหนดไว้
2.4 กําหนดแหล่งเรียนรู้และภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การ
สนับสนุ นทางวิชาการ
2.5 กําหนดบทบาทหน้ าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผูเ้ รียน ร่วมรับผิดชอบและดําเนินงานตามทีก่ ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.6 กําหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา
ผูป้ กครอง องค์กร หน่ วยงาน ชุมชน และท้องถิน่
2.7 กําหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ
2.8 เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน หรือคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
สรุปได้ว่า การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง
การศึกษาสภาพปญั หาและวิเคราะห์สภาพปญั หา การนํ าผลการวิเคราะห์สภาพปญั หามากําหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การกําหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของ
สถานศึกษา รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การกําหนดบทบาทหน้าที่ แนวทางการมี
ส่วนร่วมของผูป้ กครอง หน่ วยงาน ชุมชน และท้องถิน่ การกําหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่ างมีประสิทธิ ภาพให้ ส อดคล้ อ งกับกิจกรรมโครงการและการเสนอแผนจัด การศึ ก ษาต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศดําเนินการดังนี้
3.1 จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาทีเ่ อือ้ ต่อการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3.2 กําหนดผูร้ บั ผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่
ครอบคลุม เป็ นปจั จุบนั สะดวก ต่อการเข้าถึงและการให้บริการ หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
หน่วยงานต้นสังกัด
3.3 นําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียน
การสอน
สรุ ป ได้ ว่ า การจัด ระบบบริห ารและสารสนเทศ หมายถึ ง การกํ า หนด
ผู้รบั ผิดชอบ ในการจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็ นปจั จุบนั สะดวกต่ อการ
เข้าถึงการให้บริการ และเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่ วยงานต้นสังกัด การนํ าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และการพัฒนาการเรียนการสอน
4. การดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดําเนินการดังนี้
4.1 นําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีแต่ละปีส่กู ารปฏิบตั ิ ตามกรอบระยะเวลา
และกิจกรรม/โครงการ ทีก่ ําหนดไว้
4.2 ผูร้ บั ผิดชอบและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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สรุปได้ว่า การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หมายถึง การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ตามกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ การส่งเสริม
ผู้ ร ับผิดชอบและผู้ ท่ีเ กี่ยวข้ อง การสนั บสนุ นการนํ าแผนปฏิบ ัติการประจําปี ไ ปใช้ไ ด้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. การจัดให้มีการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดําเนินการดังนี้
5.1 กําหนดผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา
5.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทัง้ ระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาค
ละ 1 ครัง้
5.3 รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจากหน่ วยงานต้นสังกัด
สรุปได้ว่า การจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
เตรียมการ การกําหนดผู้รบั ผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่ วยงานต้น
สังกัดท่ าน การติดตามตรวจสอบ การรายงานการตรวจสอบ การนํ าผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุง
พัฒนา และ การให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่ วยงานต้นสังกัด
6. การจัดให้มีการประเมิ นคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้
6.1 ให้สถานศึกษาดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดําเนินการประเมินตามมาตรฐาน เกณฑ์ ประเด็นพิจารณา ทีก่ ําหนดไว้
6.2 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้
วิธกี ารและเครือ่ งมือทีห่ ลากหลายและเหมาะสม
สรุ ป ได้ ว่ า การประเมินคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง
กระบวนการการดําเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
การกําหนดมาตรฐาน เกณฑ์ ประเด็นพิจารณา ที่สะท้อนผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาใน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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7.
ดําเนินการดังนี้

จัดทํารายงานประจําปี ที่ เป็ นรายงานประเมิ นคุณภาพภายใน

7.1 สรุปและจัดทํารายงานประจําปี ท่เี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาทีส่ ะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตาม
รูปแบบทีห่ น่ วยงานต้นสังกัดกําหนด
7.2 นํ าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่ อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
7.3 เผยแพร่รายงานการประเมินคุ ณ ภาพภายในต่ อ สาธารณชน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สรุปได้ว่า การจัดทํารายงานประจําปี ท่เี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
หมายถึง การดําเนินงานสรุปและจัดทํารายงานประจําปี ท่เี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทีส่ ะท้อนคุณภาพผูเ้ รียน และผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบ
ที่หน่ วยงานต้ นสังกัดกํ าหนด และนํ าเสนอรายงานประเมินคุ ณภาพภายในต่ อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ ค วามเห็นชอบ และเผยแพร่ รายงานประเมินคุ ณ ภาพภายในต่ อ สาธารณชน
หน่ วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
8. การจัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่ อเนื่ องดําเนินการ
ดังนี้
8.1 ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทีม่ ุ่งเน้ น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่ อเนื่องให้เกิดขึน้ กับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็ นวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน
ปกติของสถานศึกษา
8.2 นํ าผลการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการ
ประเมิน ตนเองหรือ จากหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งมาวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ และเลือ กสรรข้อ มูล
สารสนเทศ เพื่อนํ าไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
8.3 เผยแพร่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อให้
เกิดการพัฒนา
สรุปได้ว่า การจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง
การดําเนินการส่งเสริมแนวความคิดการประกันคุณภาพการศึกษาทีใ่ ห้เกิดกับครูและบุคลากรทุกคน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การนํ าผล การประเมินคุณภาพภายใน
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนํ าไปใช้ ให้เป็ นประโยชน์ ต่ อการพัฒนาศู นย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กและ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง การนําผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง
การเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ ในการตัดสินใจของผู้บริหารไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจการ
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บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอย่างมีคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประเมินคุณภาพภายในของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข. การดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หน่ วยงานต้นสังกัด
ให้อ งค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นซึ่ง เป็ นหน่ ว ยงานต้นสัง กัด ที่ส ถานศึก ษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยในความรับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
1. ศึกษา วิเ คราะห์ วิจยั และเผยแพร่นวัต กรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบและ
เทคนิควิธกี ารประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุ น และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึก ษาตามหลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิบตั ิเ กี่ยวกับการประกันคุณ ภาพในระดับการศึก ษา
ปฐมวัย เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดทํารายงานประจําปี เป็ นต้น
3. กํ า กับ และดู แ ลสุ ข ภาพการศึก ษาเพื่อ ยกระดับ หรือ รัก ษามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
4. จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
น้อย 1 ครัง้ ต่อปี และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ
5. นํ าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้วางแผนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. เผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่ อหน่ วยงานต้น
สังกัดระดับเหนือขึน้ ไปและสาธารณชน
7. เชื่อมโยงผลการประเมินคุณภาพนอกกับผลการประเมินผลภายในเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. สร้ า งเครือ ข่ า ยคุ ณ ภาพเพื่อ ร่ ว มพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา
9. ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏิบตั ขิ องสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน
และหน่ วยงานต่างๆ
การดําเนินงานตามระบบประกันสุขภาพภายในสถานศึกษาและการส่งเสริม
สนับสนุ นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่ วยงานต้นสังกัด มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็ น
การดําเนินงานที่มคี วามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั มุ่งเน้ นการตรวจสอบความก้าวหน้ าและผลการ
ดําเนินงานตามแผนทีก่ ําหนดไว้ ผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบคุณภาพสามารถสะท้อนความสําเร็จ
การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้ และนํ าข้อมูลไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง
เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไปโดยดําเนินการดังนี้

31
1.
การศึกษา ดังนี้

กําหนด

แต่ ง ตัง้ คณะทํางานที่ร บั ผิด ชอบในการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ

คณะกรรมการที่ปรึกษา (อํานวยการ) ประกอบด้วย
1) นายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการศึกษา
คณะกรรมการดําเนิ นงาน ประกอบด้วย
1) ผูอ้ ํานวยการสํานัก/กอง/ส่วน/ฝา่ ยการศึกษา ประธานกรรมการ
2) รอง ผอ.สํานัก/หัวหน้าฝา่ ยการศึกษา
กรรมการ
กรรมการ
3) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
4) ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษา/ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ/เลขานุ การ
2. ประชุมทํางานทีร่ บั ผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. กําหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4. ดําเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาตามระยะเวลาที่

5.จัดทํารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อสะท้อนผล
ให้สถาน ศึกษานําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
6. นําข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กับหน่ วยงานต้นสังกัดแสดงให้เห็นว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดมีบทบาท การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายใน โดยเฉพาะการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา ซึ่งมีก ารดําเนิ นงานทัง้ ในระดับ
สถานศึกษาและระดับหน่ วยงานต้นสังกัด ตามรายละเอียด ดังนี้
การดําเนิ นการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยสถานศึกษา กําหนดขัน้ ตอน
การประเมิน ดังนี้
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน
2) เตรียมเอกสารเพื่อการประเมิน
3) กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการประเมิน
4) การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
5) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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1. การแต่งตัง้ คณะกรรมการการประเมิ น
ให้สถานศึกษาตัง้ แต่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และจัด ทําระบบการประเมินตนเองส่ง คณะกรรมการประเมินระดับองค์ก รส่ ว น
ท้องถิน่ เพื่อประเมินและให้การรับรองต่อไป
หน้ าที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(1) กําหนดแผนการดําเนิ นการประเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน
สถานศึกษา
(2) จัด ทํ า ละบริก าร การใช้คู่ ม ือ และเครื่อ งมือ ประเมิน ชุ ด ต่ า งๆให้
เพียงพอตามความจําเป็ น
(3) ดําเนินการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในความจําเป็ น และ
แนวทางของการประเมิน
(4) ดําเนินการประเมินตามแผน
(5) ประมวลสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
(6) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงานหน่ วยงานต้นสังกัด
สาธารณชน และผู้เ กี่ยวข้อ งหรือ เพื่อ เสนอสํานั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุ ณ ภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) ใช้ประกอบการประเมินภายนอก
2. การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการประเมิน
เนื่องจาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นอกจากใช้ผลเพื่อการพัฒนาตนเองของสถานศึกษาแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หน่ วยงานส่วนกลาง(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ) การนํ าผลการประเมินใน
ภาพรวมไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอีกส่วน
หนึ่ง ดังนัน้ เครื่องมือที่ใช้จงึ จําเป็ นจะต้องใช้เครื่องมือที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน การเตรียมการ
เกี่ยวกับเอกสารเพื่อใช้ในการประเมินจึงต้องเตรียมการจัดเอกสารและเครื่องมือประเมินตาม
โครงสร้างการประเมินทีก่ ําหนดไว้ ประกอบด้วย
เอกสารลําดับที่ 1 : มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เอกสารลําดับที่ 2 : คู่มอื การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
เอกสารลําดับที่ 3 : เครือ่ งมือประเมินมาตรฐานและตัวบ่งชีม้ าตรฐาน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
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เอกสารลําดับที่ 4 : คู่มอื การประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้าน
ผลผลิตทางการ ศึกษา (ผูเ้ รียน)
เอกสารลําดับที่ 5 : เครือ่ งมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย พัฒนา
ด้านร่างกาย (อายุ 3-5 ปี)
เอกสารลําดับที่ 6 : เครือ่ งมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (อายุ 3-5 ปี)
เอกสารลําดับที่ 7 : เครือ่ งมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้านสังคม (อายุ 3-5 ปี)
เอกสารลําดับที่ 8 : เครือ่ งมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
พัฒนาการด้านสติปญั ญา (อายุ 3-5 ปี)
3. ระยะเวลาในการดําเนิ นการประเมิ น
3.1 ระยะเวลาในการประเมินมาตรฐานการศึก ษาดําเนิ นการให้แ ล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคมของปีการศึกษาทีป่ ระเมิน
3.2 ระยะเวลาในการประเมินมาตรฐานด้านผลิตผล ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีการศึกษาทีป่ ระเมิน
3.3 ระยะเวลาในการสรุปประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษาถัดมา
3.4 สถานศึกษาส่งผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สรุป
ประมวลผล และวิเ คราะห์ผ ลการประเมิน ในภาพรวม ดํ าเนิ นการให้แ ล้ว เสร็จ ภายในเดือ น
มิถุนายน ของปีการศึกษาถัดมา
4. การพิ จารณาผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษา
4.1 การพิจารณาผลการประเมินด้านมาตรฐานการศึกษา
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านมาตรฐาน
การศึกษาให้พจิ ารณามาตรฐานการศึกษาแต่ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประเมินทีต่ รงกับสภาพที่
เกิดขึน้ จริงในสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นเกณฑ์ ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นเกณฑ์ พอใช้
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ผลทีเ่ กิดขึน้ อยูใ่ นเกณฑ์ ดีเยีย่ ม
ให้คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดให้คณะกรรมการประเมิน ทุกท่านพิจารณาจากสภาพร่องรอย ผลการปฏิบตั งิ านและ
สภาพทีเ่ กิดขึน้ ของสถานศึกษานัน้ พร้อมกับพิจารณาเอกสารหลักฐานทีม่ อี ยู่จริง หากมีขอ้ สงสัย
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ให้ซกั ถามจากผู้บริหารสถานศึก ษาหรือ ผู้รบั ผิดชอบซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการอาจ
พิจารณาพฤติกรรม การบริหารของผู้บริหารประกอบก็ได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน
แล้วลงมติว่าตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานนัน้ อยู่ระดับคุณภาพใด เพื่อนํ าระดับคุณภาพนัน้ กรอก
ลงในใบสรุปผลการประเมินโดยไม่ต้องหาค่าเฉลีย่ ตัวเลขทีไ่ ด้จะเป็ นระดับคุณภาพของแต่ละตัว
บ่งชี้
เกณฑ์การเทียบระดับคุณภาพ
กรณีหาค่าเฉลีย่ ของคณะกรรมการแล้วมีจดุ ทศนิยมให้เทียบเป็ นระดับคุณภาพดังนี้
ระดับคุณภาพที่ 1 ปรับปรุง
ค่าเฉลีย่ 0.00 – 2.49
ระดับคุณภาพที่ 2 พอใช้
ค่าเฉลีย่ 2.50 – 2.99
ระดับคุณภาพที่ 3 ดี
ค่าเฉลีย่ 3.00 – 3.74
ระดับคุณภาพที่ 4 ดีมาก
ค่าเฉลีย่ 3.75 – 4.49
ระดับคุณภาพที่ 5 ดีเยีย่ ม
ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00
ของผูเ้ รียน)

4.2 การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานด้านผลการผลิต (พัฒนาการ

ให้ครูผู้รบั ผิดชอบการประเมินนํ าผลการประเมินมาพิจารณาสรุป
วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุจุดบกพร่องของผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลและระดับห้องเรียน โดยศึกษาใน
รายละเอียดพัฒนาการท้องถิ่นแต่ละด้านโดยศึกษาจากค่าเฉลี่ย(xˉ )ค่าร้อยละ(%)เพื่อดูผลการ
เรีย นรายห้ อ งเรีย นและรายบุ ค คลเปรีย บเทีย บกัน เอง เพื่อ พัฒ นาและปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ม ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
5. การวิ เคราะห์ผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.1 ระดับการศึกษา
ผลการประเมินด้านมาตรฐานการศึกษา
ให้ค ณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรและงานวิชาการสถานศึก ษา
รวบรวมผลกาประเมินของสถานศึกษากรอกในแบบประมวนผล ในกรณีทต่ี ้องหาค่าเฉลีย่ ให้ใช้
วิธ ีก ารเทีย บระดับ คุ ณ ภาพตามเกณฑ์แ ละให้นํ า ผลการประเมิน มาสรุ ป เป็ น ภาพรวมของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อนํ าไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
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ผลการประเมิ นด้านพัฒนาการของผู้เรียน
ให้ค ณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรและงานวิชาการสถานศึก ษา
รวบรวมผลกาประเมินทุกห้องเรียน ทุกระดับและพัฒนาการทุกด้านกรอกลงในแบบประเมินผล
และคิดค่าคะแนนตามแบบ โดยให้นําผลการประเมินมาสรุปเป็ นภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่ง
สามารถได้เป็ นรายห้องเรียน และรายระดับชัน้
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการสถานศึกษาวิเคราะห์สรุปรายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะการแก้ปญั หาและการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน โดยถือเป็ นรายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อรายงานต่อหน่ วยงานต้นสังกัดทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
5.2 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระดับกลุ่มเทศบาลในกลุ่ม
การศึกษาท้องถิน่
ผลการประเมิ นด้านมาตรฐานการศึกษา
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการศึกษาท้องถิน่
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สรุปผลการประเมินของทุกสถานศึกษาในสังกัดกรอกในแบบ
ประมวลผล ในกรณีทต่ี อ้ งการหาค่าเฉลีย่ ให้ใช้วธิ กี ารเทียบระดับคุณภาพตามหลักเกณฑ์ และให้
นํ าผลการประเมินมาสรุปเป็ นภาพรวมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
มาตรฐานและตัว บ่ง ชี้ เพื่อนํ าข้อมูลไปใช้ใ นการพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เมื่อได้ขอ้ มูลแล้วให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
การศึก ษาท้อ งถิ่นระดับองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น จัด ทํา เป็ น รายงานประเมิน ตนเองเพื่อ
รายงานต่อหน่ วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
ผลการประเมินด้านผลผลิ ต (พัฒนาการของเด็ก)
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการการศึกษาท้องถิน่
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมผลการประเมินของทุกสถานศึกษาในสังกัด กรอกในแบบ
ประมวนผล หาค่าเฉลี่ย ( X) ค่าร้อยละ (%) และนํ าผลการประเมินสรุปเป็ นภาพรวมการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จากแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
จะศึกษาวิเคราะห์จดุ เด่น จุดด้อยของการจัดการศึกษาด้านผลการประเมินพัฒนาการของเด็กใน
ภาพ รวมว่าบกพร่องในเรือ่ งใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาได้อย่างไร เพียงใด
โดยคณะกรรมการการพัฒนางานวิชาการการศึกษาท้องถิน่ จะต้อง
ศึก ษาวิเ คราะห์ ส รุ ป และจัด ทํ า รายงานผลการประเมิน คุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาภายใน

36
สถานศึกษาเป็ นรูปเล่มเป็ นรายงานการประเมินตนเองเพื่อให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องได้ศกึ ษาและนําข้อมูล
ไปพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมและเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับเกณฑ์ทก่ี ําหนด
ในแต่ละด้าน สําหรับข้อมูลทีเ่ ป็ นคะแนนดิบ (แบบประมวลผล) และเอกสารรายงานต้องส่งให้แต่
ละกลุ่มการศึกษาท้องถิน่ ที่สงั กัด เพื่อนํ าไปประมวลผลและจัดทํารายงานระดับกลุ่มการศึกษา
ท้องถิน่ และระดับประเทศต่อไป
5.3 ระดับส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ )
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ งตัง้ คณะกรรมการรวบรวม
วิเคราะห์และสรุปผลโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิน่ ระดับ
ส่วนกลาง
(2) ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
(3) ผูแ้ ทนสํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิน่
คณะจัดการชุดนี้ มีหน้ าที่รวบรวมผลระดับการศึกษาท้องถิน่ (18
กลุ่ม) ประมวนผลเป็ นภาพรวมการจัดการศึกษา จําแนกแต่ละกลุ่มการศึกษา เพื่อศึกษาสภาพ
การจัดการศึกษาโดยรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่ามีจุดเด่น จุดด้อย ในเรื่องใดที่ต้อง
พัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและให้
ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการของท้องถิน่ รวมทัง้ เป็ นข้อมูลในการเสนอของบ ประมาณ
จากสํานักงานงบประมาณและหน่ วยงานสนับสนุ นอื่นๆ
การนําข้อมูลจากการประเมินทุกระดับไปใช้ จะไม่นําข้อมูล จุดเด่น
จุดด้อยของแต่ละสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปเปรียบเทียบกัน แต่มเี จตนาให้
นํ าข้อมูลจากสภาพจริงไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพในทุกด้าน
ทัง้ นี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แนบแบบกรอกผล
การประเมินและแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ในภาคผนวก ก.
5.4 วิธกี ารและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในการศึกษาปฐมวัย
ในการประเมินคุณภาพในดําเนินการประเมิน 2 ส่วน คือ การ
ประเมินอิงเกณฑ์ และการประเมินอิงสถานศึกษา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
การประเมิ นอิ งเกณฑ์ ให้พ ิจารณาตามมาตรฐาน ตัว บ่งชี้ และ
เกณฑ์พจิ ารณาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กําหนดโดยจะมีการสรุปการประเมินทัง้ ในระดับตัว
บ่งชี้ และระดับมาตรฐาน
การประเมิ น อิ งสถานศึ ก ษา ให้ พ ิจ ารณาจากสถานศึ ก ษา
ดําเนินการตามข้อเสนอ แนะของผู้ประเมินและพัฒนาการของคุณภาพสถานศึกษา ตลอดจนมี
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ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ม าตรฐาน/เป้ า หมายตามแนวของสถานศึก ษา รวมทัง้ การมีค วาม
ตระหนัก ในความสําคัญ และความพยายามในการพัฒนาสู่มาตรฐานของการศึกษาซึ่งมีซ่งึ มี
วิธกี ารประเมินในแต่ละแบบ ดังนี้
การประเมิ นแบบอ้างอิ งเกณฑ์ มี การประเมิน 2 ระดับ คือ การ
ประเมินในระดับตัวบ่งชี้ และการประเมินในระดับมาตรฐาน ได้แก่
การประเมิ นในระดับตัวบ่งชี้ ให้พจิ ารณาจากร้อยละเฉลี่ยตาม
เกณฑ์พจิ ารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ 5 ระดับ คือ
เกณฑ์การพิ จารณา
ร้อยละเฉลีย่ ตามเกณฑ์พจิ ารณาตํ่ากว่า ร้อยละ 50
ร้อยละเฉลีย่ ตามเกณฑ์พจิ ารณาตัง้ แต่รอ้ ยละ 50-59
ร้อยละเฉลีย่ ตามเกณฑ์พจิ ารณาตัง้ แต่รอ้ ยละ 60-74
ร้อยละเฉลีย่ ตามเกณฑ์พจิ ารณาตัง้ แต่รอ้ ยละ 75-89
ร้อยละเฉลีย่ ตามเกณฑ์พจิ ารณาตัง้ แต่รอ้ ยละ 90 ขึน้ ไป

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

การประเมิ นในระดับมาตรฐาน ให้พจิ ารณาจากค่ าเฉลี่ยของ
ระดับคุณภาพตัวบ่งชีใ้ นแต่ละมาตรฐานเป็น 5 ระดับ
เกณฑ์การพิ จารณา
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 2.49
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพตัวบ่งชีต้ งั ้ แต่ 2.50-2.99
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพตัวบ่งชีต้ งั ้ แต่ 3.00-2.99
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพตัวบ่งชีต้ งั ้ แต่ 3.75-4.49
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพตัวบ่งชี้ ตัง้ แต่ 4.50-5.00

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

การประเมิ นอิ งสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยการพิ จ ารณา
พัฒ นาการของคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาและการบรรลุ ม าตรฐาน/เป้ า หมายของ
สถานศึกษา โดยมีมติ ใิ นการในการพิจารณา วิธกี ารพิจารณา และการสรุปผลการพิจารณา ดังนี้
1. มิ ติในการพิ จารณา พัฒนาการของคุณภาพการศึกษาและ
การบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา
2. วิ ธีการพิ จารณา การให้ความหมายของการพัฒนา และการ
บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผนของสถานศึกษา ดังนี้
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มีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทีส่ ถานศึกษา
ได้ ดํ า เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของผู้ป ระเมิน ภายใน – ภายนอก / แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและผลการประเมินในปี การศึกษาปจั จุบนั (เฉพาะผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์) สูง
กว่าผลการประเมินปีการศึกษาทีผ่ ่านมา หรือมีผลการประเมินทัง้ ในปีการศึกษาทีผ่ ่านมาและปี ท่ี
ประเมินไม่ต่ํากว่าระดับดี
ไม่ มี พ ั ฒ นาการของคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหมายถึ ง การที่
สถานศึกษาไม่ได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินภายใน – ภายนอก / แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและผลการประเมินในปี การศึกษาปจั จุบนั (เฉพาะผลการประเมินแบบอิง
เกณฑ์) ตํ่ากว่าผลการประเมินปี การศึกษาที่ผ่านมา หรือมีผลการประเมินทัง้ ในปี การศึกษาที่
ผ่านมา และปีทป่ี ระเมินตํ่ากว่าระดับดี และไม่แตกต่าง
บรรลุ ม าตรฐาน/เป้ าหมายตามแผนหมายถึง สถานศึก ษามี
ความสําเร็จในการปฏิบตั สิ ามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาใน
การพัฒนาผู้เรียน ครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดยนํ าผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกไปใช้วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีหลักฐาน
แสดงการมีความตระหนักในความสําคัญ และมีความพยายามในการปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาสู่
มาตรฐานของสถานศึกษา
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผนแต่มคี วามตระหนัก และ
มีความพยายามในการปฏิบตั ติ ามแผน หมายถึง สถานศึกษายังไม่ประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบตั ิ ไม่สามารถบรรลุตามมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนาสถานศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน ครู หรือคุ ณภาพการจัดการศึกษาในแต่ ละมาตรฐาน แต่ มหี ลักฐานแสดงการมีความ
ตระหนั ก ในความสํ า คัญ และมีค วามพยายามในการปฏิบ ัติเ พื่อ การพัฒ นาสู่ มาตรฐานของ
สถานศึกษา
ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้ าหมายตามแผน หมายถึงสถานศึกษายัง
ไม่ประสบความสําเร็จในการปฏิบตั ิ ไม่สามารถบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายของแผนพัฒนา
ของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รียน ครู หรือ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โดย
ไม่คํานึงถึงความตระหนักในความสําคัญ และไม่มคี วามพยายามในการปฏิบตั เิ พื่อการพัฒนาสู่
มาตรฐานของสถานศึกษา
หลักฐานและร่อ งรอยแสดงการมี ค วามตระหนั กในความสําคัญ และมี
ความพยายามในการปฏิ บตั ิ เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานของสถานศึกษาให้พิจารณา ดังนี้
ความตระหนั ก ในความสําคัญของการพัฒนาสู่มาตรฐานหรือเป้าหมายตาม
แผนพิจารณาจากผูเ้ กี่ยวข้องอย่างน้อย 3 กลุ่มขึน้ ไป (ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
ผูป้ กครอง และผู้เกี่ยวข้อง) มีความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาผูเ้ รียน ครู คุณภาพ
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานนัน้ ๆและมีหลักฐานและร่องรอยยืนยัน อย่าน้อย
3 แหล่งขึน้ ไป เช่น นโยบายและทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน รายการประเมินตนเอง เป็ นต้น ที่แสดงว่าสถานศึกษามีความตระหนักในความสําคัญ
ของการพัฒนาผูเ้ รียน ครู หรือ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานนัน้ ๆ
ความพยายามในการปฏิ บ ตั ิ สู่ ม าตรฐานการศึ กษา พิจ ารณาจากการมี
หลักฐานและร่องรอยประกอบการพิจารณาดังนี้
(1) แผนพัฒนาการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร
ของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รียน ครู หรือคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานนัน้
ซึ่ง พิจ ารณาได้ จ ากการกํ า หนดมาตรฐานการศึก ษาเป็ น เป้ าประสงค์ ข องการพัฒ นาของ
สถานศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา การพูดคุย และสัมภาษณ์ บุคลากร
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง และผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ น
ต้น ในเรือ่ งการวางแผนพัฒนาของสถานศึกษา
(2) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมสําคัญระดับสถานศึกษาทางด้านการบริหาร
การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู หรือคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็ นเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่ง พิจ ารณาได้ จ ากแผนของสถานศึก ษา (ทัง้ แผนพัฒ นาสถานศึก ษาและแผนปฏิบ ัติก าร
ประจําปี) รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็ นต้น
(3) มีภาคีเข้าร่วมหลากหลายเพียงใด โดยเฉพาะ เครือข่าย หรือ ชุมชน
เป็นต้น ภาคีทเ่ี ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมระดับสถานศึกษาจากแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
(4) มีโ ครงการ/กิจ กรรม เพื่อ พัฒ นาผู้ เ รีย น ครู หรือ คุ ณ ภาพการจัด
การศึกษา ให้บรรลุตามมาตรฐานนัน้ ๆ อย่างเป็ นระบบและดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพียงใด ที่
จะแสดงความยังยื
่ นของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานนัน้
(5) ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์เพียงใดและ
เป็ นทีพ่ งึ พอใจของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด โดยต้องเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมและผู้ท่เี กี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75พึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมนัน้ ๆ
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การสรุปผลการประเมิ นอิ งสถานศึกษามีระดับมาตรฐานคะแนน ดังนี้
คําอธิบาย
ระดับ คะแนน
ปรับปรุง
1
ไม่มีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษาและไม่บรรลุมาตรฐาน/
เป้าหมายตามแผน
พอใช้
2
ไม่มีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษา และไม่บรรลุมาตรฐาน/
เป้าหมายตามแผนแต่มีความตระหนักและมีความพยายามในการ
ปฏิบตั ติ ามแผน
ดี
3
ไม่มีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษาแต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหายตาม
แผนหรือมีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษา แต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/
เป้าหมายตามแผนและมีหลักฐานการมีความตระหนักในความสําคัญ
และมีความพยายามในการปฏิบตั ไิ ม่เด่นชัด
ดีมาก
4
มีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษาไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตาม
แผนแต่มหี ลักฐานแสดงการมีความตระหนักในความสําคัญและมี
ความพยายามในการปฏิบตั อิ ย่างเด่นชัดแต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/
เป้าหมายตามแผน
5
มีพฒ
ั นาการของคุณภาพการศึกษา และบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตาม ดีเยีย่ ม
แผน
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับมาตรฐาน
ให้เฉลี่ยผลประเมินระดับมาตรฐานแบบอิงสถานศึกษา ถ้าได้ค่าเฉลี่ยของผล
ประเมิน> 3.00 จากระบบ 5 คะแนน แสดงว่าสถานศึกษา มีผลการจัดการศึกษาในมาตรฐานนัน้
ที่ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้การ
รับรองคุณภาพการสึกษาในมาตรฐานนัน้ ๆของสถานศึกษา
การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา ในภาพรวม
ในการรับรองคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. สถานศึกษามีค่าเฉลีย่ ผลประเมินคุณภาพไม่ต่ ํากว่าระดับดี โดยมีผล
การประเมินตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป จากระบบ 5 คะแนน
2. สถานศึกษามีค่าเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับดีขน้ึ ไปไม่ต่าํ กว่า 3
ใน 4 ของมาตรฐานทีป่ ระเมิน กล่าวคือ ได้ระดับดีขน้ึ ไป ไม่ต่าํ กว่า 10 มาตรฐาน ใน 14
มาตรฐาน
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3. สถานศึกษา ไม่มผี ลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยูใ่ นระดับปรับปรุง
โดยนับเฉพาะมาตรฐานทีไ่ ด้ระดับปรับปรุงทัง้ แบบอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา
สรุปได้ว่า การประเมินคุณภาพภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมายถึง กระบวนการ
หรือ ขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ จะประเมินคุณภาพด้านการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ
ด้านพัฒนาการของผูเ้ รียน โดยเริม่ จากการแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมิน เตรียมเอกสารเพื่อการ
ประเมิน กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการประเมิน การพิจารณาผลการประเมินคุณ ภาพ
การศึกษา และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิ จยั ภายในประเทศ
ดวงพร สมุทรโมฬี (2545 : 83) ได้ศกึ ษาการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุ ณภาพ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ด้านการวางแผนการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับสูงสุด การบริหาร
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ การบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างโรงเรียนที่ไ ด้รบั การประกันคุณ ภาพภายนอกและโรงเรียนที่ยงั ไม่ได้รบั การประเมิน
ภายนอกแตกต่ างกัน 1)การบริห ารระบบข้อ มูล สารสนเทศเพื่อ การประกัน คุ ณ ภาพภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2)จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาด
ใหญ่ แ ละเล็ก มีก ารบริห ารระบบข้อ มูล สารสนเทศ อยู่ใ นระดับ มาก 3)จํ า แนกตามประเภท
โรงเรียน พบว่า โรงเรียนทีไ่ ด้รบั การประเมินภายนอกมีการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมาก
ทวี มันตรง
่
(2545 : 119) ได้ศกึ ษาแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เพื่อ
ศึก ษาสภาพการดํ า เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย นด้ า นป จั จัย ด้ า น
กระบวนการ และด้ า นผลผลิต ความพร้อ มในการรอรับ การประเมิน ผลภายใน และการ
ประเมินผลภายนอก พบว่า สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมี
การปฏิบตั สิ งู สุดด้านปจั จัยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลโรงเรียนอย่างเป็ นระบบ การ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
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ธนาวี กาญจนนฤนาท (2554 : 88) 1)ได้ศกึ ษาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ผลการศึก ษาพบว่าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในอํ าเภอธาตุ พ นม
จัง หวัด นครพนมมีก ารกําหนดมาตรฐานการศึก ษา ระดับสถานศึก ษาที่ค รอบคลุ มสาระการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน ของสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อ งกับมาตรฐานการศึก ษาขัน้ พื้นฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การศึก ษาอย่ างเป็ นระบบประกอบด้ว ยเป้ า หมายและแนวทางการปฏิบ ัติท่ชี ัด เจนสมบู ร ณ์
ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมทีเ่ ป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็ นทีย่ อมรับ
ร่ ว มกัน ทุ ก ฝ่ า ยที่เ กี่ย วข้อ งและกิจ กรรมที่กํ า หนดอย่า งสอดรับ กับ วิส ัย ทัศ น์ แ ละมาตรฐาน
หลักสูตรการศึก ษาขัน้ พื้นฐาน ดําเนิ นการบริห ารเกี่ยวกับโครงสร้างการบริห าร การแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการการมีส่ว นร่ว ม การจัด เตรีย มข้อ มูล สารสนเทศที่เ พีย งพอ กํ าหนดแนวทาง
วิธกี ารกํากับติดตาม รายงานผลให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ ําหนดไว้โดยมีการจัดแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ชดั เจน ครอบคลุมงาน โครงการของ
สถานศึก ษา มีก ารดํา เนิ นการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานตามแผนที่ห ลากหลาย และ
บุคลากรในสถานศึกษา 2)เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพคุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตาม
สถานภาพ และขนาดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านที่ 3 ด้านการจัดระบบ
บริห ารและสารสนเทศ ด้านที่ม ีค่า เฉลี่ยตํ่ าสุ ด ได้แ ก่ ด้า นที่ 4 ด้า นการดํา เนิน งานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ธีรพรรณ แจ้ใส (2552 : 65-67) ได้ศกึ ษาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกลุ่มโรงเรียนเชียงคา 1 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพะเยา เขต 2
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปจั จุบนั ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านที่มกี ารปฏิบตั มิ ากที่สุด คือ ด้านที่ 1 การจัดระบบ
บริหารและการจัด ระบบสารสนเทศ รองลงมาเป็ นการปฏิบตั ิด้านที่ 3 การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านที่ 4 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 6 การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 7 การ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี และด้านที่ 2 การพัฒนํ ามาตรฐานการศึกษาซึง่ มีการปฏิบตั ิ
รองลงมา ตามลําดับ สภาพปญั หาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานกลุ่มโรงเรียน เชียงคา 1 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพะเยา เขต 2 อยู่ในระดับ
น้ อ ยค่ าเฉลี่ย 2.27 ด้านที่มปี ญั หาน้ อ ยที่สุด ได้แก่ ด้านที่ 7 การรายงานคุ ณภาพการศึก ษา
ประจําปี ด้านที่ 1 การจัดระบบบริหารและการจัดระบบสารสนเทศ ด้านที่ 4 การดําเนินงานตาม
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แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษา ด้า นที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการศึก ษา และด้า นที่ 6 การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ
นรินทร์ ปาระมี (2556 : 92) ได้ศกึ ษาปญั หาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน ผลการวิ จ ัย พบว่ า ด้ า นการนํ า ผลการประเมิน ปรับ ปรุ ง งาน ควรแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการหรือผูร้ บั ผิดชอบ รวบรวมผลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปรผล การปฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหาร และบุคลากร เพื่อวางแผนในปีต่อไป และต้องมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ และควรมี
การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ร่วมกันวางแผนการประเมินผลให้มปี ระสิทธิภาพและผสมผสานใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และทํางาน โดยส่งเสริม สนับสนุ น ให้มกี ารพัฒนาปรับปรุงตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
วันเพ็ญ พรมการ (2555 : 126-130) ได้ทําการศึกษาเรื่องการดําเนินการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในเพื่อ รองรับ การประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกของโรงเรีย นที่ม ีก ารจัด
การศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ถึ ง มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ในอํ า เภอเวีย งเชีย งรุ้ง จัง หวัด เชีย งราย
ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพปจั จุบนั ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและ
รายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาตามรายมาตรฐานทีม่ ค่ี ่าเฉลีย่ ของการดําเนินการสูง
ที่สุ ด ไปหาตํ่ า ที่สุ ด พบว่ า มาตรฐานที่ว่ า ด้ว ยการบริห ารจัด การศึก ษา มีค่ า เฉลี่ย สู ง ที่สุ ด
รองลงมา คือ มาตรฐานที่ว่าด้ว ยผลการจัด การศึก ษาถัด มา มาตรฐานที่ว่ าด้ว ยการประกัน
คุณภาพภายใน และอันดับสุดท้าย มาตรฐานทีว่ ่าด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญ มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด เมื่อพิจารณาสภาพปจั จุบนั ตามกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA
พบว่า โดยภาพรวมและแต่ละขัน้ ตอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละขัน้ ตอนที่มคี ่าเฉลี่ย
ของการดําเนินการสูงทีส่ ุดไปหาตํ่าสุด พบว่า ขัน้ ตอน การวางแผน (Plan) รองลงมาคือ ขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิตามแผน (Do) ถัดมาเป็ นขัน้ ตอนการตรวจสอบ (Check) และอันดับสุดท้ายคือ
ขัน้ ตอนการปรับปรุง (Action) มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด (2) ปญั หาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน พบว่า โดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาตามรายมาตรฐานที่
มีค่าเฉลีย่ ของการดําเนินการสูงทีส่ ุดไปหาตํ่าทีส่ ุดพบว่า มาตรฐานทีว่ ่าด้วยการจัดการเรียนการ
สอนที่เ น้ นผู้เ รียนเป็ นสําคัญ มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุ ด รองลงมาคือ มาตรฐานที่ว่ า ด้ว ยการประกัน
คุณภาพภายใน ถัดมามาตรฐานทีว่ ่าด้วยผลการจัดการศึกษา และอันดับสุดท้าย มาตรฐานทีว่ ่า
ด้วยการบริหารจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด เมื่อพิจารณาปญั หาตามกระบวนการบริหาร
คุณภาพ PDCA พบว่าโดยภาพรวมและแต่ละขัน้ ตอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
แต่ละขัน้ ตอนที่มคี ่าเฉลีย่ ของการดําเนินการสูงทีส่ ุดไปหาตํ่าทีส่ ุด พบว่า ขัน้ ตอน การปรับปรุง
(Action) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการตรวจสอบ (Check) ถัดมา ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ติ ามแผน (Do) และอันดับสุดท้ายคือ ขัน้ ตอนการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลีย่ ตํ่าทีส่ ุด (3)
แนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในได้ขอ้ สรุปโดยภาพรวม ดังนี้ ผูบ้ ริหารควร
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ให้ความ สําคัญของการกําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในที่
ชัดเจน โดยเข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วมทุกขัน้ ตอน คอยกํากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุ นการทํางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงพัฒนา อบรมครูให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ มีขอ้ มูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เพียงพอ
เพื่อนําไปวิเคราะห์วางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็ นระบบ จนกลาย เป็ น
วัฒนธรรมองค์กร สุดท้ายผูบ้ ริหารควรให้ความสําคัญกระบวนการบริหารคุณภาพในขัน้ ตอนการ
ปรับปรุง (Action) ให้มากขึน้ ส่วนแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
กระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA โดยภาพรวม ได้ข้อสรุปว่า ผู้บริหารควรมีการจัดระบบ
องค์กรตามโครงสร้างการบริห ารงานที่ด ี มีระบบการบริหารจัด การเป็ นไปตามกระบวนการ
คุณภาพ PDCA และมีการทางานเป็ นทีมจะส่งผลให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีระบบ มี
ประสิท ธิภ าพในการดํ า เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในในกิจ กรรมต่ า งๆ ตามภารกิจ ของ
สถานศึกษา ควรเริม่ ต้นด้วยการวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบตั ิดําเนินการ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการลงมือแก้ไข ปรับปรุง หรือสร้างมาตรการในการทํางาน (Act) ผล
การปฏิบตั งิ านจึงจะบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
2. งานวิ จยั ต่างประเทศ
จีวลั นีย์ (Gwaltney, 1982 : 1367-A) ได้ศกึ ษารูปแบบของสารสนเทศเพื่อการ
บริหารสําหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารและวางแผนระยะยาว ซึง่ การศึกษาวิจยั มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดําเนินงาน
การควบคุมและการวางแผนดียงิ่ ขึ้น การรวบรวม การนํ าเสนอข้อ มูลใช้เ วลาน้ อยลง และให้
ผู้บริหารทุกระดับสามารถใช้สารสนเทศได้ทนั เวลาถูกต้องและสมบูรณ์ รูปแบบสารสนเทศใน
สถาบันอุ ด มศึก ษาประกอบด้ว ย แฟ้ มข้อ มูล 5 แฟ้ ม คือ บุ ค ลากร นิ ส ิต นัก ศึก ษา ศิษ ย์เ ก่ า
งบประมาณ และอาคารสถานที่ สําหรับรูปแบบสารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ตาม
องค์ประกอบและระบบย่อยของสถาบัน ฉะนัน้ การจัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้างของ
สถาบันและความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย
ฮาร์เปอร์ (Harper, 2000 : Abstract) ได้ศกึ ษาเรื่องบทบาทของทีมงานในการ
ประกันคุณภาพและการวางแผนพัฒนาโรงเรียนระดับกลาง ผลการศึกษาพบว่า 1) การวางแผน
เป็นทีมทําให้ครูได้มกี ารพัฒนาตนเองดีขน้ึ และทีมงานมีส่วนช่วยในการพัฒนาโรงเรียนแนวใหม่
2)การทํางานเป็ นทีม การสร้างความตระหนักให้แก่ครูใหญ่ของแต่ละสถานศึกษาในการเป็ นผูน้ ํ า
กระบวนการเปลีย่ นแปลง 3) การวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพแนวใหม่ของโรงเรียนต่างๆ
ในการพัฒนาหลักสูตรไม่ส่งผลกระทบต่อเทคนิคการสอน
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จาร์เจอร์ (Jarger, 1996 : 18)ได้ทําการวิจยั เกี่ยวกับรูปแบบการรายงานผล
พบว่า กลุ่ มผู้ปกครองจะรับรู้ค วามเคลื่อ นไหวของสถานศึก ษาใกล้เ คีย งกับสภาพจริง หาก
รูปแบบการรายงานมีค วามหมายยาวมากกว่ าสัน้ และอยู่ใ นรูปแบบคําอธิบายมากกว่ าการ
นําเสนอด้วยตารางสถิติ
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้เป็ นการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม
การดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดสุโขทัย 8 ด้าน ได้แก่
1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) จัดทําระบบบริหารและสารสนเทศ
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
7) จัดทํารายงานประจําปีเป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

