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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในอาเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ (2)
เพื่อศึกษาแนวทางการดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนักบริ หารงานการศึกษาหรื อ นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ผูด้ ู แลเด็กที่ รับผิดชอบงานประกันคุ ณภาพการศึกษา
สั ง กัด องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ในอ าเภอหางดง จัง หวัด เชี ย งใหม่ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ไ ด้แ ก่ แบบ
สัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างตามวัตถุประสงค์การศึกษา แบบบันทึกการศึกษาข้อมูลจากเอกสารการ
ดาเนิ นงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ การดาเนิ นงานการประกันคุ ณภาพภายในและแบบตรวจสอบแนว
ทางการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อาเภอหางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์พรรณนาและนาเสนอข้อมูลเป็ น
ความเรี ยง
ผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นงานตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารประกันคุ ณ ภาพของส านัก งาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาการดาเนินงานเป็ นไปตามระบบและดาเนินตามแผน
มาตรฐานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและด้านผูเ้ รี ยน เด็กได้รับการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์
ตามหลัก สู ตรของกรมการปกครองส่ วนท้องถิ่ น พื้ นฐานของสถานศึ ก ษาประกอบด้วย เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบตั ิสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยตามแผนมาตรฐานการศึกษาของ
ศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ กมี ก ารเผยแพร่ ม าตรฐานการศึ ก ษาศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก ขององค์ก รปกครองส่ วน
ง

ท้องถิ่นนาไปกาหนดและจัดทาเป็ นมาตรฐานการศึกษาของศูนย์มีการจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการ
ตามสายงาน มี การกากับ ติ ดตามการดาเนิ นงานให้บ รรลุ เป้ าหมายตามแผนพัฒนาระยะสามปี และ
แผนปฏิ บ ัติ ก ารที่ ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ก าหนด โดยมี ก ารจัด ท ารายงานประจ าปี และการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ปั ญหาในการดาเนิ นงาน พบว่า มีการดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ทา
ให้ขาดความชัดเจนในด้านนโยบายการบริ หารงาน การคัดเลื อกหัวหน้าศูนย์ การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษามี ความล่ าช้า ขาดการมี ส่วนร่ วมจากผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง บุ คลากรทางการศึ กษาน้อยแต่มี
ภาระงานมาก ครู ผดู ้ ูแลเด็กเล็กไม่มีความรู ้ความเข้าใจในระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
และการดูแลเด็กเล็ก ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่การดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตาม
แบบแผน การจัดทารายงานการดาเนินงาน กระบวนการติดตามประเมินผลและปั ญหาด้านพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน
แนวทางพัฒนาการดาเนิ นงานควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานควรมีการค้นคว้าร่ วม
วิเคราะห์ กาหนดแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อเป็ นข้อปฏิ บตั ิ ร่วมกัน เพิ่มการอบรมให้ความรู ้ ของครู
ผูด้ ูแลเด็กเล็ก และนาเทคโนโลยีมาช่ วยในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา สนับสนุ นงบประมาณใน
การบริ หารจัดการและการติดตามประเมินผล จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่มาจากนโยบายหลักของ
ผูบ้ ริ หาร ปรับโครงสร้างหน้าที่ในการดาเนินงานให้เหมาะสม และควรมีการติ ดตามประเมินผลอย่าง
จริ ง จัง และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ น าข้อ มู ล ไปปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการด าเนิ น งานของศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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ABSTRAT
The purposes of this research were: 1) to study the state and problems for the internal quality
assurance procedure in child development center under the Local Administration, Hangdong
District, Chiang Mai Province. 2) to study the guidelines for the internal quality assurance
procedure in child development center under the local administration, Hangdong District, Chiang
Mai Province. The samples of this research were the educational executives or educational officers
and the child attendants who were responsible for the quality assurance. The instruments were the
structured interview forms according to the purposes of this research, data collection froms; the
document procedure according to the indicators of the quality assurance and the internal quality
assurance audit form of the child development center under the Local Administration, Hangdong
District, Chiang Mai Province. The data was analyzed by using descriptive analysis and presenting
data in composition.
The research findings were as followed: The procedure was as the guidelines and quality
assurance of the Office for National Standards and Quality Assessment. The procedure was as the
systematic and proceeded as standards for development child center plan, the learners have learnt as
the experience arrangement plan that in accordance with the Local Administration Department’s
curriculum. The foundation of educational institutions were consisted of the target, strategy and the
operation guidelines in accordance with Pre-school Education Curriculum as the educational
standard plan. There was the child center educational standard broadcasting of the Local
ฉ

Administration, formulated and created the educational standard of the center, formulated
administrative structure as the field, followed up the procedure in order to achieve as the
improvement plan during 3 years, and the action plan as the child center formulated by creating
annual report and following up to audit the educational quality.
The problems for the procedure found that the procedure was not continual, there were staff
transferences, lacked of clearness for administrative policy, the center head selection,
the educational improvement plan creation were delayed, lacked of the participation, there were a
few educational officers but more tasks, the child attendants lacked of knowledge for the internal
quality assurance, There was no system and category for data collection of child cares,
The procedure wasn’t as the plan, creating procedure report, following up to evaluate and included
the learners’ development problem aspect.
The procedure development guidelines, there should be studied increasingly about the
procedure, researched, analyzed together, formulated the procedure guidelines in order to be the
concerted procedure, increased knowledge training for child attendants, used technology for
creating educational improvement plan, supported the budgets for administration, followed up the
evaluation, created the educational improvement plan that derived from the main policy of the
executives, modulated functional structure appropriately, and there should be followed up
practically and incessantly in order to apply the data to improve the procedure of the child
development center efficiently.
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