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 The purposes of this research were to identify : 1) the component of best practice 

in administration of mode early childhood center and 2) the confirmation of the component 

of best practice in administration of mode early childhood center.  The samples of this 

study were the primary schools under the Office of Basic Education commission which 

were the model early childhood center.  The 4 respondents from each school composed of 

school director, deputy school director or head of academic affairs, head of early childhood 

education, and  early childhood teacher, a total of 368.  The instruments for collecting the 

data were unstructured interview, opinionnaire and confirmation form.  The statistics used 

to analyze the data were frequency, percentage, arithmetics  mean, standard deviation, 

exploratory factor analysis and content analysis. 

 The findings of this research were as follows ; 

1. The component of best practice in administration of mode early childhood center 

consisted of 7 components : 1) learning experience media support, 2) management, 3) 

environment management, 4) learning experience management, 5) student service, 6) 

child development evaluation and 7) community relations management. 

2. The confirmation of the component of best practice in administration of mode 

early childhood center were appropriate, possible, useful, and accurate.  
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บทที่ 1 

บทน า 

 บริบทของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาจวบจนปัจจุบันเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 

ซึ่งถือวําเป็นการเริ่มต๎นยุคใหมํของโลก และอยูํภายใต๎บริบทของการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว

ทั้งด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ไมํเว๎นแม๎แตํการศึกษา จึงมีการทบทวนเรื่อง   

ตําง ๆ ในอดีตและตัง้ปณิธานเพื่อน าไปสูํการมีชีวิตที่ดีขึ้น  ท าให๎ผู๎น าหลายประเทศตํางก าหนด

วิสัยทัศนท์ี่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการศกึษาและคุณภาพชวีิตของประชาชน  ที่จะจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาชีวิตของคนไทยให๎ดียิ่งขึ้น  มีความเชื่อมั่นวําการศึกษามีบทบาทส าคัญยิ่งในการ

พัฒนาคนและสังคม และยังเป็นกุญแจหลักที่จะชํวยแก๎ปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

โลก เพื่อน ามวลมนุษยชาตไิปสูํความไพบูลย์และความเป็นปึกแผนํของสังคมโลก1
 

 การศึกษาปฐมวัยถือเป็นจุดเริ่มต๎นในการพัฒนาเด็กให๎มีรากฐานส าหรับ

ความสามารถทั้งปวงในชีวิตเพราะเป็นวัยที่ระบบประสาทและสมองก าลังเจริญเติบโตอยําง

รวดเร็วและก าลังสร๎างใยประสาทเชื่อมประสานกันระหวํางเซลล์สมอง  ปฐมวัยจึงถือเป็นวัย

ต๎นทุนของชีวติที่จะน าสูํการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพอยํางเต็มตามศักยภาพ  การจัดการศึกษาใน

สถานศึกษาให๎เด็กได๎รับการอบรมเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและได๎รับประสบการณ์การเรียนรู๎ตําง ๆ

จะมีอิทธิพลตํอการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กทั้งทางรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 

และบุคลิกภาพ  การศกึษาปฐมวัยเป็นการสร๎างพื้นฐานที่ชํวยให๎เด็กประสบความส าเร็จในการ

เรียนและการด าเนินชีวิตของเด็กตํอไป 2 เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อ

วางรากฐานชีวิตของเด็กให๎เจริญเติบโตอยํางสมบูรณ์ มีพัฒนาการอยํางสมดุล  โดย

กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว๎วํา “การศึกษาปฐมวัยเป็นการ

พัฒนาการของเด็กแตํละคนตามศักยภาพภายใต๎บริบทวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํด๎วยความรัก 

                                                           

 
1รุํง  แก๎วแดง, การเรียนรู้: ขุมทรัพย์ในตน,  พิมพ์ครัง้ที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาแหงํชาติ, 2551), 1. 
2ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน), คู่มือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บริษัทจุดทอง จ ากัด, 2554), 8. 
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ความเอื้ออาทร และความเข๎าใจของทุกคน  เพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํ

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณคําตํอตนเองและสังคม”3 

 การศกึษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับแรก เพื่อวางรากฐานชีวิต

ของเด็กใหเ๎จริญเติบโตอยํางสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอยํางสมดุล โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ได๎ก าหนดปรัชญาการศกึษาปฐมวัยไว๎วาํ การศกึษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง 

5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ที่สนองตํอธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็กแตํละคนตามศักยภาพภายใต๎บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํด๎วย

ความรัก ความเอื้ออาทร และความเข๎าใจของทุกคน เพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็ก

พัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณคําตํอตนเองและสังคม4ชํวงปฐมวัยเป็นชํวงที่มี

พัฒนาการด๎านสมองและการเรียนรู๎เป็นไปอยํางรวดเร็วที่สุด  ในทศวรรษที่ผํานมามีการ ใช๎

ศาสตร์ตาํง ๆ ไปวิเคราะหส์มอง ถํายภาพสมองเพื่อศึกษาพัฒนาการแตํละขั้นตอน ความรู๎ใหมํ 

พบวํา โอกาสแหํงการเรียนรู๎และอัตราการเรียนรู๎สูงสุดอยูํในชํวงวัยเด็ก การเติบโตและ

พัฒนาการของสมองเป็นรากฐานของการเรียนรู๎และเริ่มต๎นตั้งแตํทารกอยูํในครรภ์ ในชํวง 3-6 

เดือน ในครรภ์มีการสร๎างเซลล์สมองสูงสุด การเติบโตของสมองสูงสุดในชํวง 0-6 ปี เป็นการ

เติบโตทางปริมาณ ท าให๎สมองของเด็กมีขนาด 90-95% และไมํได๎หยุดเติบโตเมื่ออายุ 6 ปี แตํ

เติบโตจนถึงอายุ 20-25 ปี จากองค์ความรู๎นี้น าไปสูํการออกแบบการเรียนรู๎สมัยใหมํให๎เข๎ากับ

การพัฒนาสมอง จึงถือได๎วําชํวงปฐมวัยที่ต๎องการการปลูกฝัง บํมเพาะเป็นพิเศษ โดยถือวํา

การปลูกฝังหรือการบํมเพาะใด ๆ จะเป็นการสร๎างฐานรากของชีวิตที่ชํวยลดความเหลื่อมล้ า

และสร๎างความเป็นธรรมในสังคม5
 

                                                           
3กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ,  การจัดท าหลักสูตร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์     

คุรุสภาลาดพร๎าว, 2548), 5. 
4กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร๎าว, 2546), 3. 
5ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา,  แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย. เข๎าถึงเมื่อ  

27 กค. 2559.  เข๎าถึงได๎จาก http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/      

1230-file.pdf.  

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/%20%20%20%20%20%201230-file.pdf
http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/%20%20%20%20%20%201230-file.pdf
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 เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาการทั้งทางด๎านราํงกาย สติปัญญา 

อารมณ ์สังคมและบุคลิกภาพ เป็นวัยที่เรยีกวํา ชํวงแหงํการเจริญเติบโตงอกงามของชีวิต6 และ

ยังเป็นชํวงวัยที่เกิดการเรียนรู๎ได๎มากที่สุดในชีวิต ซึ่งศักยภาพแหํงการเรียนรู๎และพัฒนาการ

ด๎านตําง ๆ สามารถพัฒนาได๎อยํางเต็มที่  หากได๎รับการสํงเสริมอยํางถูกต๎อง  นักจิตวิทยาและ

นักการศกึษาทั่วไปตํางเชื่อวาํ ประสบการณ์ที่เด็กปฐมวัยได๎รับจะเป็นพืน้ฐานของพัฒนาการทุก

ด๎านตํอเนื่องไป  จนกระทั่งเติบโตเป็นผู๎ใหญํ7  พัฒนาการทุกด๎านของเด็กปฐมวัยมีการ

เจริญเติบโตในอัตราที่สูงที่สุดและเร็วที่สุด  โดยเฉพาะระบบสมองซึ่งเจริญเติบโตได๎ถึงร๎อยละ 

80 ของผูใ๎หญํ 8 ประสบการณ์ที่เด็กได๎รับในชํวง 5 ปีแรกของชีวิตจะมีผลตํอการวางรากฐานที่

ส าคัญตํอบุคลิกภาพของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู๎ใหญํ   การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่

เหมาะสมเป็นสํวนส าคัญในการสํงเสริมพัฒนาการของเด็ก สามารถชํวยให๎เด็กเติบโตเป็น

ผูใ๎หญํที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่มคีุณภาพในอนาคต9
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษาปฐมวัยที่จัดให๎เด็กที่มีอายุระหวํางแรกเกิด- 5 ปี เป็นจุดเริ่มต๎นของ

กระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย์ เด็กวัยนี้เป็นวัยเริ่มต๎นชีวิต ถือวําเป็นวัยทองของชีวิต 

เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด๎านทั้งทางรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด  โดยเฉพาะในด๎านระบบประสาทและสมองจะเติบโตได๎ถึงร๎อยละ 

86 ของผู๎ใหญํ เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู๎ได๎มากที่สุด เป็นวัยสดใส มองโลกสวยงาม มีความ

สงสัยใครํรู๎ มีจินตนาการกว๎างไกล ทั้งเป็นชํวงชีวิตที่ก าลังสร๎างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย

พื้นฐานของตนเอง  ซึ่งจะติดตัวตํอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู๎ใหญํ เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ต๎อง

พึ่งพาผู๎ใหญํ หากได๎รับการอบรมเลี้ยงดู สํงเสริมอยํางถูกต๎องและได๎รับการตอบสนอง         

                                                           
6สุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดการจัดศูนย์และโรงเรยีนปฐมวัยศึกษา

(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 16. 
7เยาวพา  เดชะคุปต์,  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (กรุงเทพฯ : ภาค

หลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 2542), 9. 
8คณะกรรมการการพัฒนาการศกึษาอบรมเลี้ยงดูเด็ก, รายงานการศึกษาแนว

ทางการพัฒนาเด็กอายุ 0-5 ปี (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการพัฒนาการศกึษาอบรมเลีย้ง

ดูเด็ก, 2550), 25. 
9เยาวพา  เดชะคุปต์,  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย (กรุงเทพฯ : เอพี กราฟ

ฟิกส์ ดีไซน์, 2542), ก. 
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ขั้นพื้นฐานอยํางเพียงพอเทํากับได๎วางรากฐานที่ดีให๎กับเด็กปฐมวัยที่จะมีความสุขในชีวิต

ข๎างหน๎า และเป็นพลเมืองที่มคีุณภาพของประเทศชาติในอนาคต 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งการให๎ความส าคัญกับการพัฒนาการในทุกด๎านของชํวงอายุแรกเกิดจนถึงห๎าขวบ หรือ

วัยกํอนเข๎าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มักเรียกกันวํา “เด็กปฐมวัย” ให๎มีพัฒนาการอยําง

เหมาะสมตามหลักวิชาการแล๎วก็จะสามารถเติบโตเป็นดีมีคุณภาพ สํงผลดีตํออนาคตของ

สังคมและประเทศชาติด๎วย ซึ่ งจากข๎อมูลของนักเศรษฐศาสตร์  รางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตร์  ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎

กลําววํา “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ๎มคําให๎ผลตอบแทนแกํสังคมดีที่สุดใน

ระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เทํา เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพ

ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และองค์การยูนิเซฟ

ซึ่งเป็นหนํวยงานของสหประชาชาติซึ่งมีหน๎าที่ให๎ความชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรม พัฒนาการ

สุขภาพ รวมถึงความเป็นอยูํของแมํและเด็กในประเทศก าลังพัฒนาระบุวํา เด็กปฐมวัยที่ได๎รับ

การดูแลอยํางเหมาะสมตามชํวงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด๎านสติปัญญา 

และความฉลาดทางด๎านอารมณ์ สูงขึ้นกวําปกติ และน าไปสูํการมีโอกาสในการเรียนรู๎ตํอใน

ระดับที่สูงขึ้น และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมีรายได๎สูง   สํงผลให๎อัตราการกํอคดีหรือสร๎าง

ปัญหาสังคมลดน๎อยลงด๎วย10 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน แม๎จะไมํเป็นการศึกษาภาคบังคับแตํรัฐบาลก็

ให๎การสนับสนุนสํงเสริมอยํางเต็มที่  โดยมุํงที่จะเตรียมความพร๎อมให๎แกํเด็กกํอนเข๎าเรียนใน

ระดับประถมศึกษา และสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน ตลอดจนอบรมเลี้ยงดูให๎เด็กมี

ลักษณะนิสัยที่ดี กระทรวงศึกษาธิการได๎จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตร

แกนกลางในการจัดการศึกษาให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ งประเทศ สถานศึกษาตําง ๆ ใน

ท๎องถิ่นสามารถน าไปปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับเด็ก ครูผู๎สอน สภาพสถานศึกษา สภาพปัญหา

ความต๎องการ ความพร๎อม เอกลักษณ์ ภูมปิัญญาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของท๎องถิ่นได๎ 

 จากความส าคัญของเด็กปฐมวัยและแนวการจัดการศึกษา  โดยมีหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยที่สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และ

                                                           
10อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย, เข๎าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2558,  

เข๎าถึงได๎จาก http :apps.glf.or.th/member/Uploadfiles/prefix-08082557-012350-

fc1915.pdf 
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แผนพัฒนาการศกึษาปฐมวัยดังกลําวข๎างต๎น การน าไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อให๎บรรลุ

เปูาหมาย จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการหาแนวทางปฏิบัติและสํงเสริมให๎การจัด

การศกึษาปฐมวัยบรรลุผลใหม๎ากที่สุด การมีแบบอยํางหรือต๎นแบบที่ดีจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ชํวย

ได๎ ดังนัน้จงึจัดใหม๎ีศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบขึน้11 

ปัญหาของการวิจัย 

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แม๎จะใช๎หลักสูตรเดียวกัน แตํปัจจัยพื้นฐาน

ทางด๎านครอบครัว ความรู๎ ประสบการณ์และความพร๎อมของหนํวยงานที่จัดมีความแตกตําง

กันมาก โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของพํอแมํวัยท างานที่ทิ้งภาระการเลี้ยงดูลูกเล็กๆ ไว๎กับ

ผู๎สูงอายุและผู๎รับจ๎างที่ไมํมีความรู๎ที่ไมํสามารถพัฒนาเด็กได๎เต็มที่  ตลอดจนปัญหาด๎าน

เศรษฐกิจ ความยากจน ท าให๎เด็กจ านวนมากเกิดภาวะทุพโภชนาการ ดังปรากฏในแผนการ

ศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2545-2559 บทที่ 2 ที่กลําวถึงสภาพปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน

เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยดังนี้ ความไมํพร๎อมของเด็กปฐมวัยสํวนหนึ่งมีสาเหตุส าคัญจากสภาพทุพ

โภชนาการ12 มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให๎เห็นผลจากการขาดอาหารตํอการพัฒนาการทาง

สมอง พัฒนาการทางรํางกายจนถึงขั้นพิการ แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2545-2559 จึงได๎

ก าหนดนโยบายการพัฒนาตั้งแตํแรกเกิดจนตลอดชีวิต และมีเปูาหมายให๎เด็กปฐมวัยอายุแรก

เกิด- 5 ปี ทุกคนได๎รับการพัฒนาและเตรียมความพร๎อมทุกด๎านกํอนเข๎าสูํระบบการศึกษา ใน

การด าเนินงานของรัฐบาลได๎ให๎ความส าคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอยํางมาก เพราะ

ถือวําเป็นการวางรากฐานชีวิตทุกด๎านให๎เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถ

สร๎างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก โดยด าเนินการรํวมกันทั้ง กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาส าคัญของการศึกษาปฐมวัย คือการขาด

ความรูค๎วามเข๎าใจของผ๎ูปกครองในการสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากผู๎ปกครอง

สํวนใหญํยังขาดความรูค๎วามเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการสํงเสริมพัฒนาการที่ส าคัญตามชํวงวัย

ของเด็ก จึงมีความคาดหวังที่ต๎องการให๎เด็กอํานออกเขียนได๎ จึงสํงลูกเข๎าเรียนในโรงเรียนที่มี

ระบบการสอนแบบ “เรํงเรียนเขียนอําน” นอกจากนี้การใช๎สื่อเทคโนโลยีในการเลี้ยงดูเด็ก เชํน 

ไอแพต โทรศัพท์มือถือ หรือโทรทัศน์ ก็มีสํวนส าคัญที่ท าให๎เด็กมีความบกพรํองในการเรียนรู๎

                                                           
11กระทรวงศึกษาธิการ, แนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  (กรุงเทพฯ :      

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด, 2550), 3. 
12ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ , แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 

2545-2559) (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิกส์ จ ากัด, 2546), 3. 
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มากยิ่งขึ้น  การขาดความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการจัดการศึกษาปฐมวัยของครู ผู๎บริหาร

และสถานศึกษา การขาดแคลนความรู๎และความเข๎าใจที่ถูกต๎อง เกี่ยวกับการสํงเสริม

พัฒนาการด๎านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  จึงท าให๎ครูเน๎นให๎เด็กอํานเขียนมากกวําวัย และ

เน๎นการสอนที่มีลักษณะให๎เด็กทํองจ ามากกวําทักษะด๎านการคิด การตัดสินใจ ในขณะที่

ผู๎บริหารสถานศึกษาบางสํวนบริหารงานเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนจึงเตรียมความพร๎อมของเด็ก 

เพื่อการสอบแขํงขันมากกวําการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก รวมถึงปัญหาสถานศึกษาไมํ

สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมและทั่วถึง จึงท าให๎เกิดการเรียนเพื่อสอบเข๎า

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงตั้งแตํระดับอนุบาล ระบบการผลิตครูปฐมวัย จากคํานิยมของการเข๎ารับ

ราชการที่มีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต จึงเกิดความต๎องการเพิ่มคุณวุฒิด๎าน

การศึกษาของครูให๎สูงขึ้น แตํระบบการผลิตครูในปัจจุบันยังขาดกลไกในการติดตามและ

ประเมินคุณภาพ เชํน การเปิดรับครูปฐมวัยจ านวนมาก ท าให๎อัตราสํวนระหวํางอาจารย์กับ

จ านวนนักศึกษาไมํสอดคล๎องกันสํงผลตํอประสิทธิภาพในด๎านการเรียนการสอน เนื่องจาก

กระบวนการพัฒนาครูปฐมวัย ไมํสามารถท าได๎ดว๎ยการบรรยายเทํานั้น แตํจ าเป็นต๎องมีการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์ที่เช่ียวชาญด๎านการศึกษาปฐมวัย มาดูแลอยํางใกล๎ชิด

รวมทั้งการให๎ความส าคัญด๎านเนื้อหาและการวัดผลมากกวําการประเมินผลเพื่อพัฒนา

หลักสูตรและการวัดผลระดับประถมศึกษาต๎อนต๎น มุํงเน๎นให๎เด็กทํองจ า ความรู๎จ านวนมากไมํ

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัยที่เน๎นการสํงเสริมพัฒนาการเด็กโดย

ค านึงถึงการพัฒนาการในทุกด๎านอยํางสมดุล ได๎แกํ ด๎านรํางกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์

และจิตใจ นอกจากนี้ครูในโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กสํวนใหญํ เน๎นการวัดผลด๎าน

ความจ า โดยขาดการประเมินตามสภาพความเป็นจริง รวมถึงหนํวยงานที่รับผิดชอบทางด๎าน

การศกึษาของรัฐ ใช๎หลักเกณฑต์ัดสินมากกวําการประเมนิเพื่อพัฒนาผูเ๎รียน ท าให๎ขาดแนวทาง

ในการปรับปรุงผ๎ูเรยีนใหด๎ีขึ้น13 

 จากสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในชนบทที่มีความขาดแคลนทั้งสถานศึกษา

บุคลากร และสื่อ อุปกรณ์ ประกอบกับสภาพความเป็นอยูํของเด็กและผู๎ปกครองที่ มีความ

ยากจน ขาดแคลนในทุกๆ ดา๎น รัฐบาลจึงมีนโยบายให๎พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในชนบท

ให๎มีคุณภาพเทําเทียมสถานศึกษาในเมือง โดยให๎ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือก

                                                           
13สุริยา ฆ๎องเสนาะ, กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 ส านักวิชาการ, เข๎าถึงเมื่อ 9 

มิถุนายน 2559,  เข๎าถึงได๎จาก  www.parliament.go.th/.../article_20151027145037.doc 

http://www.parliament.go.th/.../article_20151027145037.doc
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สถานศึกษาเป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐานขึ้น14
 

 ผู๎วิจัยจึงได๎ด าเนินการวิจัยเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ เพื่อโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

สํงผลตอํการพัฒนาเด็กปฐมวัยได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีความพร๎อมในการศึกษาตํอใน

ระดับที่สูงขึน้ตํอไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพื่อทราบองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ 

  2.เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

ข้อค าถามของการวิจัย 

 เพื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และเป็นแนวทางในการหาค าตอบ

การวิจัย ผูว๎ิจัยจงึได๎ก าหนดขอ๎ค าถามของการวจิัย ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

ประกอบด๎วยองค์ประกอบอะไรบ๎าง  

  2. ผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบเป็นอยํางไร  

 

สมมติฐานในการวจิัย 

     เพื่อเป็นการตรวจสอบข๎อค าถามของการวิจัยจึงตั้งสมมตฐิานในการวิจัย ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ

เป็นพหอุงค์ประกอบ 

   2. องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

มคีวามถูกต๎อง เหมาะสม เป็นไปได๎และสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎  

                                                           
14ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  แนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด, 2550), 3. 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู๎วิจัยได๎ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

และกฎระเบียบตําง ๆ ที่ เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งในและ

ตํางประเทศ เพื่อให๎เป็นแนวทางประกอบในการวิเคราะห์หาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบและเพื่อน าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบในโอกาสตํอไป แนวคิดทฤษฎี รายละเอียดดังนี้ 

  1.แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ พาเมนเตอร์ (Parmenter)กลําววํา การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ส าหรับองค์กรหนึ่ง ๆ อาจจะไมํเหมาะสมกับองค์กรอื่นก็ได๎ แม๎วําจะอยูํในสาขาเดียวกันก็ตาม 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ การปฏิบัติให๎ดียิ่งขึ้นกวําแนวทางการปฏิบัติเดิมอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะ

น าไปสูํผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ คือ การบริการลูกค๎า ความยืดหยุํน ระยะเวลาอันเหมาะสม 

นวัตกรรม ต๎นทุนและความสามารถทางการแขํงขัน 15สํวน อรทัย  มูลค า  กลําววํา Best 

Practice คือ วิธีการปฏิบัติที่ท าให๎องค์กรประสบความส าเร็จ หรือการปฏิบัติที่ท าให๎องค์กรมุํงสูํ

ความเป็นเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอยํางเห็นได๎ชัด มีสํวนส าคัญ

ที่ท าให๎ผลการด าเนินงานเป็นเลิศ ได๎รับการยอมรับจากบุคคลหรืองค์กรที่เชื่อถือได๎รับการ

ยอมรับจากลูกค๎าและผู๎สํงมอบเป็นจ านวนมาก สามารถท าซ้ าได๎ แสดงผลลัพธ์เชิงปริมาณที่

เป็นที่ยอมรับหรือวัดผลได๎16สํวน  บูรชัย  ศิริมหาสาคร ระบุวํา Best Practice คือ การท าสิ่งใด

สิ่งหนึ่งให๎ส าเร็จซึ่งเป็นผลมากจากการน าความรู๎ ไปปฏิบัติจริง  แล๎วสรุปความรู๎และ

ประสบการณ์นั้น  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง  หรือเป็นแนวทาง  วิธีการปฏิบัติในเรื่อง

ตําง ๆ ที่น าองค์กรไปสูํความส าเร็จและบรรลุจุดมุํงหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล17 พจนานุกรม Webster ให๎ความหมายวํา ความเป็นเลิศ (excellence) หมายถึง   

                                                           
15Parmenter อ๎างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ, Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ส าหรับการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ

(โรงเรยีนในฝัน) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหงํจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 44. 
16อรทัย  มูลค า,  Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาระบบเครือข่าย

และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ(โรงเรียนในฝัน) เข๎าถึงเมื่อ 27 กค. 2559 

เข้าถงึโดย http://www.labschools.net/docdown/bestpractices.pdf.  
17บูรชัย  ศิริมหาสาคร,  การจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ Best Practice.  

วารสารข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  (สมุทรปราการ : ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด

อุดมศกึษา, 2548), 16. 
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สิ่งที่ดทีี่สุด สมบูรณ์ที่สุดหรอืการกระท าที่ประกอบด๎วยคุณภาพที่สูงสุดจนเป็นที่ยอมรับของคน

ทั่วไป18 

 มหาวิทยาลัยพรินซ์ตอน(Princeton University)  ให๎ความหมาย ความเป็นเลิศ 

หมายถึง  คุณภาพที่สูงมากด๎วยกระบวนการที่ดีเยี่ยม หรือบางสิ่งบางคนที่ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

เดํน อยูํ ในระดับที่หนึ่ ง มีประสิทธิภาพระดับสูง ความรวดเร็วในความก๎าวหน๎าของ

กระบวนการ19อรทัย มูลค า กลําววํา Best Practice คือ วิธีการปฏิบัติที่ท าให๎องค์กรประสบ

ความส าเร็จ หรือการปฏิบัติที่ท าให๎องค์กรมุํงสูํความเป็นเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ มี

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอยํางเห็นได๎ชัด มีสํวนส าคัญที่ท าให๎ผลการด าเนินงานเป็นเลิศ ได๎รับการ

ยอมรับจากบุคคลหรืองค์กรที่เชื่อถือ ได๎รับการยอมรับจากลูกค๎าและผู๎สํงมอบเป็นจ านวนมาก 

สามารถท าซ้ าได๎ แสดงผลลัพธ์เชิงปริมาณที่เป็นที่ยอมรับหรือวัดผลได๎ 20ธีระพร  อายุวัฒน์  

กลําววํา การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมายถึง วธิีการหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับท าสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดให๎ส าเร็จและเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู๎ไปปฏิบัติจริงแล๎ว

สรุปความรูแ๎ละประสบการณน์ั้น ๆ21บูรชัย  ศิริมหาสาคร ระบุวํา Best Practice คือ  การท าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งให๎ส าเร็จซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู๎ไปปฏิบัติจริง  แล๎วสรุปความรู๎และ

ประสบการณ์นั้น  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง  หรือเป็นแนวทาง  วิธีการปฏิบัติในเรื่อง

ตําง ๆ ที่น าองค์กรไปสูํความส าเร็จและบรรลุจุดมุํงหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ

                                                           
18Webster, Noah,  Webster’s New International Dictionary of the English 

Language, 2 ed. (U.S.A.: G.& C. Merriam, 1953). 
19Princeton University,  Wordnet 1.7.1 Copyright 2001  (Princeton : Princeton 

University, 2001). 
20อรทัย  มูลค า,  Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาระบบเครือข่าย

และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝัน). เข้าถึงเมื่อ 27 กค. 

2559. เข้าถงึโดย http://www.labschools.net/docdown/bestpractices.pdf. 
21ธีระพร  อายุวัฒน์, “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 27. 
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ประสิทธิผล22 ภัทรนันท์ เพ็ชรแก๎ว กลําววํา การปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ แนวทางปฏิบัติที่ดีกวํา

หรือดีที่สุด เป็นองค์ความรู๎ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวทางปฏิบัติเดิม สามารถแก๎ปัญหาที่เคย

ประสบมาให๎เกิดผลส าเร็จและสามารถน ามาประยุกต์ใช๎เป็นแบบอยํางในสถานการณ์เดียวกัน

ได๎23มนัส  บุญชม  กลําววําความเป็นเลิศ หมายถึง สถานะลักษณะสภาพยอดเยี่ยม มี

คุณภาพสูงควรแกํการยกยํอง และสามารถเป็นแบบอยํางให๎กับผู๎อื่นได๎24นิจวรรณวีรวัฒโนดม 

กลําววํา ความเป็นเลิศ หมายถึง สถานะ ลักษณะ หรือสภาพที่ดีมาก ยอดเยี่ยม มีคุณภาพสูง 

ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด มีความเดํนชัดและมีประสิทธิภาพสูง25ธนิก  คุณเมธีกุล  กลําววํา ความ

เป็นเลิศ หมายถึง สถานะ ลักษณะ หรือสภาพที่ยอดเยี่ยม มีคุณภาพสูงควรคําแกํการยกยํอง

และสามารถเป็นแบบอยํางให๎กับผู๎อื่นได๎26สํวนวิภาพร  นิธิปรีชานนท์  กลําววํา แนวปฏิบัติที่ดี

เป็นวิธีการท างานที่ดีที่ สุดในแตํละเรื่อง ที่ ได๎มีการลองผิดลองถูก เรียนรู๎และสั่ งสม

ประสบการณต์ําง ๆ ในการปฏิบัติของคนภายในองค์การเป็นเวลานานจนแนํใจวําเป็นวิธีการที่ดี

                                                           
22บูรชัย  ศิริมหาสาคร,  การจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ Best Practice.  

วารสารข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: สมุทรปราการ : ห๎างหุ๎นสํวน

จ ากัดอุดมศกึษา, 2548), 24. 
23ภัทรนันท์เพ็ชรแก๎ว, การพัฒนาการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเชียงใหม่

ราม (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 8. 
24มนัส  บุญชม,  “การพัฒนาระบบบริหารสูํความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามควบคูํวิชาสามัญ” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 61. 
25นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, “รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชานโยบาย การจัดการและ

ความเป็นผู๎น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 105. 
26ธนิก  คุณเมธีกุล,  “การพัฒนาตัวบํงชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็น

เลิศของสถานศึกษาเอกชน”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 15. 
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ที่สุด และสร๎างความยั่งยืนให๎แกํองค์การ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได๎ทุกหนํวยงาน ทั้งจากผู๎น า 

ผูร๎ํวมงาน ผูม๎ีสวํนได๎สํวนเสีย27 

  2.การบริหารจัดการกิวลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick)  คูนซ์และโอดอน

เนลล์ (Koonts and O’Donnell) และเซียรส์ (Sears)  ให๎แนวคิดวํา การบริหารเป็นกระบวนการ

ของหน๎าที่ ซึ่งหน๎าที่ส าคัญในการบริหารองค์การทั่วไป คือ การวางแผน การจัดองค์การ การ

น าและการควบคุม 1) การวางแผน (Planning) เกี่ยวข๎องกับการก าหนดเปูาหมายละ

จุดมุํงหมาย และพัฒนาแผนแมํบทและยุทธศาสตร์ในการน าไปปฏิบัติ  2) การจัดองค์การ 

(Organizing) เกี่ยวข๎องกับการจัดคน เงิน และทรัพยากรทางกายภาพมารวมกันในวิธีอยํางดี

ที่สุด เพื่อท างานให๎บรรลุเปูาหมาย  3) การควบคุม (Controlling)  เกี่ยวกับหน๎าที่การ

ประเมินผลผู๎บริหาร การทบทวน การออกกฎระเบียบ การควบคุมพนักงาน การให๎ข๎อมูล

ย๎อนกลับ และดูแลมาตรฐานของการบรรลุเปูาหมาย และการรับผิดชอบในการทะนุบ ารุง

ภายในรวมทั้งการปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม  4) การน า (Leading) เกี่ยวข๎องกับการน าทาง 

การนิเทศติดตาม ผู๎ใต๎บังคับบัญชา เมื่อน าแผนขององค์การไปปฏิบัติ ผู๎ปฏิบัติจะต๎องมีการจูง

ใจ มกีารก าหนดความคาดหวังและรักษาชํวงการติดตํอสื่อสารให๎คงไว๎28ปลวัชรรุจิรกาล กลําว

วํา หน๎าที่ของการบริหาร/กระบวนการบริหาร ประกอบด๎วย 5 อยํา งด๎วยกัน คือ 1) การ

วางแผน เป็นขั้นตอนในการก าหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาถึงวิธีการที่ควรปฏิบัติเพื่อให๎

บรรลุวัตถุประสงค์นั้น  ดังนั้นผู๎บริหารจึงต๎องตัดสินใจวําองค์กรมีวัตถุประสงค์อะไรในอนาคต

และจะต๎องด าเนินการอยํางไร ประกอบด๎วย การด าเนินการตรวจสอบตัวเองเพื่อก าหนด

สถานภาพในปัจจุบันขององค์กร การส ารวจสภาพแวดล๎อม การก าหนดวัตถุประสงค์ การ

พยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต การก าหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจ าเป็นในการใช๎

ทรัพยากร การประเมินแนวทางปฏิบัติงานที่วางไว๎ การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณ์

เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ของการควบคุมไมํเป็นไปตามที่ก าหนด การติดตํอสื่อสารใน

กระบวนการของการวางแผนเป็นไปอยํางทั่วถึง  2) การจัดองค์กร เป็นขั้นตอนในการจัดบุคคล

และทรัพยากรที่ใชใ๎นการท างานนั้น หรือเป็นการจัดแบํงงานและจัดสรรทรัพยากร ส าหรับงาน

                                                           
27วิภาพร  นิธิปรีชานนท์,  “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยของส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปาก, 2554), 32. 
28Gulick and Urwick, Koonts and O’Donnell และ Sears อ๎างถึงใน สุนทร  โคตร

บรรเทา,  หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา,  พิมพ์ครั้งที่ 3  (กรุงเทพฯ: บริษัท ส.

เอเชียเพรส (1989 ) จ ากัด,  2554),  6. 
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เหลํานั้นส าเร็จ การจัดองค์กรประกอบด๎วย การระบุและอธิบายงานที่จะถูกน าไปด าเนินการ 

การกระจายงานออกเป็นหน๎าที่ การรวมหน๎าที่ตําง ๆ เข๎าเป็นต าแหนํงงาน การอธิบายสิ่งที่

จ าเป็นหรือความต๎องการของต าแหนํงงาน  การรวมต าแหนํงงานตําง ๆ เป็นหนํวยงานที่มี

ความสัมพันธ์กันอยํางเหมาะสม การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบและอ านาจหน๎าที่ การ

ทบทวนและปรับโครงสร๎างขององค์กรเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ของการ

ควบคุมไมํเป็นไปตามก าหนด การติดตํอสื่อสารในกระบวนการของการจัดองค์กรเป็นไปอยําง

ทั่วถึง  3) การจัดคนเข๎าท างาน เป็นขั้นตอนในการคัดเลือก และจ๎างบุคคลเข๎าท างาน รวมถึง

การเลื่อนขั้น การโยกย๎าย การสรรหา และการวางแผนก าลังคน การจัดคนเข๎าท างาน 

ประกอบด๎วย การก าหนดความจ าเป็นของทรัพยากรบุคคล การสรรหาผู๎ปฏิบัติงานที่มี

ศักยภาพ การคัดเลือกบุคคลที่สรรหามา การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล การประเมินการ

ปฏิบัติงาน การโยกย๎าย การเลื่อนต าแหนํง การลดต าแหนํง การพ๎นจากงาน การทบทวนและ

การปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรบุคคล เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

ของการควบคุมไมํเป็นไปตามที่ก าหนด  4) การน าเป็นขั้นตอนในการกระตุ๎นเพื่อให๎เกิดความ

กระตือรือร๎นและ ชักน าความพยายามของพนักงานให๎บรรลุเปูาหมายขององค์กร ซึ่งจะ

เกี่ยวข๎องกับการใช๎ความพยายามของผู๎บริหารที่จะกระตุ๎นให๎บุคลากรมีศักยภาพในการท างาน

สูง การน าจะชํวยให๎งานบรรลุผลส าเร็จ เสริมสร๎างขวัญและก าลังใจพนักงาน การน า 

ประกอบด๎วย การตดิตํอสื่อสารและอธิบายวัตถุประสงค์ให๎แกํพนักงานให๎ทราบ การมอบหมาย

มาตรฐานของการปฏิบัติงานตําง ๆ การให๎ค าแนะน าและค าปรึกษาแกํพนักงานให๎สอดคล๎อง

กับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน การให๎รางวัลแกํพนักงานบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน 

การยกยํองสรรเสริญและการต าหนิติเตียนอยํางยุติธรรมและถูกต๎องเหมาะสม การจัดหา

สภาพแวดล๎อมมากระตุ๎นการจูงใจ โดยการสื่อสารเพื่อส ารวจความต๎องการและสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลง การทบทวนและปรับวิธีการของภาวะผู๎น า เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและ

ผลลัพธ์ของการควบคุมไมํเป็นไปตามที่ก าหนด การตดิตํอสื่อสารโดยทั่วทุกแหํงในกระบวนการ

ของภาวะผู๎น า  5)  การควบคุม เป็นการติดตามผลการด าเนินงานและแก๎ไขปรับปรุงในสิ่งที่

จ าเป็นหรอืเป็นขั้นตอนของการวัดผลการท างานและด าเนินการแก๎ไขเพื่อให๎บรรลุผลที่ต๎องการ 

การควบคุมประกอบด๎วย การก าหนดมาตรฐาน การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบัติงาน

กับมาตรฐาน การแก๎ไขความบกพรํอง การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไมํเป็นไปตามที่ก าหนด การตดิตํอสื่อสารในกระบวน  
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การของการควบคุมเป็นไปอยํางทั่วถึง29 

  3. ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ประกอบด๎วย  ความหมาย วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

การบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ การนเิทศตดิตาม ก ากับ ประเมนิผล30 

  4. มาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยประกอบด๎วย1) เกณฑ์การประเมินศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ31 2)เกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสาม 3ระดับปฐมวัย32  3)การประเมิน

รางวัลคุณภาพแหงํชาติTQA(Thailand Quality Award) 

  5.  หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  ประกอบด๎วย 1) จุดหมาย  

2)สาระการเรียนรู๎ 3)ประสบการณ์ส าคัญ4)สาระที่ควรรู๎5)การจัดประสบการณ์6)การ

ประเมินผลพัฒนาการ33 

 สุทธนา  ฮั่นเกียรติพงษ์ ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอการบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาล พบวํา 1. การบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียน

อนุบาลเอกชน พบวํา การบริหารจัดการด๎านผลผลิต มีผลการประเมินอยูํในระดับมากที่สุด 

สํวนการบริหารจัดการดา๎นครูและบุคลากรอื่น ๆ  ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 

ด๎านกระบวนการ การจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนและด๎านการบริหารมีผลประเมินอยูํ

                                                           
29ปลวัชร รุจิรกาล, “การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬา โดยใช๎

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบายการจัดการ และความเป็นผู๎น าทางการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 29. 
30ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ.

(กรุงเทพฯ, 2550), 3-35. 
31ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  คู่มือด าเนินการประเมินโรงเรียน

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียนอนุบาล

ประจ าเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแหํงประเทศไทยจ ากัด,  2557), 9-28. 
32ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),  คู่มือ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 

ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (กรุงเทพ : บริษัท จุดทอง จ ากัด, 2554), 14-75. 
33ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ,  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพรา๎ว, 2547), 3-10. 
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ในระดับมาก 2. ปัจจัยที่สงํผลตํอการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบวํา 

มีตัวแปรจ านวน 4 ตัวแปร ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนได๎ร๎อยละ 79.28 ดังนี้  1) ปัจจัยด๎านโรงเรียน 2) ปัจจัยด๎านครูและ

บุคลากรอื่น ๆ  3) ปัจจัยด๎านผ๎ูบริหาร และ 4) ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมภายนอก34 

 อัญชลี ประกายเกียรติ ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายใน

ส าหรับสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโดยใช๎เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของ

บัลดริจเป็นฐาน พบวํา 1. สภาพปัจจุบันของการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับมัธยมในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อเทียบเคียงกับข๎อก าหนดเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของบัลดริจ มีระดับการ

ปฏิบัติตามองค์ประกอบคุณภาพรายองค์ประกอบอยูํในระดับมากในทุกองค์ประกอบ

เรียงล าดับ ดังนี้ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุํงเน๎นผู๎เรียนและผู๎มีสํวน

ได๎สวํนเสีย 4)  การจัดการกระบวนการ 5)การมุํงเน๎นครูและบุคลากร 6) การวัด การวิเคราะห์

และการจัดการความรู ๎7) ผลลัพธ์ 35 

 นิจวรรณวีรวัฒโนดม  ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็น

เลิศตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศึกษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบวํา รูปแบบการบริหาร ประกอบด๎วย 1) หลักการและ

เหตุผลที่บริหารเพื่อความเป็นเลิศ ตอบสนองความต๎องการของชุมชน2) วิสัยทัศน์ที่มุํงมั่นเป็น

สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลช้ันน าของประเทศ มุํงพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 3)พันธกิจตามพันธกิจอุดมศึกษา อัตลักษณ์และทิศทางองค์กร 4) 

วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการให๎มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ครอบคลุมพันธกิจอุดมศึกษา ตามอัตลักษณ์และทิศทางองค์กร และ 5) กระบวนการจัดการ

ประกอบด๎วย การวางแผน ที่มุํงเน๎นการจัดท าแผนกลยุทธ์ การจัดองค์กร ที่มีการบริหารอยําง

                                                           
34สุทธนา  ฮั่นเกียรตพิงษ์,  “การวิเคราะหป์ัจจัยที่สงํผลตํอการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดยํอ. 
35อัญชลี  ประกายเกียร,  “การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายในส าหรับ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานโดยใช๎เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศของบัลดริจ

เป็นฐาน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดยํอ. 
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มีสํวนรํวม การน า ที่มุํงเน๎นผู๎น าที่มีประสิทธิภาพ และค านึงถึงแรงจูงใจของบุคลากรและการ

ควบคุม ที่มุงํเน๎นบริหารด๎วยความโปรํงใสและมีการควบคุมคุณภาพ36 

 ราตรี  ศรีไพรวรรณ  ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสูํความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากลประดับประถมศึกษา พบวํา 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสูํ

ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษามีคาํเฉลี่ยอยูํในระดับมากทุกด๎าน 

โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด๎านการน าองค์การ ด๎านผลลัพธ์ ด๎านการวางแผนกลยุทธ์ ด๎านการ

มุํงเน๎นผู๎เรียน/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและด๎านการจัดกระบวนการ การวัด การวิเคราะห์และการ

จัดการความรู๎และด๎านการมุํงเน๎นผู๎ปฏิบัติงาน สํวนสภาพที่พึงประสงค์พบวํามีคําเฉลี่ยอยูํใน

ระดับมากที่สุดทุกด๎านเรียงตามล าดับดังนี้  ด๎านการน าองค์กรเทํากับด๎านผลลัพธ์ รองลงมา

เป็นด๎านการจัดกระบวนการ ด๎านการมุํงเน๎นผู๎ปฏิบัติงาน ด๎านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด๎าน

มุํงเน๎นผู๎เรียน/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ด๎านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู๎  ตามล าดับ 

กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารสูํความเป็นเลิศ มี 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) กลยุทธ์ผูกใจ

ผู๎ปฏิบัติงาน 2) กลยุทธ์ปรับปรุงการบริหารผลการด าเนินงาน 3) กลยุทธ์ปรับปรุงระบบและ

กระบวนการ37 

 มุกดา  เลขะวิพัฒน์ ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความเป็นเลิศของ

โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พบวํา ระบบองค์การเพื่อความเป็นเลิศของ

โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น มคีําน้ าหนักตัวแปรสูงสุดจากตัวแปรด๎านภาวะผู๎น า

ของผ๎ูบริหาร รองลงมาคือ ตัวแปรด๎านการจัดการเรียนรู๎ และสภาพแวดล๎อมเพื่อการเรียนรู๎ ซึ่ง

ระบบองค์การ ประกอบด๎วย 3 สํวนดังนี้ 1. ปัจจัยปูอน ได๎แกํ ด๎านภาวะผู๎น า ประกอบด๎วย 

คุณลักษณะผู๎น า ทักษะการบริหาร ความมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอยํางที่ดี 

พฤติกรรมผู๎น า ด๎านบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด๎วยความรู๎ /

ประสบการณ์วิชาชีพ คุณลักษณะครู แรงจูงใจ ระบบบริหารการศึกษาของ อปท.และอาคาร

สถานที่ 2. กระบวนการแปรรูป ประกอบไปด๎วย ความสามารถในการน านโยบายไปสูํการ

                                                           
36นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, “รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดยํอ. 
37ราตรี  ศรีไพรวรรณ,  “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสูํความเป็นเลิศของโรงเรียน

มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), บทคัดยํอ. 
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ปฏิบัติ การใช๎ทักษะความสามารถด๎านการบริหารและการปฏิบัติ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณและด าเนินงานตามระบบบริหารขององค์กร การติดตํอสื่อสาร การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง การด าเนินงานตามระบบบริหารการศึกษา การใช๎แหลํงเรียนรู๎ การใช๎อาคาร

สถานที่ การใชแ๎หลงํเรียนรูภ๎ายในสถานศึกษา การมีสํวนรํวมของชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร

ทางศาสนา สถาบันทางการศึกษาอื่น ๆ การมีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากร ความรํวมมือ

ของเครือขํายความรํวมมือของผู๎ปกครองและชุมชน  3) ผลผลิต ได๎แกํ ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครู คุณภาพการปฏิบัติงานของครู ความเจริญงอกงามและมีคุณธรรม 

จรยิธรรมของนักเรียน ความสามารถในการคิดเป็น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน38 

 เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสูํ

ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ พบวํา 1)  สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ของสถานศึกษา มีการก าหนดทิศทางการบริหารงานโดยค านึงถึงความต๎องการ/จ าเป็น มีการ

วิเคราะหง์านหลักที่ส าคัญและจ าเป็นของสถานศึกษา มกีารจัดท าแผนงบประมาณที่สอดคล๎อง

กับนโยบายของโรงเรียน มีการแปลงยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ โดยจัดท าแผนประจ าปี การ

ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารเป็นแบบลํางขึ้นบน มีโครงการสนับสนุนให๎บุคลากรสามารถ

ประเมินผล และน ามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนอยํางเหมาะสม 2) ปัญหาการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา คือ การก าหนดนโยบายไมํได๎สะท๎อนปัญหาที่แท๎จริงของ

สถานศึกษา 3) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสูํความเป็นเลิศของสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ของรัฐที่ควรจะเป็น คือ รูปแบบบูรณาการ 4 มุมมอง ประกอบด๎วย มุมมองจากบนลงลําง มุํง

มองจากลํางขึ้นบน มุมมองจากภายนอกสูํภายใน และมุมมองจากภายนอกสูํภายนอก ปัจจัย

การเปลี่ยนแปลงสูํความส าเร็จ สํวนใหญํขึ้นอยูํกับสมรรถนะสํวนบุคคลของผู๎บริหาร

สถานศึกษาและปัจจัยที่ชํวยสํงเสริม ได๎แกํ การบริหารทรัพยากร การมีสํวนรํวมของบุคลากร 

เครือขํายภายนอก การจัดการปัญหา การพัฒนาอยํางตํอเนื่อง การปฏิบัติงานอยํางเหมาะสม 

ความเป็นสถาบันและการเปลี่ยนแปลงองค์กร39 

                                                           
38มุกดา  เลขะวิพัฒน์, “การพัฒนาระบบองค์การเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัด

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), บทคัดยํอ. 
39เชดิศักดิ์  ศุภโสภณ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสูํความเป็นเลิศ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดยํอ. 
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 นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังได๎น าความคิดเห็นของผู๎เช่ียวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎าน

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ตลอดจนผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง

กับการบริหารสถานศึกษามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ด๎วย ทฤษฎีดังกลําว สามารถก าหนดเป็น

กรอบแนวคิดที่ใช๎เป็นแนวทางในการศกึษาครั้งนี ้โดยเขียนเป็นแผนภูมิดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 
 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ              

ในการบริหารจัดการ            

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ 

- DecidParmenter 

-Ka-Ho Mok 

-Smrekar, Claire and Other 

-  อรทัย  มูลค า   

-ธีระพร  อายุวัฒน์ 

- บูรชัย  ศิริมหาสาคร   

- ภัทรนันทเ์พ็ชรแกว๎   

-  มนัส  บุญชม   

-นิจวรรณวรีวัฒนโนดม   

-ธนิก  คุณเมธีกุล   

- วภิาพร  นิธิปรีชานนท ์  

-สุทธนา  ฮ่ันเกียรติพงษ์ 

- อัญชล ี ประกายเกียรติ  

- เชดิศักด์ิ  ศุภโสภณ   

 

การบริหารจัดการ      

- กวิลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick)   

- ลิเคิร์ท (Likert)  

- ฟาโยล (Fayol)  

- มาสโลว ์(Maslow)   

- เวเบอร์ (Weber)   

-เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni)  

-ทัสนีย์  วงศ์ยืน   

- สุรัสวดี  ราชกุลชัย   

- เสนาะ  ติเยาว ์  

- หวน  พนิธุพันธ์ 

- วัฒนา  มัคคสมัน   

-ปลวัชรรุจิรกาล  

- วริัช  สงวนวงศ์วาน  

- สุนทร  โคตรบรรเทา  

- อนวิัช  แกว๎จ านง  

 - สมคดิ  บางโม   

 - เนตร์พัณณา  ยาวริาช   

 - ภิญโญ  สาธร   

 -นิรมล  กติิกุล   

 - พศิาระว ี วรีะพงศ์พร 

สัมภาษณผ๎ู์บริหารโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศในการบรหิารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พ.ศ. 2546 

-จุดหมาย 

-สาระการเรียนร๎ู 

-ประสบการณ์ส าคญั 

-สาระที่ควรร๎ู 

-การจัดประสบการณ์ 

-การประเมินพัฒนาการ 

 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

- แนวด าเนนิงาน 

- โครงสรา๎งการบรหิารงาน 

- คณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 

- การบรหิารศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 

มาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1. เกณฑ์การประเมินศนูย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

2. เกณฑ์การประเมิน สมศ.ระดับปฐมวัย       

    รอบสาม 

3. เกณฑ์การประเมิน รางวลั TQA. 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแนวปฏิบัตทิี่เปน็เลิศใน

การบรหิารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยตน๎แบบ 

 

ความคดิเห็นของผ๎ูเชี่ยวชาญและผูท๎รงคุณวุฒิ

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

แผนภูมทิี่ 1 กรอบแนวคิด แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยตน๎แบบ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หมายถึง วิธีการท างานที่ดีที่สุดในการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา ให๎มีคุณภาพควรแกํการยกยํอง สามารถเป็นแบบอยํางให๎กับผู๎อื่นน าองค์กรไปสูํ

ความส าเร็จและบรรลุจุดมุํงหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสร๎างความยั่งยืนให๎แกํองค์กร

จากการมสีํวนรวํมของทุกภาคสํวน 

 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  หมายถึง การด าเนินการในการจัด

การศกึษาที่มจีุดมุงํหมายเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอการพัฒนาการในเด็กตั้งแตํแรกเกิดถึง 

5 ปี  สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เป็นผู๎ที่มีพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลเต็มตามศักยภาพ

ของเด็กแตํละคน  

 ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได๎อยํางมี

คุณภาพ มุํงสนับสนุนเด็กทุกประเภท  และเน๎นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม รวมทั้งเป็นแหลํง

เรียนรู๎และศูนย์ประสานงานให๎บริการทางวิชาการเป็นแหลํงศึกษา วิจัย ทดลองและพัฒนา

การศกึษาปฐมวัย ให๎เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” 

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ และ 2) ทราบผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม  ตลอดจน

งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแล๎วน ามาประมวลสาระในการน าเสนอดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

ความหมาย 

  พาเมนเตอร์ (Parmenter)กลําววํา การปฏิบัติที่เป็นเลิศส าหรับองค์กรหนึ่ง ๆ 

อาจจะไมํเหมาะสมกับองค์กรอื่นก็ได๎ แม๎วําจะอยูํในสาขาเดียวกันก็ตาม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

คือ การปฏิบัติให๎ดียิ่งขึ้นกวําแนวทางการปฏิบัติเดิมอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะน าไปสูํผลลัพธ์ที่มี

คุณภาพ คือ การบริการลูกค๎า ความยืดหยุํน ระยะเวลาอันเหมาะสม นวัตกรรม ต๎นทุนและ

ความสามารถทางการแขํงขัน40สํวนพจนานุกรม Webster ให๎ความหมายวํา ความเป็นเลิศ 

(excellence) หมายถึง สิ่งที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุดหรือการกระท าที่ประกอบด๎วยคุณภาพที่สูงสุด

จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป41มหาวิทยาลัยพรินซ์ตอน (Princeton University)  ให๎ความหมาย 

ความเป็นเลิศ หมายถึง  คุณภาพที่สูงมากด๎วยกระบวนการที่ดีเยี่ยม หรือบางสิ่งบางคนที่ดี

เยี่ยม ยอดเยี่ยม เดํน อยูํในระดับที่หนึ่ง มปีระสิทธิภาพระดับสูง ความรวดเร็วในความก๎าวหน๎า

                                                           
40Parmenter อ๎างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,  Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ส าหรับการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ

(โรงเรยีนในฝัน) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพรา๎ว, 2554), 32. 
41Webster, Noah, Webster’s New International Dictionary of the English 

Language, 2 ed. (U.S.A.: G.& C. Merriam, 1983), 54. 
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ของกระบวนการ42อรทัย  มูลค า กลําววํา Best Practice คือ วิธีการปฏิบัติที่ท าให๎องค์กร

ประสบความส าเร็จ หรอืการปฏิบัติที่ท าให๎องคก์รมุํงสูคํวามเป็นเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่ส าคัญ

คือ มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอยํางเห็นได๎ชัด มีสํวนส าคัญที่ท าให๎ผลการด าเนินงานเป็นเลิศ ได๎รับ

การยอมรับจากบุคคลหรืองค์กรที่เชื่อถือ ได๎รับการยอมรับจากลูกค๎าและผู๎สํงมอบเป็นจ านวน

มาก สามารถท าซ้ าได๎ แสดงผลลัพธ์เชิงปริมาณที่เป็นที่ยอมรับหรือวัดผลได๎43ธีระพร  อา

ยุวัฒน์ให๎ความหมาย การปฏิบัติที่เป็นเลิศ วําหมายถึง วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติส าหรับท าสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดให๎ส าเร็จและเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู๎ไปปฏิบัติจริงแล๎ว

สรุปความรูแ๎ละประสบการณ์นั้น ๆ44 สํวนบูรชัย  ศิริมหาสาคร ระบุวํา Best Practice คือ  การ

ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให๎ส าเร็จซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรู๎ไปปฏิบัติจริง  แล๎วสรุปความรู๎และ

ประสบการณ์นั้น  เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง  หรือเป็นแนวทาง  วิธีการปฏิบัติในเรื่อง

ตําง ๆ ที่น าองค์กรไปสูํความส าเร็จและบรรลุจุดมุํงหมายได๎ อยํางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล45ภัทรนันท์เพ็ชรแก๎ว กลําววํา การปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ แนวทางปฏิบัติที่ดีกวําหรือ

ดีที่สุด เป็นองค์ความรู๎ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแนวทางปฏิบัติเดิม สามารถแก๎ปัญหาที่เคย

ประสบมาให๎เกิดผลส าเร็จและสามารถน ามาประยุกต์ใช๎เป็นแบบอยํางในสถานการณ์เดียวกัน

ได๎46มนัส  บุญชมกลําววําความเป็นเลิศ หมายถึง สถานะลักษณะสภาพยอดเยี่ยม มี

                                                           
42 Princeton University,  Wordnet 1.7.1 Copyright 2001  (Princeton: Princeton 

University, 2001), 67. 
43อรทัย  มูลค า,  Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาระบบเครือข่าย

และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝัน)  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุ

สภาลาดพรา๎ว, 2554), 45.  
44ธีระพร  อายุวัฒน์, “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 27. 
45บูรชัย  ศิริมหาสาคร,  “การจัดการความรู๎สูํองค์กรอัจฉริยะ Best Practice,”  

วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (2548): 6. 
46ภัทรนันท์ เพ็ชรแก๎ว, การพัฒนาการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงพยาบาลเชียงใหม่

ราม, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 16. 
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คุณภาพสูงควรแกํการยกยํอง และสามารถเป็นแบบอยํางให๎กับผูอ๎ื่นได๎47 นิจวรรณ วีรวัฒโนดม 

กลําววํา ความเป็นเลิศ หมายถึง สถานะ ลักษณะ หรือสภาพที่ดีมาก ยอดเยี่ยม มีคุณภาพสูง 

ดีทีสุ่ด สมบูรณ์ที่สุด มีความเดํนชัดและมีประสิทธิภาพสูง48 ธนิก  คุณเมธีกุล  กลําววํา ความ

เป็นเลิศ หมายถึง สถานะ ลักษณะ หรือสภาพที่ยอดเยี่ยม มีคุณภาพสูงควรคําแกํการยกยํอง

และสามารถเป็นแบบอยํางให๎กับผู๎อื่นได๎49วิภาพร  นิธิปรีชานนท์  กลําววํา แนวปฏิบัติที่ดีเป็น

วิธีการท างานที่ดีที่สุดในแตํละเรื่อง ที่ได๎มีการลองผิดลองถูก เรียนรู๎และสั่งสมประสบการณ์

ตําง ๆ ในการปฏิบัติของคนภายในองค์การเป็นเวลานานจนแนํใจวําเป็นวิธีการที่ดีที่สุด และ

สร๎างความยั่งยืนให๎แกํองค์การ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได๎ทุกหนํวยงาน ทั้งจากผู๎น า ผู๎รํวมงาน ผู๎มี

สํวนได๎สํวนเสีย50 

  จากที่กลําวมาสรุปได๎วํา  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นวิธีการท างานที่ดีที่สุดในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให๎มีคุณภาพควรแกํการยกยํอง สามารถเป็นแบบอยํางให๎กับผู๎อื่น

น าองค์กรไปสูํความส าเร็จและบรรลุจุดมุํงหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสร๎างความยั่งยืน

ให๎แกํองค์กรจากการมสีํวนรวํมของทุกภาคสํวน 

 

 

                                                           
47มนัส  บุญชม, “การพัฒนาระบบบริหารสูํความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามควบคูํวิชาสามัญ” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 61. 
48นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, “รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์

การประเมนิคุณภาพการศกึษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั, 2553), 105. 
49ธนิก  คุณเมธีกุล, “การพัฒนาตัวบํงชีคุ้ณภาพการบริหารการศกึษาเพื่อความเป็น

เลิศของสถานศกึษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 15. 
50วิภาพร  นธิิปรีชานนท์, “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยของส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 32. 
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ความเป็นมาของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เริ่มต๎นจาก วงการแพทย์ ที่พิจารณาถึงวิธีการปฎิบัติงานที่ดี  

และมีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติดังกลําวระหวํางหนํวยงาน  ผลสุดท๎าย คือ การน าไปใช๎จน

เป็นมาตรฐาน  สมาคมวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกา  ได๎มีการปรับปรุงคุณภาพในการดูแล

ผู๎ปุวย  โดยการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ  โปรแกรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งต๎องอาศัยการ

แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ มีการแจกรางวัล Best Practice  เพื่อเสริมแรงในการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน  โดยผลงานที่ได๎รับรางวัลจะถูกตีพิมพ์ในวารสาร Best Practice 

และเว็บไซค์ของสมาคม 

  ตํอมา หนํวยงานในภาคธุรกิจได๎น า Best Practice  ไปใช๎เป็นรางวัลหรือสิ่งจูงใจ

ให๎กับองค์กร  เพื่อกระตุ๎นให๎ทุกฝุายเกิดการสร๎างสรรค์ผลงาน  และวิธีการปฏิบัติงานที่ดี  

สร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า  อันน ามาสูํการสร๎างผลก าไรให๎บริษัทหรือองค์กร  

ผลตอบแทนส าหรับฝาุยหรือแผนกที่จะได๎รับรางวัลนั้น  ในระยะแรก  รางวัลที่มอบให๎  มักเป็น

ถ๎วยรางวัล และเงนิสด ตอํมามีการเปลี่ยนรูปแบบการให๎รางวัล  เพื่อให๎การปฏิบัตินั้นเกิดความ

ยั่งยืน  จึงมักให๎รางวัลในลักษณะที่เป็นนามธรรม  เชํน  การยืดหยุํนในการท างาน  ผํอนคลาย

กฎระเบียบ  ให๎โอกาสบุคลากรระดับลํางเข๎าถึงผ๎ูบริหารได๎อยํางไมํเป็นทางการ51 

ความส าคัญของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 จากหลักการที่วํา “ถ๎าได๎น าความรู๎ไปใช๎ ความรู๎นั้นก็ยิ่งเพิ่มคุณคํา  เพราะท าให๎

เกิดการตํอยอดความรู๎ให๎แตกแขนงออกไปอยํางกว๎างขวาง”  ดังนั้นเปูาหมายของการปฏิบัติที่

เป็นเลิศก็เพื่อใหอ๎งค์กรและคนในองค์กรมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งการจัดการที่เป็นเลิศ

สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎หลายกรณี  ดังนี้  1)  Best Practice  กับการจัดการความรู๎  การ

จัดการความรู๎จะบรรลุเปูาหมายได๎  1) ต๎องท า Best Practice    ให๎ปรากฏให๎ชัดแจ๎ง  เชํน  

เอกสารรายงานคูํมอืการปฏิบัติงาน  เพื่อให๎ผ๎ูอื่นได๎น าไปใช๎พัฒนางานแบบตํอยอดความรู๎  และ

สามารถจัดเก็บ Best Practice   นั้นไว๎ในคลังความรูข๎ององค์กรไมํให๎ความรู๎นั้นหายไปกับบุคคล  

เมื่อบุคคลนั้น ๆ ออกจากองค์กรไปแล๎ว   2) Best Practice  กับองค์กรแหํงการเรียนรู๎  การ

จัดเก็บความรูเ๎ป็นเรื่องส าคัญที่ท าให๎เกิดการเรียนรู ๎และประยุกต์ใชค๎วามรู๎  รวมทั้งแปลความรู๎

ของคนไปเป็นความรู๎ขององค์กร  การที่จะเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎นั้น  จะต๎องมีทักษะ 5 

                                                           
51จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการบริหาร

การศึกษา การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553), 16. 
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ด๎าน  ได๎แกํ  การแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  การทดลองศึกษาหาแนวทางใหม ํๆ การเรียนรู๎จาก

ประสบการณ์ในอดีต  การเรียนรู๎จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของคนอื่น  และการถํายทอดความรู๎

อยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร  จะเห็นได๎วํา Best Practice  เป็นสิ่งส าคัญเพราะ

เป็น  1 ใน 5 ของทักษะในองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 3) Best Practice  กับการฝึกอบรมผู๎บริหาร

สถานศึกษา  ตามหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนา

ผู๎บริหารสถานศึกษา  ก าหนดให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมต๎องฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาต๎นแบบ  

เพื่อศึกษา Best Practice  ของสถานศึกษานั้น ๆ  วํามีวิธีการบริหารงานอยํางไร  จึงจะประสบ

ความส าเร็จแล๎วจัดท าเป็นเอกสารน าเสนอท าให๎ได๎แนวทางปฏิบัติที่น ามาใช๎ในการบริหาร

โรงเรียนของตน  ซึ่งในการคัดเลือกผู๎บริหารการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้น  พบวํา  ใน

การคัดเลือกนั้นจะให๎ผู๎เข๎ารับการคัดเลือกน าเสนอ Best Practice  ด๎านบริหารของตนเองให๎

คณะกรรมการใช๎ประกอบการพิจารณาวํา  มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไมํ  4) Best Practice  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย  การจัดการความรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ควร

จะเริ่มต๎นจากการค๎นคว๎า  รวบรวม Best Practice   ด๎านการบริหารการศึกษาด๎านการเรียน

การสอน จากเอกสารและตัวบุคคลตําง ๆ   ที่มีความเช่ียวชาญ  แล๎วถํายทอดความรู๎เหลํานั้น

สูํครูคนอื่น ๆ เพื่อเป็นเครือขาํยแตกสาขาออกไป  โดยใช๎ฐานความรู๎และประสบการณ์ของครูที่

ประสบความส าเร็จด๎านการบริหารและการเรียนการสอนเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาครูให๎

ขยายออกไปกว๎างขวาง  นอกจากนี้ แคนเทอร์ (Kanter) กลําววํา การน า Best Practice  ไปใช๎

ในองค์กรท าให๎องค์กรประสบความส าเร็จ เพราะ 1) บุคลากรมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ระดับสูงได๎ด๎วยตนเอง 2) บุคลากรมีความรู๎และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานจนค๎นพบ

มาตรฐานการปฏิบัติระดับสูงได๎ด๎วยตนเอง 3) พันธกิจส าเร็จลุลํวงได๎เพราะการใช๎จําย

งบประมาณมีประสิทธิภาพ  4) เป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน๎าที่  5) เป็นฐาน

ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รวํมกันของบุคลากร  6) การมีเครอืขํายส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

7) การท างานจะด าเนินการเป็นไปอยํางอัตโนมัติ  8) เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผํานมา

ของบุคลากรด๎วยตนเอง 9) มาตรฐานการปฏิบัติงานสูงขึ้นและเป็นการค๎นพบสิ่งที่ดีที่สุดในการ

ปฏิบัติงานด๎วยตนเอง  10) ชํวยให๎บุคลากรในองค์การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีและสูงขึ้น

สํงผลใหอ๎งค์กรมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 11) บุคลากรมีแนวคิดสร๎างสรรค์และมีการ

คิดอยํางเป็นระบบในการเรียนรู๎ส าหรับการน าไปปฏิบัติงาน52 

                                                           
52KanterRosabeth Moss,  Introduction : Getting the Best from Best Practices 

Best Practice Handbook (London: Bloomsbury Publishing, 2003), 2-7. 
 



25 

 

แนวคดิเบื้องต้นของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 

 ศาสตร์การบริหารมีวิวัฒนาการอยํางตํอเนื่องแตํละยุคตํางก็มีจุดเน๎นที่แตกตํางกัน 

เชํน ในยุคทัศนะดั้งเดิมประมาณปี ค.ศ.1890 ให๎ความส าคัญกับความมีประสิทธิภาพในการ

ท างานและการควบคุมมาก แตํละเลยความส าคัญของมนุษย์ในยุคทัศนะเชิงพฤติกรรมซึ่งเริ่ม

เมื่อประมาณปี ค.ศ.1910 เป็นต๎นมา การบริหารให๎ความส าคัญกับมนุษย์มากขึ้น โดยมีความ

เชื่อวําองค์กรที่มีประสิทธิภาพนั้นผู๎บริหารจะต๎องเข๎าใจและให๎ความสนใจกับการเสริมสร๎าง

ปัจจัยจูงใจที่จะมีผลตํอพฤติกรรมการท างานของมนุษย์ในองค์กรสํวนในยุคทัศนะเชิงปริมาณ

ซึ่งเริ่มเมื่อประมาณ ปี ค.ศ.1940 เป็นต๎นมา ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลมี

การใช๎ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ วิธีการเชิงสถิติและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจมากขึ้น53  ในปลายทศวรรษ 1970 มกีารพัฒนาทฤษฎีใหมํๆ ที่มีความหลากหลายมาก

ขึ้น ศาสตร์ทางการบริหารได๎รับอิทธิพลจากหลายสาขาผสมผสานกันในลักษณะสหวิทยาการ

และยังมีการน าทฤษฎี ตําง ๆ มาบูรณาการเข๎าด๎วยกัน เพื่อให๎สามารถประยุกต์ใช๎ได๎กับองค์กร

มากขึ้นในชํวงทศวรรษที่ 20 ผู๎บริหารสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับการจัดการในลักษณะที่เป็น

สูตรส าเร็จที่สามารถประยุกต์ใช๎ได๎ทั่วไป ปัจจุบันการบริหารองค์กรที่ได๎รับการยอมรับวํามี

ประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมใช๎กันมากที่สุดคือการบริหารคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร (Total 

Quality Management : TQM) แนวคิดนี้มีวิวัฒนาการมาจากการผลิตทางด๎านอุตสาหกรรม

ที่วําการผลิตต๎องมีคุณภาพซึ่งต๎องมีการตรวจสอบผลผลิต ตํอมามีแนวคิดในการควบคุ ม

คุณภาพซึ่งเน๎นที่กระบวนการผลิต โดยการตรวจหาข๎อผิดพลาดในการท างานเพื่อหาทางแก๎ไข 

แนวคิดตํอมาเปลี่ยนเป็นการผลิตสินค๎าให๎มีคุณภาพตามความต๎องการของลูกค๎าเพื่อให๎ได๎

มาตรฐานเป็นที่พอใจ จึงเกิดระบบประกันคุณภาพขึ้น ระบบนี้เน๎นการปูองกันการเกิด

ข๎อผิดพลาด เพื่อเป็นการลดต๎นทุนการผลิต ส าหรับแนวคิดด๎านคุณภาพในปัจจุบันคือการผลิต

สินค๎าให๎ได๎ตรงตามความต๎องการของลูกค๎า ซึ่งต๎องเกิดจากการบริหารที่มีคุณภาพในทุก ๆ 

ด๎าน 54 

 

                                                           
53วิโรจน์  สารรัตนะ และคณะ,  ผู้บริหารใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาและ

โรงเรยีนมัธยมศกึษา: ผลการวิจัยเพื่อการวิพากษ์ (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2545). 
54สุกัญญา  โฆวิไลกูล,  การวิเคราะห์ระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหงํจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 32. 



26 

 

รูปแบบการบรหิารสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ 

 คา โฮ มอค (Ka-ho Mok)ได๎ศึกษาเรื่อง “Decentralization and marketization of 

education in Singapore : A case study of the schoolexcellence model” โดยมีวัตถุประสงค์

การวิจัยเพื่อตรวจสอบและศึกษาถึงปรัชญาและหลักการของรูปแบบความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์  เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์เปิดโอกาสให๎สถานศึกษาได๎พัฒนา

ศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่โดยการน าเสนอนโยบายการกระจายอ านาจ เพราะหวังวํา

สถานศกึษาในแตํละโรงมีความสามารถและยดืหยุํนที่จะพัฒนาจุดแข็งของตนเองและเหมาะกับ

สภาพของแตํละสถานศึกษาเป็นอยํางดี แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลจะชํวยสนับสนุนให๎การศึกษามี

คุณภาพ คือ การน าเสนอรูปแบบความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษา (School Excellence Model : 

SEM)เพื่อให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงและประเมินตนเอง SEM ประกอบด๎วย

สองกลุํมใหญํด๎วยกัน คือ กลุํมสนับสนุนและกลุํมผลลัพธ์  โดยที่กลุํมสนับสนุนเป็นกลุํมที่ให๎

ความสนใจวําผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได๎อยํางไร ในขณะที่กลุํมผลลัพธ์เป็นผลที่สถานศึกษาได๎รับ 

กลุํมสนับสนุนมุํงวําผู๎น าของสถานศึกษาใช๎ภาวะผู๎น าอยํางไรในการก าหนดคุณคําและการ

มุํงเน๎นการเรียนรู๎ของนักเรียนและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและความรับผิดชอบตํอสังคม 

รวมไปถึงการก าหนดแผนกลยุทธ์ของแตํละสถานศึกษาโดยการตรวจสอบทิศทางที่ชัดเจนที่

มุํงเน๎นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อจะสนับสนุนทิศทางนั้น การน าแผนไป

ปฏิบัติและการตดิตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ นอกจากนี้ทีมงานจะต๎องตรวจสอบโดยการ

บริหารบุคลากร เป็นการทบทวนวําสถานศึกษามีวิธีการพัฒนาและใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่ใน

การผลักดันให๎บุคลากรท างานอยํางเต็มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา การที่

สถานศึกษาใช๎ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการสนับสนุนแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกระบวนการตาํง ๆ เพื่อที่จะน าไปสูํ

ความส าเร็จของสถานศึกษากระบวนการมุงํเน๎นนักเรียน ผลลัพธ์การปฏิบัติการและการบริหาร

เป็นพืน้ที่อีกกลุํมหนึ่งในการตรวจสอบวําการออกแบบของสถานศึกษา การปฏิบัติ การจัดการ

และการปรับปรุงกระบวนการหลักในภาพรวมของการจัดการศึกษาและการท างานสํงผลตํอ

การขยายความเป็นอยูํที่ดีให๎กับนักเรียน  รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา 

นอกจากนั้นยังรวมไปถึงผลลัพธ์ทางด๎านบุคลากร ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในการอบรมและ

พัฒนา ขวัญและก าลังใจของบุคลากร ผลลัพธ์ทางด๎านหุ๎นสํวนและสังคม เชํน ผลสัมฤทธิ์ของ

สถานศึกษาตรงกับความต๎องการของหุ๎นสํวนและสังคมสํวนใหญํสุดท๎ายคือผลการปฏิบัติงาน

หลักของสถานศกึษาจะถูกตรวจสอบโดยการทบทวนวําการพัฒนาโดยภาพรวมของนักเรียน 
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เป็นอยํางไรเกี่ยวกับผลผลิตทางการศกึษา55 

การบรหิารงานเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 Best Practice เกิดขึ้นได๎จากหลายปัจจัย ได๎แกํ บุคคล เกิดขึ้นจากการเรียนรู๎ของ

ตัวบุคคล ภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร หรือเกิดจากการเรียนรู๎ของผู๎ปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการตํอ

ผู๎บริหารหรือเกิดจากข๎อเสนอแนะของผู๎ปกครอง ชุมชน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย(Stakeholder) กลุํม

ปัญหาตําง ๆ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการทั้งระบบ ทั้งปัจจัยน าเข๎า กระบวนการและ

ผลผลิตไมํได๎ตามเปูาหมาย ความกดดันจากผู๎รับบริการ การขับเคลื่อนนโยบายของผู๎บริหาร

ระดับสูง ภาวะข๎อจ ากัดของทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะวิกฤติท าให๎มีการแสวงหาแนวทาง 

กระบวนการ วิธีการที่ดีที่สุดวําเพื่อให๎ได๎ผลผลิตความส าเร็จสูงสุด แรงขับเคลื่อน การค๎นหา

วิธีการในการเพิ่มผลผลิต ผลก าไร การสร๎างความพึงพอใจของผู๎รับบริการ เสริมสร๎าง

ประสิทธิภาพขององค์การ กระบวนการกระตุ๎นและรวบรวมความคิดจากบุคลากรของ

หนํวยงาน สามารถน ามาปรับใช๎กับสถานศึกษาของทํานได๎และจะน ามาสูํการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในการบริหารงานได๎ในที่สุด 

 กระบวนการกระตุ๎นและรวบรวมความคิดสูํความเป็นเลิศ ประกอบไปด๎วย 7 

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กระตุ๎นและเปิดรับความคิด ผู๎บริหารต๎องให๎ความส าคัญกับทุก

ความคิด โดยผู๎บริหารจะต๎องแสดงให๎บุคลากรในหนํวยงานรู๎สึกถึงความตั้ งใจจริงของ

หนํวยงานที่ต๎องการรวบรวมความคิดที่มีคําของทุกคน โดยทุกความคิดจะต๎องได๎รับการ

พิจารณาที่แสดงถึงการใสํใจและเห็นความส าคัญ เชํน การสอบถามหรือพูดคุยเป็นรายบุคคล 

ทักษะในการฟังจึงเป็นทักษะจ าเป็นของผู๎บริหารที่จะต๎องใช๎ ต๎องฟังอยํางตั้งใจและไมํดํวนสรุป 

เปิดโอกาสให๎บุคลากรในหนํวยงานได๎อธิบายรายละเอียด  ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการตามขั้นตอน

การเสนอความคิด เริ่มต๎นจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) ลดรอบเวลาการ

ท างาน มีการเรียนรู๎และพัฒนาตํอไปอยํางตํอเนื่อง การตั้งเกณฑ์เทียบเคียง (Benchmarking) 

สร๎างความตื่นตัวตํอปัญหาของหนํวยงานและหาโอกาสในการปรับปรุง  ขั้นตอนที่ 3 ประเมิน

ความคิด และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพื่อการปรับปรุง  ผู๎รํวมในการพิจารณาประเมินความคิด

จะต๎องเป็นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสถานการณ์นั้น ๆ โดยตรง หากความคิดมีสํวนคาบเกี่ยวหลาย

หนํวยงานก็อาจมีความจ าเป็นที่ต๎องรวมตัวแทนจากหนํวยงานตําง ๆ นั้นไว๎ในกลุํมผู๎พิจารณา

                                                           
55Ka-Ho  Mok,  “Decentralization and Marketization of Education in Singapor: A 

case study of the school excellence model,”  Journal of educational administration, 

(November 2003): 4. 
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ด๎วย เชนํ การตั้งทีมงานข๎ามสายงานเพื่อเป็นทีมงานเฉพาะกิจในการพิจารณาประเมิน  ขั้นตอน

ที่ 4 น าความคิดไปปฏิบัติ เมื่อความคิดผํานการประเมินเรียบร๎อยแล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือการน า

ความคิดไปปฏิบัติ โดยการน าความคิดไปปฏิบัติจริงในการท างานนี้จะต๎องมีความรวดเร็วและ

ตํอเนื่องสอดคล๎องกับภาระงานและแนวทางปฏิบัติที่มีอยูํ  ขั้นตอนที่ 5 ทบทวนเพื่อขยาย

ความคิด พิจารณาถึงความเป็นไปได๎ในการขยายผลความคิด มองทั้งการขยายผลในเชิงลึก

และเชิงกว๎าง เชํน สามารถขยายผลให๎เชื่อมโยงสูํการท างานในเชิงลึกได๎หรือไมํ หรือ สามารถ

น าไปประยุกต์ใช๎กับสถานการณ์อื่นหรือหนํวยงานอื่นได๎หรือไมํ  ขั้นตอนที่ 6 ยกยํอง ชมเชย 

และประกาศความส าเร็จ ชมเชยเจ๎าของความคิดและประกาศให๎บุคลากรสํวนรวมของ

หนํวยงานได๎รับทราบเมื่อความคิดนั้นได๎รับการน าไปปฏิบัติแล๎ วเห็นผลของความส าเร็จ  

ขั้นตอนที่ 7 วัดผล ทบทวนและปรับปรุง การติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน ามาทบทวนเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการให๎ดีขึ้น  การเก็บข๎อมูลในขั้นตอนนี้ควรเป็นการเก็บ

ข๎อมูลจริงที่เป็นตัวเลขเชงิปริมาณเพื่อน ามาใช๎ในการค านวณสถิต ิรวมทั้งข๎อมูลเชิงคุณภาพเพื่อ

ชํวยในการวิเคราะหแ์ละสรุปผลเพื่อทบทวนและปรับปรุง56 

 การด าเนินงานเพื่อน ามาสูํการปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้นมีหลักและแนวปฏิบัติดังนี้ 1) 

การวิเคราะห์บริบท เริ่มจากการก าหนดเปูาหมายของสถานศึกษาในอนาคตและน ามาจัดท า

เป็นยุทธศาสตร์สถานศึกษาเพื่อการบริหารงานไปสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ โดยในการก าหนด

ยุทธศาสตร์นั้นผู๎บริหารควรท าการวิเคราะห์บริบทสถานศึกษาเพื่อให๎ทราบถึงสถานภาพ

ปัจจุบันของสถานศึกษา โดยใช๎แนวคิดในการด าเนินการ 3 ประการ คือ แนวคิดการวินิจฉัย

องค์การ (Organization Diagnosis) แนวคิดของกระบวนการจิตปัญญา (Contemplative 

Education) และแนวคิดของการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems Thinking) การวินิจฉัยองค์การ

เป็นกระบวนการที่ท าให๎ผู๎บริหารเกิดความเข๎าใจ เห็นความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

หรือสถานศึกษา  เครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งได๎รับความ

นิยมสูงสูด คือ เครื่องมือวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็งขององค์การ หรือ SWOT Analysis มาจาก 3 

แหลํง คือ (1) ประสบการณ์การท างานของผู๎เข๎ารํวม  (2) ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์การ และ 

(3) แหลํงข๎อมูล โดยทุกฝุายเป็นเจ๎าของและพันธสัญญา จากการที่ผู๎เข๎ารํวมเป็นผู๎คิด วิเคราะห ์

ใช๎เหตุผลอภิปรายแลกเปลี่ยน จนกระทั่ งน าไปสูํการตัดสินใจในการก าหนดภารกิจ 

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกลุํม สํวนตํอมา คือ การด าเนินการตามกระบวนการจิตตปัญญา 

                                                           
56จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการบริหาร

การศึกษา การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (กรุงเทพ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553), 16. 
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พิจารณาถึงคุณคําของสิ่งตําง ๆ ที่อยูํรายรอบสถานศึกษา และสามารถน าสิ่งเหลํานี้มาใช๎ให๎

เกิดประโยชน์ตํอการบริหารสถานศึกษา ด๎วยวิธีการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ คือ การเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ของสิ่งตําง ๆ ที่อยูํแวดล๎อมสถานศึกษาเข๎าด๎วยกัน พิจารณาถึงผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นจากบริบทของสถานศึกษา  2) การบริหารจัดการที่ดี ผู๎บริหารสถานศึกษาควรยึด

หลักการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 6 ประการ ประกอบด๎วย หลักนิติธรรม คือ การปรับกฎ 

ระเบียบ ขอ๎บังคับ และกติกาตําง ๆ ใหท๎ันสมัยและเป็นธรรม หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและ

เชื่อมั่นในความถูกต๎องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร๎างคํานิยมที่ดีงามให๎ผู๎ปฏิบัติงานในองค์กร

หรอืสมาชิกของสังคม คือ หลักความโปรํงใส คอื การเปิดเผยข๎อมูลขําวสารอยํางตรงไปตรงมา

และสามารถตรวจสอบความถูกต๎อง หลักความรับผิดชอบ คือ การที่ทุกคนทุกฝุายตระหนักใน

สิทธิและหน๎าที่ มีส านึกในความรับผิดชอบตํอบทบาทหน๎าที่ของตน หลักความคุ๎มคํา คือ การ

บริหารจัดการและใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัด เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด รู๎คุณคําของทรัพยากร

ของชาติและบริหารงานด๎วยความประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  3) การวางแผนและ

ก าหนดยุทธศาสตร์ กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด๎วยกระบวนการที่

ส าคัญ 4 ขั้นตอน ได๎แกํ (1) การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เป็นการ

วิเคราะห์ถึงปัจจัยและสภาวะตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับองค์การ ทั้งภายนอกและภายในองค์การ

ด๎วยเครื่องมือตําง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อที่จะได๎มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับปัจจัยตําง ๆ 

รวมทั้งสถานะของตัวเองได๎อยํางชัดเจนยิ่งขึ้น (2) การก าหนดทิศทางขององค์การ (Strategic 

Direction Setting) เป็นการก าหนดทิศทางที่องค์การต๎องการมุํงไป เปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์

ระดับสูงที่องค์การตอ๎งการที่จะบรรลุ  (3) การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) คือ 

การน าข๎อมูลและความรู๎ตําง ๆ ที่ได๎รับจากการก าหนดทิศทางขององค์การและวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกและภายในองค์การมาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ในระดับและรูปแบบตําง ๆ รวมทั้งการ

ประเมินและคัดเลือกวํากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับองค์การมากที่สุด (4) การน า

ยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติ (Strategic Implementation) เมื่อองค์การได๎ก าหนดทิศทางของ

องค์การวิเคราะห์ปัจจัยด๎านตําง ๆ และจัดท ายุทธศาสตร์แล๎ว จะต๎องน ายุทธศาสตร์ที่ได๎

วางแผน จัดท าและคัดเลือกไว๎มาด าเนนิการประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให๎เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ได๎

ตั้งไว๎  4)  การน าแผนยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติ เริ่มต๎นจากการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับ

องค์การสูํระดับหนวํยงาน องค์ประกอบส าคัญ คอื ยุทธศาสตรข์องหนํวยงานจะต๎องสอดคล๎อง

และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา โดยผํานกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์

ระดับสถานศึกษาสูํระดับหนํวยงานดังนี้  (1) การก าหนดเปูาหมายของหนํวยงาน ซึ่งจะต๎อง

สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา  (2) การส ารวจสภาพปัจจุบันของหนํวยงาน
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หรือการวินิจฉัยองค์การระดับหนํวยงาน (Unit Diagnosis)  (3) การวางแผนยุทธศาสตร์ด๎วย

แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map) ระดับหนวํยงานและการก าหนดตัวชี้วัดระดับหนํวยงานและ 

(4) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหนํวยงาน (Unit Performance Evaluation)   5) 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากการเตรียมความพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นการ

เตรียมคนและโครงสรา๎งขององค์การให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงและท าให๎การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับและได๎รับความรํวมมือจากสมาชิกขององค์การ ซึ่งจะพร๎อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อมีลักษณะสามประการ นั่นคือ (1) ผู๎บริหารมีความสามารถได๎รับการยอมรับ  

(2) สมาชิกในหนํวยงานมีความรู๎สึกต๎องการการเปลี่ยนแปลง และ (3) ไมํมีโครงการบริหาร

หลายระดับช้ันและสมาชิกคุ๎นเคยกับการท างานรํวมกัน หลังจากเตรียมความพร๎อมรับการ

เปลี่ยนแปลงแล๎ว ขั้ นตอนตํอมา คือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลงอยํางเป็นระบบ 

ประกอบด๎วย กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ (1) การสร๎างทีมเจ๎าภาพ  (2) การพัฒนาวิสัยทัศน์

ของการเปลี่ยนแปลง (3) การวางแผนและก าหนดตัวชี้วัด (4) การพัฒนาโครงสร๎างที่สนับสนุน

การเปลี่ยนแปลง และ (5) ด าเนินการและหยั่งรากการเปลี่ยนแปลง  6) การสร๎างเครือขํายและ

การมีสํวนรํวม เป็นเครื่องมือส าคัญหนึ่งในการบริหาร การเปิดโอกาสให๎ประชาชนและ

ผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนรับรู๎ รํวมคิด รํวมตัดสินใจ จะน ามาซึ่งความโปรํงใสในการบริหารงาน

และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของสถานศึกษาให๎ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับรํวมกันของทุกฝุาย

ระดับของการสร๎างเครือขํายและการมีสํวนรํวมของประชาชนแบํงเป็น 5 ระดับ คือ (1) การให๎

ข๎อมูลขําวสาร วิธีการให๎ข๎อมูลสามารถใช๎ชํองทางตําง ๆ เชํน เอกสาร สิ่งพิมพ์ การเผยแพรํ

ข๎อมูลขําวสารทางสื่อตําง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขําว การจัดงานแถลงขําว การติด

ประกาศและการให๎ข๎อมูลผํานเว็บไซค์ เป็นต๎น  (2) การับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่

เปิดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูลข๎อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจของสถานศึกษาด๎วยวิธีการตําง ๆ  (3) การเกี่ยวข๎อง เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมี

สํวนรวํมในการปฏิบัติงาน หรอืรํวมเสนอแนะทางที่น าไปสูํการตัดสินใจ เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎

ประชาชนวําข๎อมูลความคิดเห็นและความต๎องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็น

ทางเลือกในการบริหารงานของสถานศึกษา  (4) ความรํวมมือ เป็นการให๎กลุํมประชาชนผู๎แทน

ภาคสาธารณะมีสํวนรํวม โดยเป็นหุ๎นสํวนกับสถานศึกษาในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมี

การด าเนินกิจกรรมรํวมกันอยํางตํอเนื่อง  (5) การเสริมอ านาจแกํประชาชน เป็นขั้นที่ให๎

บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให๎ประชาชนเป็นผู๎ตัดสินใจ เชํน การลงประชามติใน

ประเด็นสาธารณะตําง ๆ เป็นต๎น  7) การควบคุม การวัด ประเมินผลและการจัดการความรู๎ 

การควบคุมเป็นกระบวนการที่ผู๎บริหารสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม วําการด าเนินงานของ
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บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานจะชํวยบรรลุเปูาหมายของสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไมํ แบํงออกได๎ 3 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ระดับกลวิธี และระดับกลยุทธ์ 

ซึ่งมีระบบการควบคุมตั้งแตํ การควบคุมสิ่งน าเข๎า การควบคุมการด าเนินงานและการควบคุม

สิ่งน าออก  โดยมีขัน้ตอนในการควบคุม 4 ขั้นตอน ได๎แกํ การก าหนดมาตรฐาน การวัดผลการ

ปฏิบัติ การเปรียบเทียบและผลการเปรียบเทียบ ซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิภาพต๎องค านึงถึง

การเชื่อมโยงเข๎ากับการวางแผน การน าเข๎าข๎อมูลในการจัดการเพียงพอ การยอมรับมีความ

ยืดหยุํน และใช๎หลายแนวทางประกอบกันและเข๎าข๎อมูลในการจัดการเพียงพอ การยอมรับมี

ความยืดหยุํนและใช๎หลายแนวทางประกอบกันและมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎บริหารจะต๎องมี

ความเขา๎ใจในพื้นฐานและหลักการของการน าตัวชี้วัดมาใช๎ นอกจากนี้ ยังต๎องสื่อสารถํายทอด

ให๎บุคลากรมีความเข๎าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการน าตัวชี้วัดมาใช๎ รวมถึงท าตัวให๎

เป็นแบบอยํางที่ดีให๎บุคลากรในองค์การได๎เห็นอยํางเป็นรูปธรรม ผู๎บริหารควรจะรับเป็น

เจ๎าภาพในการพัฒนาและน าตัวชี้วัดมาใช๎ในองค์การ โดยไมํควรจะมอบหมายให๎ผู๎บริหารระดับ

รองเป็นเจ๎าภาพแทน เนื่องจากการรับเป็นเจ๎าภาพเองนั้นจะท าให๎บุคลากรให๎ความส าคัญตํอ

การพัฒนาและน าเอาตัวชี้วัดมาใช๎มากขึ้น  ตัวชี้วัดระดับบุคคลนี้จะสนับสนุนผลการปฏิบัติงาน

ระดับองค์การ  เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลนั้น ตั้งต๎นมา

จากแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์การ ถํายทอดมายังแผนยุทธศาสตร์ระดับหนํวยงาน จากนั้นจึง

น ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล นอกจากนี้ตัวชี้วัดระดับบุคคลยังเป็นสํวนหนึ่งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล (Performance Appraisal) ซึ่งประกอบด๎วยการวัดผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัด (KPI) และการประเมินพฤติกรรมซึ่งพิจารณาจากขีด

สมรรถนะ(Competency) 57 

 เซอร์จีโอแวนนี่ (Sergiovanni)กลําววํา โรงเรียนดีมีคุณภาพนั้นควรมีลักษณะ 9 

ประการ คือ 1) เน๎นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student – centered) ด๎วยการสร๎างระบบสนับสนุน

อยํางเป็นเครือขํายเพื่อชํวยนักเรียน จัดให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน  ให๎

ความส าคัญในการจัดสวัสดิการโรงเรียน มีการระดมอาสาสมัคร ผู๎ปกครอง ผู๎ชํวยครูและ

เพื่อนติวความรู๎ เพื่อท าหน๎าที่ชํวยการเรียนรู๎ของนักเรียน ความต๎องการของนักเรียนจะได๎รับ

การตอบสนองกํอนสิ่งอื่น มีการสร๎างบรรยากาศแหงํความรํวมมือ และความเชื่อถือไว๎วางใจซึ่ง

กันและกัน  2) จัดโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายและเน๎นพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนรู๎รอบหรือ

                                                           
57Sergiovanni อ๎างถึงใน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชุดเครื่องมือการ

เรียนรู้ด้วยตนเองด้านบริหารการศึกษา (Self-Learning Toolkits) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แหงํจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 45-50. 
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พหูสูตเป็นอันดับแรก ดังนัน้โรงเรียนจงึจัดโปรแกรมการเรยีนที่ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสเลือกเรียน

ตามความต๎องการและความสนใจ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นําสนใจ เน๎นการศึกษาเนื้อหา

เชิงลึก มีการติดตามผลความก๎าวหน๎าของนักเรียนและแจ๎งให๎นักเรียนได๎รับทราบผลเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาตนเอง  3) จัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน จัดโครงสร๎าง

การบริหารที่มุํงสนับสนุนการเรียนการสอน ออกแบบโปรแกรมการเรียนเพื่อประกัน

ความส าเร็จในการเรียนของนักเรียน ครูและผู๎บริหารมีความเชื่อวํานักเรียนทุกคนมี

ความสามารถที่จะเรียนได๎ และถือวําเป็นความรับผิดชอบที่จะต๎องท าให๎นักเรียนทุกคนเรียนรู๎

ได๎จริง ครูและผู๎บริหารตํางเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองวํา สามารถท าให๎นักเรียนเรียนรู๎

ได๎ ครูแจ๎งความคาดหวังในตัวนักเรียนให๎นักเรียนทราบ จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

แกํนักเรียนปรับปรุงการเรียนการสอนให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของนักเรียน เตรียมการ

เพื่อปูองกันความผิดพลาด ที่อาจจะเกิดจากการเรียนของนักเรียน ใช๎ยุทธศาสตร์ในการสอน

หลากหลายวิธี  4) มีการสร๎างบรรยากาศที่ดีแกํนักเรียน และก าหนดการจัดการการเรียนการ

สอนในโรงเรียนอยํางชัดเจนโดยประกาศภารกิจ เปูาหมาย คํานิยม และมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานอยํางชัดเจน โดยก าหนดขั้นตอน เปูาหมายและทิศทางของครูอาจารย์อยํางคงเส๎น

คงวา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนด๎วยการให๎ค าชมและมอบรางวัล มีบรรยากาศที่เน๎น

การท างานและมีความเชื่อมั่นและคาดหวังในความส าเร็จในการเรียนของนักเรียน ครูและ

ผูบ๎ริหารพร๎อมเปิดรับความรํวมมือจากชุมชน และพยายามสร๎างสภาวะแวดล๎อมที่สํงเสริมการ

เรียนรู๎ รับข๎อเสนอแนะและวิทยาการใหมํ ๆ มีบรรยากาศแหํงมิตรภาพ และเน๎นกิจกรรมด๎าน

วัฒนธรรม น าทรัพยากรทางการศึกษาในชุมชนมาใช๎ประโยชน์ในการเรียนการสอน สร๎างวินัย

นักเรียนด๎วยการให๎ก าลังใจและสร๎างวินัยเชิงบวก ผู๎บริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมเป็นตัวอยําง

ด๎วยการแสดงออกเพื่อสนองนโยบายของโรงเรียน  5) สํงเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหวําง

บุคลากรในโรงเรียน สร๎างสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมในการท างานที่มีมาตรฐานสูงในหมูํครู

อาจารย์ คณะครูได๎รับเกียรติให๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในสิ่งที่มีผลกระทบตํองานของครู มี

เสรีภาพในการท างานให๎บรรลุผลส าเร็จ มีสํวนรํวมในการสร๎างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคี

ในหมูํครูอาจารย์ สร๎างบรรยากาศที่ยกยํองให๎เกียรติกันและกัน ครูอาจารย์รํวมมือกันสํงเสริม

และพัฒนาความสามารถในวิชาชีพแกํกัน  6) ต๎องเน๎นการพัฒนาบุคลากร ใช๎ระบบประเมินผล

ครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครู จัดให๎การฝึกอบรมสัมมนา ตามความจ าเป็นและตามความต๎องการ

ของครู เน๎นกิจกรรมให๎ครูได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์และเทคนิค  ตําง ๆ  ในการสอน 

สร๎างบรรยากาศการพัฒนาบุคลากรที่เป็นสํวนหนึ่งของการท างานที่อาศัยความรํวมมือพึ่งพา

อาศัยกันและกันของบุคลากร จัดโอกาสตําง ๆ ให๎ครูได๎พัฒนาตนเองอยํางเพียงพอ สํงเสริมให๎
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ครูและผูบ๎ริหารได๎มีโอกาสทบทวนและวิพากษ์งานที่ทุกคนได๎ท าในโรงเรียน  7) จัดให๎บุคลากร

ได๎มีโอกาสเป็นผู๎น าตามโอกาสอันควร การบริหารโรงเรียนไมํได๎ขึ้นอยูํกับครูใหญํทั้ งหมด 

ผู๎บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให๎ครูได๎มีโอกาสในการรํวมบริหารโรงเรียนในรูปแบบตําง ๆ เชํน 

ตั้งเป็นทีมงาน คณะกรรมการ กระจายอ านาจการท างาน อาศัยการสื่อสารและสร๎าง

ความสัมพันธ์ระหวํางบุคลากร ยกยํองบุคคลและนักเรียนผู๎มีผลงานด๎วยการให๎รางวัลหรือ

ประกาศนียบัตร เป็นต๎น  8) สํงเสริมสนับสนุนการแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ มีการสํงเสริม

การแก๎ปัญหาที่น ามาซึ่งความส าเร็จในการแก๎ปัญหา และทุกคนได๎รับผลประโยชน์อันจะท าให๎

บุคลากรทุกคนได๎ท างานอยํางทุํมเท มุงํมั่น สรา๎งสรรคแ์ละท างานที่ได๎มาตรฐานสูง งานทุกงาน

ในโรงเรียนจะต๎องได๎รับการสนับสนุนอยํางดีที่สุดจากโรงเรียนโดยเฉพาะสนับสนุนงานการ

เรียนการสอน  9) เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม เปิดให๎มีความรํวมมือใน

การจัดการศึกษารํวมกับชุมชน มีวิธีการที่ดีในการสื่อสารและรํวมมือกับชุมชนเพื่อสรรสร๎าง

คุณภาพ มีการเชิญชุมชนเข๎าไปมีบทบาทในการจัดการศึกษาในโรงเรียน  โดยเชิญประชุมหรือ

เชิญเป็นกรรมการในการตัดสินใจในการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เปิดโอกาส

ให๎ผ๎ูปกครอง และชุมชนได๎มีบทบาทในการให๎การศึกษาแกํนักเรียนในทุกรูปแบบ58 

 สุทธนา  ฮั่นเกียรติพงษ์ ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอการบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย พบวํา การบริหารจัดการด๎าน

ผลผลิต มีผลการประเมินอยูํในระดับมากที่สุด สวํนการบริหารจัดการดา๎นครูและบุคลากรอื่นๆ 

ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ด๎านกระบวนการ การจัดการศึกษาหรือการเรียน

การสอนและด๎านการบริหารมีผลการประเมินอยูํในระดับมาก ปัจจัยที่สํงผลตํอการบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบวํา มีตัวแปร 4 ตัวแปร ดังนี้ 1) ปัจจัยด๎าน

โรงเรียน 2) ปัจจัยด๎านครูและบุคลากรอื่น ๆ 3) ปัจจัยด๎านผู๎บริหารและ 4) ปัจจัยด๎าน

สิ่งแวดล๎อมภายนอก59 

 อัญชลี  ประกายเกียรติ ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายใน

ส าหรับสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโดยใช๎เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของ

บัลดริจเป็นฐาน พบวํา สภาพปัจจุบันของการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                           
58Sergiovanni,T.J.“Leadership and excellence in school,” Educational 

Leadership, (1984): 4-13. 
59สุทธนา  ฮั่นเกียรตพิงษ์, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), ง. 
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เมื่อเทียบเคียงกับข๎อก าหนดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของ

บัลดริจ มีระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบคุณภาพรายองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การน าองค์กร 

2) การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 3) การมุํงเน๎นผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 4) การจัดกระบวนการ  

5) การมุํงเน๎นครูและบุคลากร 6)การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ และ7) ผลลัพธ์ 
60สอดคล๎องกับ นจิวรรณวีรวัฒโนดม ศึกษาเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็น

เลิศตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศึกษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม

ราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบวํา กระบวนการจัดการ ประกอบด๎วย การวางแผน ที่มุํงเน๎น

การจัดท ากลยุทธ์ การจัดองค์การ ที่มุํงเน๎นการจัดโครงสร๎างองค์กรที่มีการบริหารอยํางมีสํวน

รํวม การน า ที่มุํงเน๎นผู๎น าที่มีประสิทธิภาพและค านึงถึงแรงจูงใจของบุคลากรและการควบคุม 

ที่มุงํเน๎นการบริหารด๎วยความโปรํงใสและมีการควบคุมคุณภาพ61 

 เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสูํ

ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ พบวํา ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสูํความส าเร็จ 

สํวนใหญํขึ้นอยูํกับสมรรถนะสํวนบุคคลของผู๎บริหารสถานศึกษาและปัจจัยที่ชํวยเสริม ได๎แกํ 

การบริหารทรัพยากร การมีสํวนรํวมของบุคลากร เครือขํายภายนอก การจัดการปัญหา การ

พัฒนาอยํางตํอเนื่อง การปฏิบัติงานอยํางเหมาะสม ความเป็นสถาบันและการเปลี่ยนแปลง

องค์กร62 

 คาโฮ  มอค (Ka-ho Mok) ได๎ศึกษารูปแบบการกระจายอ านาจเพื่อความเป็นเลิศ

ส าหรับสถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์ “Decentralization and Marketization of Education in 

Singapor : A case study of the school excellence model” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ

                                                           
60อัญชลี  ประกายเกียรติ, “การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายในส าหรับ

สถานศกึษาขั้นพืน้ฐานโดยใช๎เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของบัลดริจ

เป็นฐาน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), ง. 
61นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, “รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), ง. 
62เชดิศักดิ์  ศุภโสภณ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสูํความเป็นเลิศ

ของสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของรัฐ” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), ง. 
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ตรวจสอบและศึกษาถึงปรัชญาและหลักการของรูปแบบความเป็นเลิศของสถานศึกษาใน

ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์เปิดโอกาสให๎สถานศึกษาได๎พัฒนาศักยภาพของ

ตนเองอยํางเต็มที่ โดยการน าเสนอนโยบายการกระจายอ านาจ เพราะหวังวําสถานศึกษาในแตํ

ละโรงมีความสามารถและยืดหยุํนที่จะพัฒนาจุดแข็งของตนเองและเหมาะสมกับสภาพของแตํ

ละสถานศึกษาเป็นอยํางดี แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลจะชํวยสนับสนุนให๎การศึกษามีคุณภาพ คือ 

การน าเสนอรูปแบบความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษา เพื่อให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและประเมินตนเอง ประกอบด๎วยสองกลุํมใหญํด๎วยกันคือ กลุํมสนับสนุน และกลุํม

ผลลัพธ์ โดยที่กลุํมสนับสนุนเป็นกลุํมที่ให๎ความสนใจวําผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได๎อยํางไร ในขณะที่

กลุํมผลลัพธ์เป็นผลที่สถานศึกษาได๎รับ กลุํมสนับสนุน มุํงวําผู๎น าของสถานศึกษาใช๎ภาวะผู๎น า

อยํางไรในการก าหนดคุณคํา และการมุํงเน๎นการเรียนรู๎ของนักเรียนและผลการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศ และความรับผดิชอบตํอสังคม รวมไปถึงการก าหนดแผนกลยุทธ์ของแตํละสถานศึกษา

โดยการตรวจสอบทิศทางที่ชัดเจนที่มุํงเน๎นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อจะ

สนับสนุนทิศทางนั้น การน าแผนไปปฏิบัติและการติดตามผลการด าเนินการเป็นระยะ 

นอกจากนีท้ีมงานจะต๎องถูกตรวจสอบโดยการบริหารบุคลากร เป็นการทบทวนวําสถานศึกษา

มีวธิีการพัฒนาและใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่ในการผลักดันให๎บุคลากรท างานอยํางเต็มศักยภาพ 

เพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา การสนับสนุนแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกระบวนการ

ตําง ๆ เพื่อที่จะน าไปสูํความส าเร็จของสถานศึกษา กระบวนการมุํงเน๎นนักเรียน ผลลัพธ์ การ

ปฏิบัติงานและการบริหารเป็นพืน้ที่อีกลุํมหนึ่งในการตรวจสอบวําการออกแบบของสถานศึกษา 

การปฏิบัติ การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการหลักในภาพรวมของการจัดการศึกษาและ

การท างานสํงผลตํอการขยายความเป็นอยูํที่ดีให๎กับนักเรียน รวมทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา นอกจากนั้นยังรวมไปถึงผลลัพธ์ทางด๎านบุคลากร ที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์ในการอบรมและพัฒนา ขวัญและก าลังใจของบุคลากร ผลลัพธ์ทางด๎านหุ๎นสํวน

และสังคม เชํน ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาตรวจกับความต๎องการของหุ๎นสํวนและสังคมสํวน

ใหญํ สุดท๎ายคือผลการปฏิบัติงานหลักของสถานศึกษาจะถูกตรวจสอบโดยการทบทวนวําการ

พัฒนา โดยภาพรวมของนักเรียนเป็นอยํางไร เกี่ยวกับผลผลิตทางการศกึษา63 

 

                                                           
63Ka-Ho  Mok,  “Decentralization and Marketization of Education in Singapor: A 

case study of the school excellence model,”  Journal of educational administration, 

(November 2003): 4. 
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การบรหิารจัดการ 

การบรหิาร 

 ค าวาํ การบริหาร  โดยความหมายของค าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 254264  หมายถึง ปกครอง  เชํน  บริหารสํวนท๎องถิ่น  ด าเนินการ  จัดการ  เชํน  

บริหารธุรกิจ  ในสํวนทางวิชาการทางการบริหาร  มีนักวิชาการ  กลําวถึงความหมายของการ

บริหารไว๎ดังนี ้  

 เซอร์จิโอแวนนี่ (Sergiovanni) กลําววํา  การบริหารเป็นกระบวนการท างานกับคน

และโดยผู๎อื่น เพื่อบรรลุเปูาหมายขององค์การอยํางมีประสิทธิภาพ65สุนทร  โคตรบรรเทา 

กลําววํา การบริหาร คือ กระบวนการท างานกับคนโดยคน เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายสูงสุดของ

องค์การ66ทัสนีย์  วงศ์ยืน ได๎ให๎ความหมายของการบริหาร  วําหมายถึง  การที่บุคคลรํวมมือ

กันท ากิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง  หรือหลายอยําง  เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่รํวมกันก าหนด

ไว๎ลวํงหนา๎อยํางชัดเจน  ด๎วยการใชท๎รัพยากรที่มอียูํ  การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ใช๎อยํางเป็นระบบและมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ในการท างานที่เป็นที่ยอมรับได๎รํวมกัน67สํวนสุรัสวดี  

ราชกุลชัย กลําววํา การบริหาร คือ กลุํมของกิจกรรม ประกอบด๎วย การวางแผน (Planning) 

การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการหรือการชี้น า (Directing/Leading) และการควบคุม 

(Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์การ เพื่อน าไปใช๎ให๎เกิด

ประโยชน์และด๎วยจุดหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การอยํางมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เป็นการใช๎ทรัพยากรอยํางชาญฉลาดและด๎วยวิถีทางที่ท าให๎

ต๎นทุนคุ๎มคํากับผลลัพธ์ที่ได๎มา และเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การตัดสินใจที่ถูกต๎อง

                                                           

 
64ราชบัณฑติยสถาน,  เข๎าถึงเมื่อ 27 กค.2559 เข๎าถึงได๎จาก 

http://rirs3.royin.go.th/word1/word-1-a0.asp. 
65Sergiovanni. Tomas J. and Robert J. Starratt,  Supervision : A Redefinition,  6 

ed.  (New York: McGraw-Hill, 1997), 45. 
66สุนทร  โคตรบรรเทา, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์ปัญญาชน, พิมพ์ครัง้ที่ 4  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ปัญญาชน, 2554), 3. 

 67ทัสนีย์  วงศ์ยืน, หลักและวิธีการจัดการสถานศึกษา ในประมวลสาระชุด

วิชาการจัดการสถานศึกษา หน่วยที่ 4 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551), 

136. 
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และลงมือปฏิบัติได๎จริงโดยประสบความส าเร็จตามที่ต๎องการหรือก าหนดไว๎ ทั้งนี้การวัด

ประสิทธิผลทางการบริหารที่แท๎จริงต๎องค านึงถึงผลส าเร็จเป็นสํวนส าคัญ สํวนผู๎บริหารเป็น

บุคคลที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารเป็นผู๎วางแผน ตัดสินใจ จัด

องค์การ สั่งการและควบคุมทรัพยากรทางการบริหารให๎เกิดผลที่ก าหนดไว๎68เสนาะ  ติเยาว์ ได๎

สรุปความหมายของการบริหารไว๎  4  ประการ  ดังนี้  1) การบริหาร  คือ  การท างานให๎ส าเร็จ

โดยอาศัยคนอื่น ความหมายนี้เป็นการระบุวําผู๎บริหารไมํได๎ลงมือท างานด๎วยตนเอง  แตํท างาน

โดยการสั่งให๎คนอื่นท า  2) การบริหาร  คือ  กิจกรรมในการใช๎ทรัพยากรขององค์การให๎บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การอยํางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  กิจกรรมดังกลําวประกอบด๎วย

กิจกรรมในการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ และการควบคุมทรัพยากรบุคคลและ

ทรัพยากรวัตถุให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การด๎วยดี  3)การบริหาร  คือ  กระบวนการท างาน

กับคนและวัตถุเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การ  ค าจ ากัดความนี้เน๎นการใช๎ทรัพยากรบุคคล

และทรัพยากรวัตถุ  ให๎บังเกิดผลประโยชน์ตํอองค์การ  4)การบริหาร  คือ  กระบวนการ

ท างานกับคนและโดยอาศัยคน  เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่

เปลี่ยนแปลงไป69หวน  พินธุพันธ์  ได๎รวบรวมและสรุปความหมายของการบริหาร ไว๎ดังนี้ 1) 

การบริหารเป็นศิลปะของการท างานให๎ส าเร็จโดยใช๎บุคคลอื่น   2) การบริหาร  คือ  การ

ท างานของคณะบุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป  ที่รํวมกันปฏิบัติการให๎บรรลุเปูาหมายรํวมกัน  3) 

การบริหาร  คือ  การที่บุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไปรํวมกันท างาน  เพื่อจุดประสงค์อยํางเดียวกัน  

4) การบริหาร  คือ  กิจกรรมที่บุคคลตั้งแตํ  2 คนขึ้นไปรํวมกันด าเนินการ  ให๎บรรลุ

จุดประสงค์รํวมกัน  5) การบริหาร  คือ  การใช๎ศาสตร์และศิลปะในการน าทรัพยากรการ

บริหาร (Administrative resource)มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of 

administration) ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 6) การบริหาร  คือ  

ศลิปะในการท าให๎สิ่งตําง ๆ ได๎รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ  ซึ่งหมายความวําผู๎บริหารไมํใชํผู๎

ปฏิบัติ  แตํใชศ๎ลิปะท าให๎ผ๎ูปฏิบัติงานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดหมายขององค์การหรือ

                                                           
68สุรัสวดี  ราชกุลชัย,  การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 4 

กรุงเทพฯ: ส านักแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 4. 
69เสนาะ  ติเยาว,์  หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 4  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร,์ 2551), 1. 
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ตรงตามจุดหมายที่ผู๎บริหารตัดสินใจเลือกแล๎ว70สํวนวัฒนา  มัคคสมันกลําววํา  การบริหาร 

ประกอบด๎วย 1) การมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์  2) มีการรํวมกันด าเนินการหรือปฏิบัติ

เพื่อให๎การปฏิบัติตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์  3) เป็นการด าเนินการรํวมกันระหวํางกลุํม

บุคคล  4) มีการด าเนินการอยํางเป็นกระบวนการหรือขั้นตอน  และ 5) มีการใช๎ทรัพยากรใน

การด าเนินการ71ปลวัชรรุจิรกาล  กลําววํา การบริหาร หมายถึง องค์ประกอบที่มีการเชื่อมโยง

กันตามหน๎าที่หรอืกระบวนการทางการบริหารที่ประกอบด๎วย การวางแผน การจัดองค์กร การ

จัดคนเข๎าท างาน การน าและการควบคุม และจ าเป็นต๎องใช๎ทรัพยากรตํางๆ เพื่อให๎สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร72 

 สรุปได๎วํา การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานรํวมกันของบุคคลในองค์การ เพื่อ

บรรลุเปูาหมายสูงสุดขององค์การ 

การจัดการ 

         ค าวําการจัดการ (management) เป็นค ารวมที่ครอบคลุมการด าเนินการบางสิ่ง

บางอยํางโดยมีเปูาหมายที่มุํงบรรลุอยํางชัดเจน มีการก าหนดรูปแบบกระบวนการ มีการจัด

องค์การ มีการมอบหมายผู๎รับผิดชอบที่ชัดเจน  มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ 

เชํน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการด าเนินการให๎เกิดผลตามเปูาหมายที่ก าหนด 

                                                           
70หวน  พินธุพันธ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษา, เข๎าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก http://personal.swu. 

ac.th/facstaffs/huan.  
71วัฒนา  มัคคสมัน,  การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย ,  พิมพ์ครั้งที่ 1, 

(นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 7.  
72ปลวัชร รุจิรกาล, “การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกีฬา โดยใช๎

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา  ภาควิชานโยบายการจัดการ และความเป็นผู๎น าทางการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554),  29. 
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กระบวนการทั้งหมดนี้คือการจัดการ ซึ่งต๎องกระท าอยํางเป็นระบบ มีแผน มีเปูาหมาย มี

ผูร๎ับผิดชอบและมีเครื่องมอืกลไกที่น าไปสูํความส าเร็จได๎73 

 วิรัช  สงวนวงศ์วาน  กลําววํา การจัดการ คือ สิ่งที่ผู๎จัดการหรือผู๎บริหารต๎อง

ปฎิบัติ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการประสานงานและการดูแลงานและกิจกรรมตําง ๆ ของผู๎อื่น เพื่อให๎

งานและกิจกรรมเหลํานั้นส าเร็จลุลํวงไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประสานงาน

และการดูแลงานของผ๎ูอื่น จึงเป็นข๎อแตกตํางที่แยกแยะผู๎บริหารออกจากผู๎ที่มิได๎เป็นผู๎บริหารที่

รับผิดชอบเฉพาะงานของตนเอง74ภารดี  อนันต์นาวี  กลําวํา การจัดการ หมายถึง เทคนิค

วิธีการเฉพาะซึ่งประกอบด๎วยการวางแผน การจัดองค์การ และการควบคุมงาน มีการท างาน

เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล๎ว ค าวําการจัดการ มักใช๎ในวงการธุรกิจ แตํ

อยํางไรก็ตาม ค าวําการจัดการ กับค าวําบริหาร มักใช๎แทนกันได๎ 75  พัชสิรี  ชมพูค า ให๎

ความหมายของการจัดการวํา หมายถึง การด าเนินการในการวางแผน ตัดสินใจ การจัด

องค์การ การน าและการควบคุมทรัพยากรพื้นฐานขององค์การ อันได๎แกํ ทรัพยากรการเงิน 

สินทรัพย์ถาวร ข๎อมูลและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะชํวยให๎องค์การบรรลุเปูาหมายอยํางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 76อนิวัช  แก๎วจ านง กลําวถึงการจัดการวํา หมายถึง 

กระบวนการในการท างานอยํางเป็นขั้นตอน โดยใช๎การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การน าและการควบคุม รวมถึงมีการประสานการท างานทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การ เพื่อให๎การท างานบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ 77 วัฒนา  

                                                           
73ปรัชญา  เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา ชุดฝึกอบรมประมวลสาระโครงการ

พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้น าชุมชนและผู้น าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร (ส านักงานปฏิรูปการศกึษา, 2545), 1-2. 
74วิรัช  สงวนวงศ์วาน,  การจัดการและพฤติกรรมองค์การ แปลจาก Manage 

mentโดย Robbins and coulter (กรุงเทพฯ: บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนํา จ ากัด, 

2551), 2. 
75ภารดี  อนันต์นาวี,  หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษ, พิมพ์ครั้งที่ 

3 (ชลบุรี: บริษัทส านักพิมพ์มนตร ีจ ากัด, 2553), 1. 
76พัชสริี  ชมพูค า, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แมคกรอ-

ฮิล, 2552), 5. 
77อนิวัช  แก๎วจ านง,  หลักการจัดการ, พิมพ์ครัง้ที่ 2  (สงขลา: บริษัท น าศิลป์โฆษณา 

จ ากัด, 2552), 25. 
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มัคคสมัน กลําววํา การจัดการ หมายถึง การด าเนินการอยํางมีเปูาหมาย เป็นกระบวนการ มี

ขั้นตอน โดยใช๎การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การน าและการ

ควบคุม เพื่อจะชํวยให๎องค์การบรรลุ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ78สํวนสมคิด  บางโม มีความเห็นวํา การจัดการ คือ ศิลปะในการใช๎คน เงิน วัสดุ

อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอยํางมี

ประสิทธิภาพ79เนตร์พัณณา  ยาวิราช อธิบายค าวํา การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่

ผู๎บริหารปฏิบัติเพื่อน าไปสูํการบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การโดยอาศัยบุคลากร

และทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบด๎วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 1) เป็นกระบวนการ

ของการด าเนินกิจกรรมที่ตอํเนื่องและสัมพันธ์กัน  2) เน๎นที่การบรรลุเปูาหมายขององค์การ  3) 

การท างานเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโดยผสมผสานบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหารเข๎า

ด๎วยกัน80อนิวัช  แก๎วจ านง  ได๎ให๎ความหมาย การจัดการวํา หมายถึง กระบวนการท างาน

อยํางเป็นขั้นตอนโดยอาศัยบุคคลอื่นท างานแทนให๎ส าเร็จและบรรลุได๎ตามเปูาหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ลํวงหนา๎81 

 ทั้งนี้บางองค์การมีการใช๎ค าวํา การบริหาร (Administration) และการจัดการ 

(Management) พะยอม  วงศ์สารศรี ได๎สรุปความคิดเห็นของนักวิชาการโดยให๎ความหมายไว๎ 

3 แนวทาง ดังนี้ 1) การบริหารเกี่ยวข๎องกับการก าหนดนโยบาย สํวนการจัดการเป็นการน า

นโยบายไปปฎิบัติ  2) การจัดการเป็นความหมายทั่วไปโดยรวมการบริหารเข๎าไปด๎วย  3) การ

บริหารและการจัดการมีความหมายไมํแตกตํางกัน82 การน าค าทั้งสองค านี้ไปใช๎รํวมกันเป็น 

“การบริหารจัดการ” ล๎วนมีจุดมุํงหมายในท านองเดียวกัน คือ เป็นการท างานเพื่อให๎บรรลุ

เปูาหมายและวัตถุประสงค์องค์การ อีกทั้งในปัจจุบัน การบริหารและการจัดการไมํได๎มีเพียง

เฉพาะบางหนํวยงาน แตํยังแทรกซึมไปทุกสํวนงาน เมื่อเป็นเชํนนี้หลาย ๆ องค์การจึงได๎น าเอา

                                                           
78วัฒนา  มัคคสมัน,  ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย, 

พิมพ์ครัง้ที่ 1 (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 8. 
79สมคิด  บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์,  

2550), 59. 
80เนตร์พัณณา  ยาวิราช,  การจัดการสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล

กรุ๏ป, 2550), 2. 
81อนิวัช  แก๎วจ านง, หลักการจัดการ  (ม.ป.ท.:  2550), 25. 
82พะยอม  วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพฯ: สุภา, 2542), 36. 
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ขั้นตอนกระบวนการและหลักการของทั้งการบริหารและการจัดการไปประยุกต์ใช๎รํวมกัน การ

ท างานในปัจจุบันจึงไมํอาจพบความแตกตํางกัน ของค าวําการบริหารและการจัดการมากนัก 

ดังนั้น การบริหารจัดการ สามารถใช๎ได๎ส าหรับองค์การสมัยใหมํทั้งในองค์การภารรัฐและ

เอกชน83 

 สรุปได๎วํา การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานโดยคน ในการก าหนด

ทิศทางและการตัดสินใจในการด าเนินงานขององค์การ โดยใช๎กระบวนการท างาน ใช๎ทรัพยากร

ตําง ๆ ขององค์การในการท างาน เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่องคก์ารก าหนดไว๎ 

แนวคดิการบรหิารจัดการสู่การบรหิารการศึกษา 

 แนวคิดเรื่องการบริหารการศึกษามีพื้นฐานจากแนวคิดการบริหารจัดการ การ

บริหารจัดการ เป็นการบริหารกิจการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการให๎การศึกษาแกํเด็กหรือ

ประชาชน ซึ่งมีนักการศึกษาให๎ความหมายแตํละทัศนะดังนี้ คือ การที่บุคลากรทางการศึกษา

รํวมมือกันด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของพลเมืองให๎สามารถเป็นสมาชิกที่ดีและมี

ประสิทธิภาพของสังคม84 

 ภญิโญ  สาธร  กลําววํา การบริหารการศึกษา หมายถึง  กิจกรรมตําง ๆ ที่บุคคล

หลายคนรํวมมือกันด าเนินการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ 

ด๎าน เชํน ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คํานิยม และคุณธรรม รวมทั้งในด๎านสังคมโดย

ผาํนกระบวนการตาํง ๆ ทั้งที่เป็นระเบียบแบบแผนและไมํเป็นระเบียบแบบแผน85นิรมล  กิติกุล 

กลําววํา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมตําง ๆ ที่บุคคลหลายคนรํวมมือกัน

ด าเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด๎าน นับตั้ งแตํบุคลิกภาพ ความรู๎ 

ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อให๎มีคํานิยมตรงกันกับความต๎องการของสังคม

โดยกระบวนการตําง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล๎อมให๎มีผลตํอบุคคล เพื่อให๎บุคคลพัฒนา

ไปตรงตามเปูาหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยูํ86สํวนพิศาระวี  วีระพงศ์พร กลําววํา การ

                                                           
83อนิวัช  แก๎วจ านง, หลักการจัดการ  (ม.ป.ท.: 2550), 28. 
84อมรชัย  ตันติเมธ, ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย, พิมพ์

ครั้งที่ 2 (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), 2. 
85ภิญโญ  สาธร, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัท แอล

วี.ที.เพรส จ ากัด, 2548), 12. 

86นิรมล  กิติกุล,  องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ข๎าวฟุาง จ ากัด, 

2549), 31. 
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บริหารการศึกษาหมายถึง การด าเนินการของกลุํมบุคคล เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมให๎มี

ความเจรญิงอกงามในด๎านตําง ๆ  เพื่อให๎เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมหรือกิจกรรมตําง ๆ ที่บุคคล

รํวมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด๎าน นับแตํบุคลิกภาพ ความรู๎ 

ความสามารถ เจคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให๎มีคํานิยมตรงกัน กับความต๎องการของสังคม

โดยกระบวนการตําง ๆ อยํางเหมาะสม เพื่อให๎บุคคลพัฒนาไปตรงตามเปูาหมายของสังคมที่

ตนด าเนินชีวติอยูํ87 

 ดังนัน้  การบริหารการศึกษา จึงหมายถึง การด าเนินการตําง ๆ ของกลุํมบุคคลที่

มีสวํนเกี่ยวข๎องในการจัดการศกึษา เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมให๎เกิดการพัฒนาในด๎านตําง ๆ 

อยํางเต็มที่และเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม  

การบรหิารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย 

ความหมาย 

 การบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัย  หมายถึง การด าเนินการตําง ๆ อยํางเป็น

ระบบ ทั้งในสํวนที่เป็นการก าหนดทิศทาง ก าหนดนโยบายของสถานศกึษาและทั้งในสํวนของ

การปฏิบัติการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของสถานศกึษา ทั้งการด าเนินการใน

ด๎านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ  การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการ

เกี่ยวกับบุคลากร การน าและการควบคุมเพื่อให๎เด็กปฐมวัย เป็นคนดี มีวนิัยได๎พัฒนาตนเองทุก

ด๎านอยํางสมดุล และเต็มตามศักยภาพ88 

 สถานศกึษาปฐมวัย  เป็นสถานศกึษาที่จัดการศกึษาให๎กับเด็กอายุ 3-6 ปี  ที่มุงํ

พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มคีุณภาพชวีิตที่ดี  สามารถพัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เกิด

คุณคําตํอตนเองและสังคม  สรา๎งเสริมให๎เด็กปฐมวัยได๎เติบโตมีพัฒนาการทั้งด๎านรํางกาย 

อารมณ์-จติใจ สังคมและสติปัญญา  ทุกด๎านอยํางสมดุล เหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเกํง มี

ความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 

                                                           
87พิศาระวี  วีระพงศ์พร, “ปัจจัยที่สํงผลตํอการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน

สถานประกอบการ” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาค

วิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 39. 
88วัฒนา  มัคคสมัน, ประมวลสาระชุดวิชา การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย  

(นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 1-10. 
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 ในสถานศกึษาปฐมวัย  ผูบ๎ริหารสถานศกึษา ครู บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องอื่น ๆ ทั้ง

ในและนอกสถานศึกษา  มีหน๎าที่รํวมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งต๎องมีการ

ด าเนินการอยํางเป็นระบบ  ทั้งการด าเนินการในด๎านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การ

วัดและประเมินผล การสรรหาบุคคลมาด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถานศึกษา  การจัด

อาคารสถานที่พัสดุครุภัณฑ์  การจัดการทางการเงินงบประมาณ  การให๎บริการเด็ก  เพื่อให๎

เด็กเป็นคนดีมีวินัย ได๎พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพในการด าเนินการดังกลําวของผู๎บริหาร

สถานศึกษาปฐมวัยและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีการด าเนินการทั้งในสํวนที่เป็นการก าหนดทิศทาง 

ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา  และทั้งในสํวนของการปฏิบัติเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์และ

เปูาหมายของสถานศึกษา  ทั้งการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การ

น าและการควบคุมการด าเนินงานอยํางเป็นระบบเหลํานี้รวมเรียกวํา  การบริหารจัดการ

สถานศกึษาปฐมวัย 

ความส าคัญของการบรหิารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย 

 สถานศึกษาปฐมวัยรับผิดชอบจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  ในอันที่จะสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิต ให๎เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับ

ขั้นของพัฒนาการทุกด๎านอยํางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ  การบริหารจัดการสถานศึกษา

ปฐมวัย  จงึมคีวามส าคัญอยํางยิ่ง  ดังนี้ 

  1)  ท าให๎เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  เพราะสถานศึกษาปฐมวัยเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให๎กับเด็ก

ปฐมวัย  เป็นหนํวยงานระดับปฏิบัติที่สามารถท าให๎นโยบายทางการศึกษาเห็นผลการปฏิบัติที่

เป็นจรงิเกิดขึน้  ดังนัน้ สถานศึกษาจึงมบีทบาทส าคัญและมีสํวนรับผิดชอบอยํางใกล๎ชิดตํอการ

จัดการศึกษาปฐมวัยที่จะให๎เกิดผลตํอเด็กอยํางมปีระสิทธิภาพ89 

  2)  ท าให๎บุคลากรในสถานศึกษาท างานอยํางมีความสุข  มีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล  เพราะการบริหารจัดการสถานศกึษาปฐมวัยที่ด ี ยํอมสํงผลตอํการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสถานศกึษา  ท าให๎ปฏิบัติงานในหน๎าที่ได๎อยํางมคีุณภาพ  มีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานที่ดี 

  3)  ท าให๎การด าเนินงานของสถานศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพ  มีระบบระเบียบ ได๎

มาตรฐาน มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  เพราะการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยที่ดี  

                                                           

 89จันทรานี  สงวนนาม,  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์

ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๏คพอยท์ จ ากัด, 2551), 121-122. 
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ยํอมสํงผลตํอการด าเนินงานด๎านตําง ๆ ของสถานศึกษาปฐมวัยให๎มีการวางแผนอยํางเป็น

ระบบ  มีการประสานงานที่ดีระหวํางหนํวยงานยํอยในสถานศึกษา  มีการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ  ประหยัดทั้งก าลังคน วัสดุอุปกรณ์และเวลา  สํงผลให๎เกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ให๎เป็นผู๎ที่มีพัฒนาการที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎

อยํางมคีุณภาพและมีความสุข 

  4)  ท าให๎การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพ เพราะการที่จะสามารถจัด

การศึกษาปฐมวัยที่ดีมีคุณภาพได๎  ขึ้นอยูํกับความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ปฐมวัยเป็นหลัก   

 วัฒนา  มัคคสมัน  กลําววํา การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย  หมายถึงการ

ด าเนนิการ   ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ  ทั้งในสํวนที่เป็นการก าหนดทิศทาง  ก าหนดนโยบายของ

สถานศึกษา และทั้งในสํวนของการปฏิบัติการ  เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ

สถานศึกษา  ทั้งการด าเนินการในด๎านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ การ

วางแผน การจัดองค์การ การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร การน าและการควบคุมเพื่อให๎เ ด็ก

ปฐมวัยเป็นคนดี มีวนิัย ได๎พัฒนาตนเองทุกด๎านอยํางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ90 

ขอบข่าย  

 การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยโดยพื้นฐานแล๎วจะมีขอบขํายและภารกิจใน

การบริหารจัดการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได๎กลําวถึงขอบขํายการบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาวําประกอบด๎วยงานด๎านวิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านการ

บริหารงานบุคคลและดา๎นการบริหารทั่วไป  ซึ่งขอบขํายงานของแตํละด๎านสรุปได๎ดังนี้ 

  1. ด๎านวิชาการ  เป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการวางแผนงานด๎านวิชาการ  การ

จัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎  การวัดผล

และประเมินผล  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา การพัฒนาและสงํเสริม

ให๎มแีหลงํเรียนรู ๎การนเิทศการศกึษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศกึษา การประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาและ

องค์กรอื่น  การสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์การ หนํวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

                                                           
90วัฒนา  มัคคสมัน,  การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย, พิมพ์ครั้งที่ 1 (นนทบุรี 

: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 10. 
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งานด๎านวิชาการของสถานศกึษา  การคัดเลือกหนังสือและแบบเรียนเพื่อใช๎ในสถานศกึษา  

การพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

  2. ด๎านงบประมาณ   เป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดท าแผนงบประมาณ การใช๎

จาํย การตรวจสอบติดตาม และการรายงานผลเกี่ยวกับงบประมาณ การระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศกึษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งานวัสดุครุภัณฑก์าร

จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน งานการเงินและการบัญชี 

  3. ด๎านการบริหารงานบุคคล   เป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการวางแผนจัดสรร

อัตรา ก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหา บรรจุ แตํงตั้ง การเปลี่ยน

ต าแหนํง การโยกย๎าย  การเลื่อนขั้นเงินเดอืน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน วนิัยและ

การลงโทษ การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ การพัฒนาสํงเสริมวิทยฐานะ ยกยํอง

เชดิชูเกียรติ การสํงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ วนิัย คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

  4. ด๎านบริหารทั่วไป   เป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับระบบและเครือขํายข๎อมูล

สารสนเทศ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  การ

จัดระบบบริหารและพัฒนาองค์การ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพื่อ

การศกึษา  งานธุรการ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม การจัดท าส ามะโนนักเรียน  การ

รับนักเรียน การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาการทัศนศึกษา งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ การสํงเสริม 

สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หนวํยงานและสถาบันสังคม

อื่น  งานประสานราชการกับสํวนภมูิภาคและสํวนท๎องถิ่น  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การ

จัดระบบควบคุมภายในหนวํยงาน การลงโทษนักเรียน91 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ก าหนดขอบขํายงานการบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาไว๎ 8 งาน ประกอบด๎วย งานแผนงานและประกันคุณภาพ งาน

วิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการสถานที่

และสภาพแวดล๎อม และงานชุมชนและภาคีเครือขําย ในแตํละงานมีการก าหนดภาคกิจไว๎ 

ดังตอํไปนี ้

                                                           
91กลุํมวจิัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิตกิร, กฏกระทรวงศึกษาธิการก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการการศึกษา พ.ศ. 2550 

เข้าถงึเมื่อ 27 กค.59 เข๎าถึงได๎จาก http://koob.samroiwit.ac.th/webdata/1199/05. 
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  1.  งานแผนงานและประกันคุณภาพ  มภีารกิจประกอบด๎วย  การวาง

แผนพัฒนาโรงเรียน  การจัดองค์การ  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน การค านวณตน๎ทุนผลผลิต การควบคุมภายใน การประเมินผลการ

ด าเนนิงานและประกันคุณภาพ 

  2.  งานวิชาการ มีภารกิจประกอบด๎วย การวางแผนงานวิชาการ การ

บริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาและสํงเสริมทางด๎านวิชาการ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  การแนะแนวการศึกษา  การ

ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

  3.  งานกิจการนักเรียน  มีภารกิจประกอบด๎วย  การวางแผนงานกิจการ

นักเรียน  การบริหารกิจการนักเรียน  การสํงเสริมพัฒนาให๎นักเรียนมีวินัย  คุณธรรม 

จริยธรรม การด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน การด าเนินการสํงเสริมประชาธิปไตย

นักเรียนในโรงเรยีน  การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

  4.  งานบุคคล  มีภารกิจประกอบด๎วย  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงาน

ทะเบียนและสถิติข๎าราชการครู  ลูกจ๎าง  และบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินผลการ

ด าเนนิงานบุคคล 

  5.  งานธุรการ  มีภารกิจประกอบด๎วย  การวางแผนงานธุรการ การ

บริหารงานธุรการ การบริหารงานสารบรรณ  การประเมนิผลการด าเนินงานธุรการ 

  6.  งานการเงินและพัสดุ  มีภารกิจประกอบด๎วย  การบริหารการเงิน  การ

บริหารการเงินและบัญชี  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน  การประเมินผลการด าเนินงาน

การเงนิและพัสดุ 

  7.  งานบริการสถานที่และสภาพแวดล๎อม  มภีารกิจประกอบด๎วย  การบริการ

อาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม  การบริการอาคารเรียน  การบริการห๎องเรียน  การบริการ

ห๎องบริการ  การบริการห๎องพิเศษ การบริการอาคารประกอบ การให๎บริการน้ าดื่ม  การ

สํงเสริมสุขภาพอนามัย  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  การสร๎างและเผยแพรํเกียรติ

ประวัติของโรงเรียน  การประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารและสถานที่  

  8.  งานชุมชนและภาคี เครือขําย  มีภารกิจประกอบด๎วย  การสร๎าง

ความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  การให๎บริการชุมชน  การมีสํวนรํวมในการพัฒนา
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ชุมชน  การได๎รับการสนับสนุนจากชุมชน การประเมินผล การด าเนินงานชุมชนและภาคี

เครือขาํย92 

 ประยงค์  เนาวบุตร  กลําวถึง งานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งหมายถึง

สถานศึกษาปฐมวัยด๎วย  วําประกอบด๎วยงานส าคัญ 2 กลุํมใหญํ ๆ คือ  งานด๎านการจัดการ

เรียนการสอนและงานสนับสนุนการเรยีนการสอน 

  1.  งานด๎านการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิชาการ  ควรครอบคลุมงาน

ตํอไปนี ้

   1.1  งานหลักสูตร 

   1.2  งานจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และก าหนดการจัด

ประสบการณ์ 

   1.3  งานการจัดประสบการณก์ารเรียนรู๎ 

   1.4  งานจัดหาและบริการสื่อการสอน 

   1.5  งานวัดประเมินผลการเรียน 

   1.6  งานนิเทศการสอน 

  2.  งานด๎านสนับสนุนการเรียนการสอน  คือ  งานทุกประเภทและทุกชนิดที่

ไมํใชํงานการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิชาการ  ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข๎อง คือ 

   2.1  งานปกครองหรืองานกิจการนักเรียน 

   2.2  งานธุรการและการเงนิ 

   2.3  งานอาคารสถานที่ 

   2.4  งานบริหารบุคคล 

   2.5  งานความสัมพันธ์ชุมชน93 

 เยาวพา  เดชะคุปต์กลําววํา การบริหารจัดการในสถานศึกษาปฐมวัย 

ประกอบด๎วยงาน 2 ประเภท คือ  

                                                           
92ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน,  มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน

มัธยมศกึษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแหงํชาติ, 2552), 5-7. 
93ประยงค์  เนาวบุตร, ภารกิจบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในประมวลสาระชุด

วิชาการจัดการสถานศึกษา หน่วยที่ 3, พิมพ์ครัง้ที่ 2 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2551), 109-122.  
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  1. การบริหารงานวิชาการ ประกอบด๎วยหลักสูตร การน าแผนการจัด

ประสบการณ์ไปใช๎ การจัดหาและการผลิตสื่อ  การจัดสภาพแวดล๎อม การจัดตารางกิจกรรม

ประจ าวัน  การนิเทศการศกึษา  การวัดและการประเมินผล 

  2.  การบริหารงานสนับสนุนงานวิชาการ  ประกอบด๎วย  งานธุรการและ

การเงิน  งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 

และงานบุคลากร94 

 วัฒนา  มัคคสมัน  กลําววํา  ขอบขํายการบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย แบํง 

เป็น  2 ด๎าน คือ 

  1.  งานด๎านการจัดการเรียนการสอน   ประกอบด๎วย 1) งานวิชาการ การ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาปฐมวัย เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาปฐมวัย 

เพราะ เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎

พัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของการพัฒนาทุกด๎านอยํางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ มีขอบขําย

ของงานที่ส าคัญ คือ งานบริหารหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การ

บริหารการจัดประสบการณ์ การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย การบริหารการประเมินผล

พัฒนาการและการเรียนรูข๎องเด็กปฐมวัย การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษาปฐมวัย การ

พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การบริหารโครงการทางวิชาการ 

รวมทั้งการบริหารระบบข๎อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ภารกิจของผู๎บริหารสถานศึกษา

ปฐมวัยในการบริหารงานวิชาการ ประกอบด๎วย การวางแผนบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ปฐมวัย การน าแผนงานวิชาการในสถานศึกษาปฐมวัยไปสูํการปฏิบัติ การก ากับติดตาม และ

ประเมินผลการบริหารงานทางวิชาการในสถานศึกษาปฐมวัย 2) งานการศึกษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัยที่มีความต๎องการพิเศษ การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต๎องการพิเศษ 

ควรเป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนรํวม ที่เปิดโอกาสให๎เด็กที่มีความต๎องการพิเศษได๎เรียนใน

ช้ันเดียวกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน เพราะทั้งเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ เด็กปกติ ครอบครัว

ของเด็กที่มีความต๎องการพิเศษและสังคมจะได๎รับประโยชน์รํวมกัน  ขอบขํายงานที่ส าคัญใน

การจัดการศกึษาแบบเรียนรํวม คือ การปรับสภาพแวดล๎อม การวางแผนการจัดการเรียนการ

สอน การใช๎แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การประเมินผล และการใช๎ชีวิตเชํนคนปกติ

ทั่วไป โอกาสและความเทําเทียมกัน ความหลากหลาย ความเหมาะสมของวัยและพัฒนาการ 

และสภาพแวดล๎อมที่มีข๎อจ ากัดน๎อยที่สุด ภารกิจในการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มี

                                                           
94เยาวพา  เดชะคุปต์, การบริหารและการนิเทศติดตามผลในสถานศึกษาปฐมวัย

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แม็ค จ ากัด, 2542), 68-81. 
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ความต๎องการพิเศษ ประกอบด๎วย การศึกษาท าความเข๎าใจหลักการในการจัดการเรียนการ

สอนส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต๎องการพิเศษ ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ การจัดกิจกรรมในช้ัน

เรียนที่สํงเสริมปฏิสัมพันธ์ระหวํางเด็กปกติและเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ การวางแผนด๎าน

การจัดหลักสูตร ความรํวมมือระหวํางบุคลากร การสร๎างปฏิสัมพันธ์ระหวํางเด็กปกติและเด็ก

ที่มีความต๎องการพิเศษ การวางแผนด๎านการจัดการหลักสูตร ความรํวมมือระหวํางบุคลากร 

การสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎ปกครองและการศึกษาท าความเข๎าใจวิธีการจัดการเรียนการ

สอน ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต๎องการพิเศษ อันประกอบด๎วย การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนหลายระดับ การเริ่มสอนที่ระดับความสามารถของเด็ก การสํงเสริมให๎เด็กเพิ่ม

ความสามารถขึ้นทีละขั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับชีวิต

จริงทั้งที่บ๎านและในชุมชน การสํงเสริมให๎เด็กท างานเป็นคูํและเป็นกลุํมแบบรํวมแรงรํวมใจ 

ทั้งนี้ผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัยมีบทบาทส าคัญ คือ การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการ

ให๎การศึกษาแกํเด็กทุกคนอยํางเทําเทียมกัน การจัดองค์การให๎เอื้อตํอการท างานระหวําง

บุคลากร การขจัดอุปสรรคและปัญหาที่กีดขวางการจัดการเรียนรํวม การพัฒนาบุคลากรใน

โรงเรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการเรียนรํวมและการจัดสรรงบประมาณให๎

การเรียนรํวมด าเนินไปด๎วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอนักเรียนทุกคนในโรงเรียน  3) งาน

นิเทศและติดตามผลการนิเทศในสถานศึกษาปฐมวัย การนิเทศและติดตามผลการนิเทศใน

สถานศึกษาปฐมวัยเป็นกระบวนการที่วําด๎วยการให๎ค าแนะน า ชํวยเหลือ ปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ส าหรับเด็กปฐมวัยของบุคลากรในสถานศึกษาให๎มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ท าให๎บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษารู๎ จุดเดํน จุดที่ควรพัฒนา สามารถ

พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษารํวมกันในทุกด๎านอยํางเป็นระบบ เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎

พัฒนาความรู๎ ทักษะในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเอง  รวมทั้งท าให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนา

ให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนด มีความพร๎อมทุกด๎านอยํางสมดุลพร๎อม

รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาตํอไป การนิเทศและการติดตามผลการนิเทศเป็น

กระบวนการตอํเนื่องกันตั้งแตํวางแผนการนิเทศไปใช๎ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงาน

ในสถานศกึษา ขอบขํายการนิเทศและติดตามผลการนิเทศในสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบด๎วย

การนเิทศและการตดิตามผลการปฏิบัติงานทุกด๎านตามขอบขํายการบริหารจัดการสถานศึกษา

ปฐมวัย ตั้งแตํการก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีความ

ต๎องการพิเศษ การด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร 

งานธุรการการเงินและอาคารสถานที่  งานชุมชนสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ งาน
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สารสนเทศและการจัดการความรู๎ ตลอดจนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ปฐมวัย 

  2.  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด๎วย 1) งานกิจการ

นักเรียน งานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาปฐมวัย เป็นงานการจัดบริการสวัสดิการและการ

ควบคุมดูแล ซึ่งชํวยพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นงานการจัดบริการสวัสดิการและการควบคุมดูแล 

ซึ่งชํวยพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎เจริญก๎าวหน๎าในทุกด๎าน และเป็นการจัดขึ้นเพื่อบริการในด๎าน

ความสะดวกแกํเด็กและผูป๎กครอง สร๎างความมั่นใจในด๎านสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก 

เป็นการเสริมประสบการณ์ให๎แกํเด็ก นอกเหนือจากการจัดประสบการณ์ในช้ันเรียนปกติ 

สํงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพให๎แกํเด็ก รวมทั้งเป็นการปูองกันปัญหาและแก๎ปัญหาอันอาจจะเกิด

ขึ้นกับเด็กปฐมวัย มีขอบขํายของงานที่ส าคัญ 3 งาน คือ งานการรับนักเรียนในสถานศึกษา

ปฐมวัย งานบริการในสถานศกึษาปฐมวัย และงานการจัดกิจกรรมพิเศษในสถานศึกษาปฐมวัย  

ภารกิจของผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัยในการบริหารงานกิจการนักเรียนตามขอบขํายงาน

บริหารกิจการนักเรียน ประกอบด๎วย การด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน งานทะเบียน และ

งานปฐมนิเทศ การให๎บริการด๎านอาหารทั้งการบริการอาหารหลัก อาหารเสริมเพื่อสํงเสริม

สุขภาพ สร๎างสุขนิสัยการรับประทานอาหาร การจัดให๎มีระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี การให๎

ความรู๎ด๎านอาหารโภชนาการและการปูองกันภาวะทุพโภชนาการ งานด๎านสุขอนามัย จัดให๎มี

การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยตามหลักสุขอนามัยที่ดี ปูองกันการเจ็บปุวย การเกิดโรคติดตํอตําง 

ๆ โดยจัดให๎มีการตรวจสุขภาพ มีห๎องพยาบาล การบริการน้ าดื่ม การจัดสภาพแวดล๎อมที่ถูก

สุขลักษณะ งานด๎านความปลอดภัย จัด ให๎มีการปูองกันอุบัติเหตุ การปูองกันภัยจาก

บุคคลภายนอก การให๎ความรู๎ด๎านสวัสดิศึกษาแกํเด็ก มีการออกกฎระเบียบข๎อปฏิบัติที่ชัดเจน 

ในงานด๎านแนะแนว จัดให๎มกีารบริการความรู๎ การให๎ค าปรึกษาแนะน าการดูแลพัฒนาการเด็ก 

การจัดให๎มีการบริการดูแลเด็กนอกเวลาท าการ การบริการรถรับสํง และการบริการประกับ

อุบัติเหตุ รวมทั้งจัดให๎มีการชํวยเหลือและสํงเสริมเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะพิเศษ  2) งาน

บุคลากร งานบุคลากรในสถานศกึษาปฐมวัย เป็นการจัดให๎คนท างานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของ

งานในเวลาสั้น สิ้นเปลืองเงินและวัสดุน๎อยที่สุด ขณะเดียวกันก็สํงเสริมให๎คนท างานเหลํานั้นมี

ความเจริญก๎าวหน๎าและได๎ผลตอบแทนเป็นที่พอใจ มีความพอใจและเต็มใจที่จะท างานตามที่

ผู๎บริหารต๎องการ การบริหารบุคคลเป็นหัวใจของการบริหาร เพราะงานทุกชนิดของหนํวยงาน

ทุกประเภท จะด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเปูาหมายหรือไมํ 

เพียงใดนั้น ขึ้นอยูํกับความรํวมมือของบุคคลที่เกี่ยวข๎องทุกคน ในการบริหารสถานศึกษา 

บุคลากรในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะถึงแม๎สถานศึกษาจะเป็นตึกใหญํโต มี
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วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนนานาชนิด มีเงินงบประมาณจ านวนมหาศาลสนับสนุน ถ๎าไมํมี

บุคลากรที่คุณภาพ ขาดสมรรถภาพ ขาดความรับผิดชอบ ตํางคนตํางมีความขัดแย๎งไมํรํวมมือ

กันท างาน โครงการทั้งหลายที่ผูบ๎ริหารวางไว๎ก็จะล๎มเหลว การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ปฐมวัยมีขอบขํายงานที่ส าคัญประกอบด๎วย การก าหนดความต๎องการด๎านบุคลากรด๎วยการ

วิเคราะหง์าน การวางแผนบุคลากร การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ

และมอบหมายงาน การพัฒนาธ ารงรักษาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

พิจารณาความดีความชอบ การสร๎างขวัญและก าลังในใจการปฏิบัติงาน ภารกิจในการ

บริหารงานบุคลากร ประกอบด๎วย การก าหนดความต๎องการด๎านบุคลากรด๎วยการวิเคราะห์

งานโดยการจัดท ารายละเอียดของลักษณะงาน การก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่ต๎องการ 

เพื่อน าไปสูํการวางแผนบุคลากรที่จ าเป็นต๎องใช๎ในสถานศึกษา การสรรหาบุคลากรด๎วยการจูง

ใจให๎บุคคลมาสมัครงาน การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและมีความเหมาะสม

กับต าแหนํงหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎ การปฐมนิเทศให๎ความรู๎ ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ความ

รับผิดชอบและความคาดหวังของสถานศึกษาให๎บุคลากรใหมํทราบ มอบหมายงานที่เหมาะสม

กับความรูค๎วามสามารถของบุคลากร การพัฒนาธ ารงรักษาบุคลากรโดยมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรด๎วยวิธีการตําง ๆ การพัฒนาบุคลากรให๎ เพิ่มพูนสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งในด๎านความร๎ู ความสามารถและเจตคติที่ดีตํอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ

การสร๎างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให๎บุคลากรเกิดความพึงพอใจมี

ก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนให๎ดีที่สุด  3) งานธุรการ งบประมาณและอาคารสถานที่ 

การบริหารงานธุรการในสถานศึกษาปฐมวัย เป็นการบริหารหนํวยงานตําง ๆ ของสถานศึกษา 

ให๎สามารถด าเนินไปตามจุดมุํงหมายที่ต๎องการ งานธุรการมีความส าคัญตํอการบริหารงาน

ของสถานศึกษา เพราะการด าเนินงานธุรการที่มีประสิทธิภาพจะสํงผลให๎งานด๎านอื่นของ

สถานศึกษาด าเนินไปได๎อยํางราบรื่น และมีประสิทธิภาพตามไปด๎วย  เนื่องจากงานธุรการ

เปรียบเหมือนกลไกอันส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด๎านอื่น ๆ โดยเฉพาะการ

ประสานงานและการสื่อสารที่ถูกต๎องและรวดเร็ว งานธุรการมีขอบขํายครอบคลุมงานสาร

บรรณ งานทะเบียนและการรายงาน งานรักษาความปลอดภัย งานประชาสัมพันธ์และงาน

เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไมํได๎ระบุผู๎รับผิดชอบเอาไว๎โดยตรง  การบริหารงานงบประมาณใน

สถานศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการในเรื่องการใช๎จํายเงินงบประมาณที่ได๎รับให๎เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอสถานศึกษาอยํางถูกต๎องตาม

ระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมการ

ด าเนินงานในเรื่องการใช๎จํายเงินงบประมาณ การพัสดุ การเงินและการบัญชีของสถานศึกษา 



52 

 

การบริหารงานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาปฐมวัย เป็นปัจจัยส าคัญที่สํงเสริมให๎สถานศึกษา

ปฐมวัยสามารถด าเนินงานและกิจกรรมด๎านตําง ๆ ไปได๎โดยสะดวก  อีกทั้งเสริมสร๎าง

บรรยากาศในการด ารงชีวติของนักเรียน ครู ผู๎บริหาร บุคลากรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎มีความรู๎สึก

มั่นคง อบอุํน และมีความสุข ขอบขํายงานอาคารสถานที่ในสถานศึกษาปฐมวัย ครอบคลุมการ

จัดอาคารสถานที่ ห๎องตํางๆ ในสถานศึกษา การจัดบริเวณและเนื้อที่ใช๎สอย และการ

บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎ดี และมีความปลอดภัยอยูํเสมอ  ภารกิจใน

การบริหารงานธุรการ ประกอบไปด๎วยภารกิจในการบริหารงานสารบรรณ งานทะเบียนและ

การรายงาน งานรักษาความปลอดภัยซึ่งแตํละงานมีภารกิจดังนี้  งานสารบรรณ ประกอบด๎วย 

การจัดท าค าสั่งแบํงงานไว๎เป็นหลักฐานและให๎เป็นปัจจุบัน การท าบัญชีก าหนดสํงงาน การ

จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน การจัดท าระบบก ากับดูแลงานสารบรรณ การจัดระบบการ

ไหลเวียนของหนังสือ จัดเก็บหนังสือ การประชุมแก๎ไขปัญหาและปรับปรุงงาน การอบรมให๎

ความรู๎และนิเทศงานให๎แกํผู๎รํวมงาน และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  งาน

ทะเบียนและรายงาน ประกอบด๎วย ภารกิจเกี่ยวกับงานทะเบียนและรายงานเกี่ยวกับนักเรียน 

งานทะเบียนและรายงานเกี่ยวกับบุคคลในสถานศึกษา และงานทะเบียนและรายงานเกี่ยวกับ

สถานศกึษา  งานรักษาความปลอดภัย ประกอบด๎วย  ภารกิจการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

บุคคล การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสาร และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ

สถานที่  ภารกิจของผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัยในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา

ปฐมวัย ประกอบด๎วย ภารกิจในการวางแผนบริหารงบประมาณ การพัสดุ  การเงินและการ

บัญช ี ภารกิจของผูบ๎ริหารสถานศกึษาปฐมวัย ในการบริหารอาคารสถานที่ ประกอบด๎วย การ

วางแผนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ การก าหนดความต๎องการ การกํอสร๎างอาคาร การวางแผน

การใช๎อาคาร การใช๎การบ ารุงรักษาและการซํอมแซมและการรื้อถอน  4) งานสัมพันธ์ชุมชน

และการประชาสัมพันธ์ งานสัมพันธ์ชุมชนเป็นการด าเนินงานรํวมกันอยํางเป็นระบบ และมีกล

ยุทธ์ของกลุํมบุคคลในสถานศึกษา ในการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวและชุมชน ใน

ฐานะผูร๎ับบริการและผูม๎ีสวํนได๎สํวนเสีย เพื่อใหเ๎กิดความเข๎าใจที่ถูกต๎องและมีความพึงพอใจใน

การด าเนินงานของสถานศึกษา กํอให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจกันพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว๎ โดยอาศัยปัจจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องเป็นเครื่องมือ มีขอบขํายครอบคลุมการ

ให๎บริการแกํชุมชน การรับความสนับสนุนชํวยเหลือจากชุมชน การสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน

และหนํวยงานอื่น การจัดตั้งกลุํมชุมชนสมาคม หรือมูลนิธิ และการประชาสัมพันธ์  การ

ประชาสัมพันธ์ เป็นการด าเนินการเพื่อให๎เกิดการสื่อสารสองทางระหวํางบุคลากรและผู๎ที่

เกี่ยวข๎องภายในสถานศึกษาปฐมวัยและระหวํางสถานศึกษาปฐมวัยกับหนํวยงาน และหรือผู๎ที่
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เกี่ยวข๎องภายนอกสถานศกึษา เพื่อสรา๎งความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคลากรในสถานศึกษาและ

ระหวํางสถานศึกษากับประชาชน ชุมชน และสังคม  สํงเสริมให๎ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย เป็นการสร๎างความตระหนัก ความรู๎ ความเข๎าใจให๎เกิดขึ้น

ในหมูํครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง ผ๎ูปกครองและชุมชนวําสถานศึกษาปฐมวัยเป็นสํวนหนึ่ง

ของชุมชน ทุกคนเป็นเจ๎าของและเป็นหน๎าที่ของแตํละคนจะต๎องให๎ความรํวมมือในการจัดและ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการแถลงหรือแจ๎งขําวสารตําง ๆ ให๎ครู นักเรียน 

บุคลากร ผู๎ปกครองและประชาชนทราบความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจกรรม

ของสถานศึกษา มีขอบขํายครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษาและการ

ประชาสัมพันธ์ภายนอกสถานศึกษา  ภารกิจในการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนและการ

ประชาสัมพันธ์ ประกอบด๎วย 4.1) การวางแผนโดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและความต๎องการของชุมชนและศึกษาแนวโน๎มการพัฒนาสถานศึกษาแล๎วน าข๎อมูลมา

วางแผนก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 4.2) การปฏิบัติตามแผน 

แผนงานและโครงการสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดไว๎  4.3)การตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานทั้งในระยะต๎น ระยะกลางและระยะสุดท๎าย และ 4.4) การปรับปรุงแก๎ไข เป็นการน า

ผลการปฏิบัติงานที่ได๎ตรวจสอบและประเมินแล๎ว มาด าเนินการปรับปรุงแก๎ไข หากไมํบรรลุ

ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ถ๎าการปฏิบัติได๎ผลดีแล๎ว ก็น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานและบันทึกไว๎ 

เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงานในปีตํอไป  5) งานวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่เป็น

ระบบมีระเบียบแบบแผน ขั้นตอนชัดเจน โดยใช๎การตัดสินใจเพื่อพิจารณาทางเลือกที่จะ

ด าเนินการในอนาคตที่เหมาะสม เพื่อให๎บรรลุจุดมุํงหมายโดยรวมของสถานศึกษา เป็นการ

คาดการณ์และสร๎างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม ที่ชํวยให๎สถานศึกษาปฐมวัย

พัฒนาตนเองได๎ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม เพื่อน าไปสูํการสร๎างสรรค์

อนาคตที่พึงปรารถนาของสถานศกึษา มขีอบขํายงานที่ส าคัญคือ การประเมินสภาพแวดล๎อมที่

ชํวยใหส๎ถานศกึษา การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาประสงค์ของสถานศึกษาปฐมวัย การ

ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาปฐมวัย การน ากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาปฐมวัย

และการควบคุมและประเมินแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ภารกิจในการวางแผนกลยุทธ์ใน

สถานศึกษาปฐมวัย เป็นไปตามขอบขํายงานของการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งประกอบด๎วย การ

ประเมินสภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา มีภารกิจที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม

ภายในสถานศึกษาเพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดอํอนของสถานศึกษา และการวิเคราะห์

สภาพแวดล๎อมภายนอกสถานศึกษา เพื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรค อันน าไปสูํภารกิจการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาประสงค์ของสถานศึกษา ภารกิจในการก าหนดกลยุทธ์ของ
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สถานศกึษาปฐมวัย ประกอบด๎วย การทบทวนพันธกิจของสถานศึกษา การตรวจสอบประเด็น

วิกฤตหรือประเด็นที่มีความส าคัญตํอการด าเนินการ การน าผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน 

โอกาสและอุปสรรคมาสังเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงสูํทางเลือก รวมทั้งการแสวงหาและเลือก

ทางเลือกที่เหมาะสม ในการน ากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา มีภารกิจที่ต๎องด าเนินการ 

4 ขั้นตอน คือ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ การจัดท าแผนปฏิบัติการ การจัดกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน ในสํวนของการควบคุมและประเมินแผน

กลยุทธ์ มภีารกิจ 3 ประการ คอื การติดตามผลการด าเนินงาน การรายงานความก๎าวหน๎าและ

การวัดและประเมินผล  6)  งานการบริหารเวลาและข๎อขัดแย๎งในสถานศึกษาปฐมวัย การ

บริหารเวลาเป็นการวางแผนการใช๎เวลาของผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อให๎เกิดประโยชน์

สูงสุดตํอสถานศึกษา ขอบขํายงานที่ส าคัญประกอบด๎วยการวางแผนการใช๎เวลาของตัว

ผู๎บริหารเองและการวางแผนการใช๎เวลาในการบริหารตามขอบขํายการบริหารจัดการ

สถานศกึษา ซึ่งมคีวามส าคัญตํอการพัฒนาสถานศึกษาโดยรวม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษา การบริหารความขัดแย๎ง เป็นการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัยเพื่อ

จัดการกับความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยํางเหมาะสม ทั้งความขัดแย๎งทางโครงสร๎าง 

ความขัดแย๎งในตัวบุคคลและความขัดแย๎งระหวํางบุคคล การจัดการความขัดแย๎งมีขอบขํายที่

ส าคัญประกอบไปด๎วย การขจัดหรือลดปัญหาความขัดแย๎ง และการกระตุ๎นหรือเพิ่มความ

ขัดแย๎งที่สร๎างสรรค์ การบริหารความขัดแย๎งมีความส าคัญตํอการพัฒนางานในสถานศึกษา

ปฐมวัย และการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  ภารกิจของการบริหารเวลา ประกอบด๎วย 

การวางแผนการใช๎เวลา การจัดล าดับความส าคัญของงาน การก ากับติดตามการใช๎เวลา 

รวมทั้งการจัดระบบการท างาน การมอบหมายงานและการจัดสถานที่ท างาน นอกจากนี้

ผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัยยังมีบทบาทหน๎าที่ในการเป็นผู๎น าและเป็นแบบอยํางที่ดีในการวาง

แผนการใช๎เวลาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในการบริหารเวลาตามขอบขํายงานการบริหาร

สถานศึกษาปฐมวัย และการบริหารจัดการเวลาสํวนตนของผู๎บริหาร รวมทั้งเป็นผู๎น าและเป็น

แบบอยํางในการพัฒนาตนเอง  ภารกิจในการบริหารข๎อขัดแย๎ง ประกอบด๎วย การวิเคราะห์

ประเภทและสาเหตุของความขัดแย๎ง การรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล การเลือกวิธีการจัดการ

กับความขัดแย๎ง และด าเนินการแก๎ไขข๎อขัดแย๎งที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ผู๎บริหารสถานศึกษา

ปฐมวัยยังมีบทบาทในการเป็นผู๎น าในการตัดสินใจด าเนินการจัดการกับความขัดแย๎งใน

สถานศึกษา  7) การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู๎ การจัดการสารสนเทศใน

สถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาให๎เป็นระบบ เรียกวํา ระบบสารสนเทศ กระบวนการที่ส าคัญในการจัดการ
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สารสนเทศ ประกอบด๎วย การจัดหาและรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา การ

วิเคราะห์และจัดเก็บสารสนเทศ การสร๎างฐานข๎อมูลของสถานศึกษา การใช๎และการเผยแพรํ

สารสนเทศของสาถนศึกษาปฐมวัย การจัดการความรู๎ในสถานศึกษาปฐมวัย คือ การ

ด าเนินการของสถานศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจความรู๎ที่ต๎องการ การสร๎างและแสวงหาความรู๎

ใหมํ การรวบรวมองค์ความร๎ูให๎เป็นคลังความรู๎ของสถานศึกษา เพื่อให๎บุคลากรทุกคนสามารถ

เข๎าถึงความรู๎น้ันได๎ ท าให๎เกิดการแบํงปันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรในสถานศึกษา ทั้ง

เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาการปฏิบัติงานให๎มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะสํงผลให๎สถานศึกษา

เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎  8) งานประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาปฐมวัย เป็นการด าเนินการของสถานศึกษาปฐมวัยใน 2 ระบบ คือ ระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา และระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยยึด

หลักการส าคัญคือ การกระจายอ านาจ การเปิดโอกาสการมีสํวนรํวมในการท างานและการ

แสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ เป็นการด าเนินการอยํางเป็นกระบวนการ ประกอบด๎วย 

การประเมิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎เกิดผล

การปฎิบัติงานที่ได๎มาตรฐาน นําเชื่อถือในการสร๎างความมั่นใจแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย วําเด็ก

ปฐมวัยจะมีความรู๎ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรและสังคม

ต๎องการ มีขอบขํายที่ส าคัญ คือ การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การ

ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน การตรวจสอบและประเมินระบบประกัน

คุณภาพภายใน การปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  ภารกิจในการ

ประกันคุณภาพของสถานศึกษาปฐมวัย เป็นไปตามขอบขํายงานประกันคุณภาพ 4 ประการ 

ดังนี้  1) การวางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปฐมวัย 

ประกอบด๎วยภารกิจ 3 ประการ คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา และการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  2) การด าเนินการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปฐมวัย เป็นภารกิจส าคัญที่สถานศึกษาโดย

ผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัยน าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีที่มุํงเน๎นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสูํการปฏิบัติ  3) การ

ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบด๎วย

ภารกิจ 3 ประการ คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน  4)  การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ปฐมวัย เป็นภารกิจในการด าเนินงานเพื่อให๎เกิดความยั่งยืนของการด าเนินกิจกรรมตาม

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา95 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 5  ปี เป็นการจัดการศึกษาใน

ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษา  โดยให๎เด็กได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย 

อารมณจ์ติใจ  สังคม และสติปัญญา  ตามวัยและความสามารถของเด็กแตลํะบุคคล 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน ได๎

ระบุถึงหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ   

  1. หลักการพัฒนาเด็กโดยรวม โดยเริ่มจากพัฒนาการด๎านรํางกายให๎แข็งแรง

สมบูรณ์ กระตุ๎นสมองให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มที่ พัฒนาด๎านจิตใจและอารมณ์ให๎เป็นผู๎มี

ความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง รําเริงแจํมใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได๎ 

พัฒนาดา๎นสังคมโดยให๎มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งแวดล๎อมรอบตัว มีมนุษย์สัมพันธ์

ที่ดสีามารถด ารงชีวติรวํมกับผูอ๎ื่นได๎อยํางมคีวามสุข รวมทั้งพัฒนาสติปัญญา สํงเสริมความคิด

สร๎างสรรค์ บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว บริบทของชุมชน และวัฒนธรรมไทย รัก

สันติ ใฝุรูแ๎ละสนใจสิ่งแวดล๎อม 

  2. หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นส าคัญ โดยการจัดการอบรมเลี้ยงดู

เด็ก ความรัก ความเอาใจใสํและจัดกาเรียนรู๎ผํานการเลํนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดย

ค านึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล เน๎นเรียนให๎สนุก เลํนให๎มีความรู๎และเกิดพัฒนาการ

สมวัยอยํางสมดุล ให๎โอกาสเด็กมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ จากการตั้งค าถามและการค๎นพบด๎วย

ตนเอง 

  3. หลักการสร๎างเสริมความเป็นไทย โดยการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย 

ความเป็นชาติไทยที่มวีัฒนธรรมอันดีงาน เคารพนับถือและกตัญญูกตเวทีตํอบิดามารดา มีชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ท าให๎เกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเอง 

ครอบครัว ท๎องถิ่น ประเทศไทย ยอมรับและอยูํรํวมกับความหลากหลายของวิถีชีวติอื่น ๆ  

                                                           
95วัฒนา  มัคคสมัน, ประมวลสาระชุดวิชา การบรหิารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย

(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 15-20. 
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  4. หลักความรํวมมือ โดยครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา รวมทั้งสถาบัน

ตําง ๆ ในสังคมรํวมมือกันในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให๎มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 

สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีคุณภาพ และมีความสุข  ตลอดจนพร๎อมที่จะเรียนรู๎ใน

การศกึษาขั้นพื้นฐานตํอไป 

  5. หลักแหํงความสอดคล๎อง อุดมการณ์และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยต๎อง

สอดคล๎องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) 

พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐที่แถลงตํอรัฐสภา  สอดคล๎องกับมาตรฐาน

การศกึษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการศกึษาขั้นพืน้ฐานรวมทั้งอนุสัญญาสิทธิเด็ก96 

 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก ตั้งแตํแรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรม

เลี้ยงดูและการสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ ที่สนองตํอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตํละ

คนตามศักยภาพ ภายใต๎บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํด๎วยความรัก ความเอื้ออาทร

และความเข๎าใจของทุกคน เพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตให๎เด็กพัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์เกิดคุณคําตํอตนเองและสังคม 

 หลักการ 

  หลักการของการจัดหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546เป็นหลักส าคัญ

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ ซึ่งผู๎สอนจ าเป็นต๎องศึกษาหลักการของหลักสูตรให๎เข๎าใจ 

เพราะในการจัดประสบการณ์ใหเ๎ด็กอายุ 3-5 ปี จะต๎องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคูํกับการ

ให๎การศึกษา โดยต๎องค านึงถึงความสนใจและความต๎องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มี

ความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความปกพรํองทางรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สติปัญญา รวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรู๎หรือเด็กที่มีรํางกายพิการหรือทุพลภาพหรือ

บุคคลซึ่งไมํสามารถพึ่งพาตนเองได๎หรอืไมํมผีูด๎ูแลหรอืด๎อยโอกาส เพื่อให๎เด็กพัฒนาทุกด๎านทั้ง

ด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอยํางสมดุล  โดยการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย บูรณาการผาํนการเลํนและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผํานประสาทสัมผัสทั้ง

ห๎า เหมาะสมกับวัยและความแตกตํางระหวํางบุคคลด๎วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางเด็กกับพํอแมํ 

                                                           
96ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.254-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) 

ฉบับสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ จุดทอง จ ากัด, 2554).   
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เด็กกับผู๎เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษาเด็ก

ปฐมวัย เพื่อให๎เด็กแตํละคนได๎มีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตาม

ศักยภาพและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีความสุข เป็นคนดี และคนเกํงของสังคม และ

สอดคล๎องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา 

สภาพเศรษฐกิจ สังคมโดยความรํวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ซึ่งมี

สาระส าคัญ ดังนี้ 

  1. สงํเสริมกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 

  2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษาที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญโดยค านึงถึง

ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม

ไทย 

  3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผํานการเลํนและกิจกรรมที่เหมาะกับวัย 

  4. จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีคุณภาพ

และมีความสุข 

  5. ประสานความรํวมมือระหวํางครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนา

เด็ก97 

 จุดมุ่งหมายของการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 5  ปี  มุํงให๎เด็กมีพัฒนาการด๎าน

รํางกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ และความ

แตกตํางระหวํางบุคคล  จึงก าหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้ 

  1.  รํางกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนสิัยที่ดี 

  2.  กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช๎ได๎อยํางคลํองแคลํว สัมพันธ์

กัน 

  3.  มีสุขภาพจิตดแีละมีความสุข 

  4.  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม 

                                                           
97ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร๎าว, 

2547), 8. 
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  5.  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและการออกก าลัง

กาย 

  6.  ชํวยเหลือตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 

  7.  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 

  8.  อยูํรํวมกับผูอ๎ื่นได๎อยํางมคีวามสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  9.  ใช๎ภาษาสื่อสารได๎เหมาะสมกับวัย 

   10.  มีความสามารถในการคิดและการแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมกับวัย 

  11.  มีจินตนาการและความคิดสรา๎งสรรค ์

  12.  มีเจตคติที่ดีตอํการเรียนรู ๎ และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ 

 แนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ เริ่มตัง้แตํปฏิสนธิตอํเนื่องไปจนตลอดชีวติ ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงใน

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

จะมีความสัมพันธ์และพัฒนาอยํางตํอเนื่องเป็นล าดับขั้นตอนไปพร๎อมกันทุกด๎าน เด็กแตํละคน

จะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกตํางกันไปตามวัย โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัย บํงบอก

ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในตัวเด็กอยํางตํอเนื่อง เริ่มตั้งแตํปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 

พัฒนาการแตํละด๎านมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว๎และสามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาเด็ก อาทิ 

ทฤษฎีพัฒนาการทางรํางกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวํามีลักษณะ

ตํอเนื่องเป็นล าดับขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต๎องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถ ซึ่งจะ

พัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ ์คํานิยมทางสังคมและสิ่งแวดล๎อม หรือทฤษฎีพัฒนาการทาง

บุคลิกภาพ ที่อธิบายวําเด็กเกิดมาพร๎อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุ ประสบการณ์

คํานิยมทางสังคมและสิ่งแวดล๎อมหรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายวําเด็กจะ

พัฒนาได๎ดีถ๎าในแตํละชํวงอายุเด็กได๎รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจ ได๎รับความรัก ความ

อบอุํนอยํางเพียงพอจากผู๎ใกล๎ชิด มีโอกาสชํวยตนเองท างานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะ

เรียนรู๎ในสิ่งที่ตนอยากรู๎รอบ ๆ ตนเอง ดังนัน้ แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเป็นเสมือนหนึ่ง

แนวทางให๎ผู๎สอนหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎เข๎าใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับวัย และความแตกตํางของแตํละบุคคล ในอันที่จะสํงเสริมให๎เด็กพัฒนาจน

บรรลุผลตามเปูาหมายที่ตอ๎งการได๎ชัดเจนขึน้ 



60 

 

  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ การเรียนรู๎ของมนุษย์เรามีผลสืบเนื่องมาจาก

ประสบการณ์ตําง ๆ ที่ได๎รับ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากระบวนการที่ผู๎เรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล๎อมรอบตัว โดยผู๎เรียนจะต๎องเป็นผู๎กระท าให๎เกิดขึ้นด๎วย

ตนเองและการเรียนรู๎จะเป็นไปได๎ดี ถ๎าผู๎เรียนได๎ใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎าได๎เคลื่อนไหว มีโอกาส

คิดริเริ่มตามความต๎องการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งในบรรยากาศที่เป็นอิสระอบอุํน

และปลอดภัย  ดังนั้น การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะชํวย

สํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็ก และเนื่องจากการเรียนรู๎นั้นเป็นพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่

สูงขึ้น อีกทั้งคนเราเรียนรู๎มาตั้งแตํเกิดตามธรรมชาติกํอนที่จะมาเข๎าสถานศึกษา การจัดท า

หลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะให๎คิดได๎ เรียนรู๎จากประสบการณ์จริงด๎วยตัวเด็ก เองใน

สภาพแวดล๎อมที่เป็นอิสระเอื้อตํอการเรียนรู๎และจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ

ของผ๎ูเรยีนแตํละคน 

  แนวคดิเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การเลํนถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในชีวิตเด็กทุก

คน เด็กจะรู๎สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได๎สังเกตมีโอกาสท าการทดลอง สร๎างสรรค์ คิด

แก๎ปัญหาและค๎นพบตนเอง การเลํนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตํอการเจริญเติบโต ชํวยพัฒนา

รํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา จากการเลํนมีโอกาสเคลื่อนไหวสํวนตําง ๆ ของ

รํางกาย ได๎ใช๎ประสาทสัมผัสและการรับรู๎ผํอนคลายอารมณ์และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู๎

ความรู๎สึกของผู๎อื่น การเลํนจึงเป็นทางที่เด็กจะสร๎างประสบการณ์เรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม เรียนรู๎

ความเป็นอยูํของผู๎อื่น การเลํนจึงเป็นทางที่เด็กจะสร๎างประสบการณ์การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม 

เรียนรู๎ความเป็นอยูํของผ๎ูอื่น สรา๎งความสัมพันธ์อยูํรํวมกับผู๎อื่น กับธรรมชาติรอบตัวเอง ดังนั้น

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึงถือ “การเลํน” อยํางมีจุดมุํงหมาย เป็นหัวใจส าคัญของการจัด

ประสบการณใ์ห๎กับเด็กปฐมวัยทุกคน 

  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็ก

อาศัยอยูํหรอืสิ่งแวดล๎อมเด็ก ท าให๎เด็กแตลํะคนแตกตํางกันไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับ

นี้ถือวําผู๎สอนจ าเป็นต๎องเข๎าใจและยอมรับวําวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล๎อมตัวเด็กมีอิทธิพล

ตํอการเรียนรู๎ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแตํละคน ผู๎สอนควรต๎องเรียนรู๎
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บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพื่อชํวยให๎เด็กได๎พัฒนา เกิดการ

เรียนรู๎และอยูํในกลุํมคนที่มาจากพืน้ฐานเหมือนหรอืตํางจากตนได๎อยํางราบรื่นมคีวามสุข98 

 นอกจากนีห้ลักการจัดการศึกษาปฐมวัยยังต๎องค านงึถึงเรื่องตํอไปนี้ 

  การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม  การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและ

ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นการพัฒนาเด็กทุกด๎าน ทั้งด๎านรํางกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยอยูํบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยูํและ

ประสบการณ์ใหมํที่เด็กจะได๎รับต๎องมีความหมายกับตัวเด็ก เป็นหลักสูตรที่ให๎โอกาสทั้งเด็ก

ปกติ เด็กด๎อยโอกาสและเด็กพิเศษได๎พัฒนา  รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก 

พัฒนาเด็กใหร๎ู๎สกึเป็นสุขในปัจจุบัน มิใชํเพียงเพื่อเตรียมเด็กส าหรับอนาคตขา๎งหน๎าเทํานั้น 

  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก   ผู๎สอนมี

ความส าคัญตํอการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอยํางมากผู๎สอนต๎องเปลี่ยนบทบาทจากผู๎บอก

ความรู๎หรือสั่งให๎เด็กท ามาเป็นผู๎อ านวยการความสะดวก ในการจัดสภาพแวดล๎อม

ประสบการณ์และกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กที่ผู๎สอนและเด็กมีสํวนที่

จะริเริ่มทั้ง 2 ฝุาย โดยผู๎สอนจะเป็นผู๎สนับสนุน ชี้แนะและเรียนรู๎รํวมกับเด็ก สํวนเด็กเป็นผู๎ลง

มอืกระท า เรียนรู๎และคน๎พบด๎วยตัวเอง  ดังนั้นผู๎สอนจะต๎องยอมรับ เห็นคุณคํา รู๎จักและเข๎าใจ

เด็กแตลํะคนทีต่นดูแลรับผดิชอบกํอนเพื่อจะได๎วางแผน สรา๎งสภาพแวดล๎อม และจัดกิจกรรมที่

จะสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กได๎อยํางเหมาะสม  นอกจากนี้ผู๎สอนต๎องรู๎จัก

พัฒนาตนเอง ปรับปรุงใชเ๎ทคนิคการจัดกิจกรรมตําง ๆ ใหเ๎หมาะกับเด็ก 

  การบูรณาการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูร

ณาการที่วํา หนึ่งแนวคิดสามารถเรียนรู๎ได๎หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู๎ได๎

หลายทักษะและหลายประสบการณ์ส าคัญ ดังนั้น เป็นหน๎าที่ของผู๎สอนจะต๎องวางแผนการจัด

ประสบการณ์ในแตํละวันให๎เด็กเรียนรู๎ผํานการเลํนที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ 

หลากหลายประสบการณ์ส าคัญอยํางเหมาะสมและพัฒนาการ เพื่อให๎บรรลุจุดมุํงหมายของ

หลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดไว๎ 

  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก  การประเมินเด็กระดับปฐมวัย

ยึดวิธีการสังเกตเป็นสํวนใหญํ ผู๎สอนจะต๎องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและ

                                                           
98ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร๎าว, 

2547), 3-4. 
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พัฒนาการการเรียนรู๎ของเด็กวําได๎บรรลุตามจุดประสงค์และเปูาหมายที่วางไว๎หรือไมํ ผลที่ได๎

จากการสังเกตพัฒนาการ จากข๎อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกใน

สถานที่เป็นจริง ข๎อมูลจากครอบครัวของเด็ก  ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน 

สามารถบอกได๎วําเด็กเกิดการเรียนรู๎และมีความก๎าวหน๎าเพียงใด ข๎อมูลจากการประเมิน

พัฒนาการจะชํวยผูส๎อนในการวางแผนการจัดกิจกรรมชี้ให๎เห็นความต๎องการพิเศษของเด็กแตํ

ละคน ใช๎เป็นข๎อมูลในการสื่อสารกับพํอแมํ ผูป๎กครองเด็กและขณะเดียวกันยังใช๎ในการประเมิน

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให๎กับเด็กในวัยนี้ได๎อกีด๎วย 

  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัว เด็กแตํละคนมีความแตกตํางกัน 

ดังนี้ เนื่องจากสภาพแวดล๎อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผู๎สอน พํอแมํและผู๎ปกครองของเด็ก

จะต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูล ท าความเข๎าใจพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กต๎องยอมรับ

และรํวมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ๎นสํวนที่จะต๎องชํวยกันพัฒนาเด็กให๎บรรลุเปูาหมายที่

ต๎องการรํวมกัน ดังนั้น ผู๎สอนจึงมิใชํจะแลกเปลี่ยนความรู๎กับพํอแมํ ผู๎ปกครองเกี่ยวกับการ

พัฒนาเด็กเทํานั้น แตํจะต๎องให๎พํอแมํผู๎ปกครอง มีสํวนรํวมในการพัฒนาด๎วย ทั้งนี้มิได๎

หมายความให๎พํอแมํ ผู๎ปกครองเป็นผู๎ก าหนดเนื้อหาหลักสูตรตามความต๎องการ โดยไมํ

ค านงึถึงหลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยเด็ก99 

สาระการเรียนรู้ 

  สาระการเรียนรู๎ใช๎เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให๎กับเด็ก  เพื่อสํงเสริม

พัฒนาการทุกด๎าน  ทั้งด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ซึ่งจ าเป็นตํอการ

พัฒนาเด็กใหเ๎ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งนี้สาระการเรียนรู๎ประกอบด๎วย  องค์ความรู๎  ทักษะหรือ

กระบวนการและคุณลักษณะหรอืคํานิยม  คุณธรรม  จรยิธรรม  ความรู๎ส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 

ปี  จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับตัวเด็ก  บุคคลและสถานที่ที่แวดล๎อมเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว

และสิ่งตําง ๆ รอบตัวเด็กที่เด็กมีโอกาสใกล๎ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวันและเป็นสิ่งที่

เด็กสนใจ จะไมํเน๎นเนื้อหา  การทํองจ า  ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับทักษะหรือกระบวนการ

จ าเป็นต๎องบูรณาการทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับเด็ก  เชํน  ทักษะการเคลื่อนไหว  ทักษะ

ทางสังคม  ทักษะการคิด  ทักษะการใช๎ภาษา  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นต๎น  

                                                           
99ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร๎าว, 

2547), 5. 
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ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให๎เด็กเกิดเจตคติที่ดี  มีคํานิยมที่พึงประสงค์  เชํน  ความรู๎สึกที่ดีตํอ

ตนเองและผู๎อื่น  รักการเรียนรู๎ รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  และมีคุณธรรม  จริยธรรมที่

เหมาะสมกับวัย  เป็นต๎น 

  ผูส๎อนหรอืผูจ๎ัดการศึกษา  อาจน าสาระการเรียนรู๎มาจัดในลักษณะ หนํวยการ

สอนแบบบูรณาการ  หรือเลือกใช๎วิธีการที่สอดคล๎องกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  สาระการเรียนรูก๎ าหนดเป็น  2  สํวน  ดังนี ้

 ประสบการณ์ส าคัญ 

  ประสบการณ์ส าคัญเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งส าหรับการพัฒนาเด็กทางด๎าน

รํางกาย  อารมณ ์ จติใจ  สังคม  และสติปัญญาชํวยให๎เด็กเกิดทักษะที่ส าคัญส าหรับการสร๎าง

องค์ความรู๎โดยให๎เด็กได๎มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ  สิ่งของ  บุคคลตําง ๆ ที่อยูํรอบตัว รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม  ไปพร๎อมกันด๎วย  ประสบการณส์ าคัญมี  ดังนี้ 

             1.  ประสบการณส์ าคัญที่สงํเสริมพัฒนาการด๎านราํงกาย 

             2.  ประสบการณส์ าคัญที่สงํเสริมพัฒนาการด๎านอารมณ์จติใจ 

             3.  ประสบการณส์ าคัญที่สงํเสริมพัฒนาการด๎านสังคม 

             4.  ประสบการณส์ าคัญที่สงํเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา 

 สาระที่ควรเรียนรู้ 

   สาระที่ควรรู ๎ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม  ให๎

เด็กเกิดการเรียนรู๎  ไมํเน๎นการทํองจ าเนื้อหา  ผู๎สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให๎

สอดคล๎องกับวัย  ความต๎องการ  และความสนใจของเด็ก  โดยให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผําน

ประสบการณส์ าคัญที่ระบุไว๎ขา๎งตน๎  ทั้งนีอ้าจยืดหยุํนเนือ้หาได๎  โดยค านึงถึงประสบการณ์และ

สิ่งแวดล๎อมในชีวติจรงิของเด็ก  ซึ่งสาระที่เด็กอายุ  3 – 5  ปี  ควรจะได๎เรยีนรู๎  มดีังนี้ 

  1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเด็กควรรู๎จักชื่อ  นามสกุล  รูปรําง หน๎าตา  รู๎จัก

อวัยวะตําง ๆ  วิธีระวังรักษารํางกายให๎สะอาด  ปลอดภัย  การรับประทานอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ  เรียนรู๎ที่จะเลํนและท าสิ่งตําง ๆ ด๎วยตนเองคนเดียว  หรือกับผู๎อื่น  ตลอดจน

เรียนรู๎ที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรูส๎ึก  และแสดงมารยาทที่ดี 

   2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล๎อมเด็กเด็กควรได๎มีโอกาสรู๎จัก

และรับรู๎เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว  สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลตําง ๆ ที่เด็กต๎อง

เกี่ยวข๎องหรอืมีโอกาสใกล๎ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชวีิตประจ าวัน 

  3. ธรรมชาติรอบตัวเด็กควรจะได๎เรียนรู๎สิ่งมีชีวิต สิ่งไมํมีชีวิต รวมทั้งความ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล๎อมเด็กตามธรรมชาติ  เชํน  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคนื  
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     4. สิ่งตําง ๆ รอบตัวเด็กเด็กควรจะได๎รู๎จักสี  ขนาด  รูปรําง  รูปทรง  น้ าหนัก  

ผวิสัมผัสของสิ่งตําง ๆ รอบตัว  สิ่งของเครื่องใช๎  ยานพาหนะ  และการสื่อสารตําง ๆ ที่ใช๎อยูํใน

ชีวติประจ าวัน 

 การจัดประสบการณ์ 

 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5  ปี  จะไมํจัดเป็นรายวิชาแตํจัด

ในรูปของกิจกรรมบูรณาการผํานการเลํน  เพื่อให๎เด็กเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู๎ 

ทักษะ คุณธรรม  จริยธรรมรวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และ

สติปัญญา  โดยมีหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์  ดังนี ้

  หลักการจัดประสบการณ์ 

     1. จัดประสบการณ์การเลํนและการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอยําง

ตํอเนื่อง 

   2. เน๎นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต๎องการ ความสนใจ ความแตกตําง

ระหวํางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยูํ 

         3. จัดให๎เด็กได๎รับการพัฒนาโดยให๎ความส าคัญทั้งกับกระบวนการและ

ผลผลิต 

   4. จัดการประเมนิพัฒนาการให๎เป็นกระบวนการตอํเนื่อง  และเป็นสํวนหนึ่ง

ของการจัดประสบการณ์ 

         5. ให๎ผ๎ูปกครองและชุมชนมสีํวนรวํมในการพัฒนาเด็ก 

  แนวทางการจัดประสบการณ์ 

       1. จัดประสบการณ์ใหส๎อดคล๎องกับจติวิทยาพัฒนาการ  คือเหมาะกับอายุ  

วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ  เพื่อให๎เด็กทุกคนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

          2. จัดประสบการณ์ให๎สอดคล๎องกับลักษณะการเรียนรู๎ของเด็กวัยนี้ คือ

เด็กได๎ลงมือกระท า  เรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัสทั้ง  5  ได๎เคลื่อนไหว  ส ารวจ  เลํน  สังเกต  

สืบค๎น  ทดลอง  และคิดแก๎ปัญหาด๎วยตนเอง 

       3. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและ

สาระการเรียนรู๎ 

       4. จัดประสบการณ์ให๎เด็กได๎ริเริ่ม  คิด  วางแผน  ตัดสินใจ  ลงมือท าและ

น าเสนอความคิดโดยผูส๎อนเป็นผ๎ูสนับสนุน  อ านวยความสะดวก  และเรียนรู๎รวํมกับเด็ก 
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    5.  จัดประสบการณ์ให๎เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู๎ใหญํ  ภายใต๎

สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  ในบรรยากาศที่อบอุํนมีความสุขและเรียนรู๎การกระท า

กิจกรรมแบบรํวมมือในลักษณะตําง ๆ กัน 

     6. จัดประสบการณ์ให๎เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ที่

หลากหลายอยูํในวิถีชีวติของเด็ก 

   7 .จัดประสบการณ์ที่ สํ ง เสริ มลั กษณะนิสั ยที่ ดี และทั กษะการ ใ ช๎

ชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎ เป็นสํวนหนึ่งของการจัด

ประสบการณ ์การเรียนรูอ๎ยํางตอํเนื่อง 

    8.จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว๎ลํวงหน๎าและแผนที่

เกิดขึ้นในสภาพจริงโดยไมํได๎คาดการณ์ไว๎ 

      9. ให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการ

วางแผน  การสนับสนุนสื่อการสอน  การเข๎ารํวมกิจกรรม และการประเมนิพัฒนาการ 

      10. จัดท าสารนิทัศน์ด๎วยการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการ

เรียนรู๎ของเด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตรํตรองและใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาเด็กและการ

วิจัยในชัน้เรียน 

 การจัดกิจกรรมประจ าวัน 

  กิจกรรมส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี  สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได๎

หลายรูปแบบ  เป็นการชํวยให๎ผู๎สอนและเด็กทราบวําแตํละวันจะท ากิจกรรมอะไร  เมื่อใด  

อยํางไร  การจัดกิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบขํายของกิจกรรมประจ าวัน  ดังนี้ 

   1. หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 

      1.1  ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตํละกิจกรรมให๎เหมาะสม

กับวัยของเด็กในแตลํะวัน 

   1.2  กิจกรรมที่ต๎องใช๎ความคิดทั้งในกลุํมเล็กและกลุํมใหญํ ไมํควรใช๎

เวลาตํอเนื่องนานเกินกวํา 20 นาที 

    1.3  กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลํนเสรี เชํน การเลํนตามมุม  การ

เลํนกลางแจง๎  ฯลฯ  ใช๎เวลาประมาณ  40 – 60 นาที 

     1.4  กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวํางกิจกรรมในห๎องและนอกห๎อง  

กิจกรรมที่ใช๎กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็ก  กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล  กลุํมยํอยและกลุํม

ใหญํกิจกรรมที่เด็กเป็นผู๎ริเริ่มและผู๎สอนเป็นผู๎ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช๎ก าลังและไมํใช๎ก าลัง  จัด
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ให๎ครบทุกประเภท  ทั้งนี้กิจกรรมที่ต๎องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมํต๎องออก

ก าลังมากนัก เพื่อเด็กจะได๎ไมํเหนื่อย  เกินไป 

   2.  ขอบขํายของกิจกรรมประจ าวันการเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแตํ

ละวันตอ๎งให๎ครอบคลุมสิ่งตอํไปนี้ 

               2.1  การพัฒนากล๎ามเนือ้ใหญํเพื่อใหเ๎ด็กได๎พัฒนาความแข็งแรงของ

กล๎ามเนื้อใหญํ  การเคลื่อนไหว  และความคลํองแคลํวในการใช๎อวัยวะตําง ๆ  จึงควรจัด

กิจกรรม โดยให๎เด็กได๎เลํนอิสระกลางแจ๎ง  เลํนเครื่องเลํนสนาม  เคลื่อนไหวรํางกายตาม

จังหวะดนตร ี

              2.2  การพัฒนากล๎ามเนื้อเล็กเพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาความแข็งแรงของ

กล๎ามเนื้อเล็ก  การประสานสัมพันธ์ระหวํางมือและตา  จึงควรจัดกิจกรรมโดยให๎เด็กได๎เลํน

เครื่องเลํนสัมผัส  เลํนเกมตํอภาพ  ฝึกชํวยเหลือตนเองในการแตํงกาย  หยิบจับช๎อนส๎อม  ใช๎

อุปกรณ์ศลิปะ  เชํน สีเทียน  กรรไกร  พูํกัน  ดนิเหนียว ฯลฯ 

 2.3  การพัฒนาอารมณ์  จิตใจและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม

เพื่อให๎เด็กมีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเองและผู๎อื่น  มีความเชื่อมั่น  กล๎าแสดงออก  มีวินัยในตนเอง  

รับผิดชอบซื่อสัตย์  ประหยัด  เมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อ  แบํงปัน  มีมารยาทและปฏิบัติตนตาม

วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ  จึงควรจัดกิจกรรมตําง ๆ ผํานการเลํนให๎เด็กได๎มีโอกาส

ตัดสินใจเลือก  ได๎รับการตอบสนองตามความต๎องการ  ได๎ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม  

จรยิธรรม  ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออ านวย 

  2.4  การพัฒนาสังคมนิสัยเพื่อให๎เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  แสดงออก

อยํางเหมาะสมและอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ชํวยเหลือตนเองในการท ากิจวัตร

ประจ าวัน มนีิสัยรักการท างาน ร๎ูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู๎อื่น จึงควรจัดให๎

เด็กได๎ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอยํางสม่ าเสมอ  เชํน  รับประทานอาหาร  พักผํอนนอนหลับ  

ขับถําย  ท าความสะอาดรํางกาย  เลํนและท างานรํวมกับผู๎อื่น  ปฏิบัติตามกฎกติกาข๎อตกลง

ของสวํนรวม  เก็บของเข๎าที่เมื่อเลํนหรอืท างานเสร็จ ฯลฯ 

 2.5  การพัฒนาการคิดเพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาความคิดรวบยอด  

สังเกต  จ าแนก  เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมูํ  เรียงล าดับเหตุการณ์  แก๎ปัญหา  จึงควรจัด

กิจกรรมให๎เด็กได๎สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก  

ค๎นคว๎า จากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ  ทดลอง  ศึกษานอกสถานที่  ประกอบอาหาร  หรือจัดให๎เด็ก

ได๎เลํนเกมการศกึษาที่เหมาะสมกับวัยอยํางหลากหลาย  ฝึกการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันและ

ในการท ากิจกรรมทั้งที่เป็นกลุํมยํอย  กลุํมใหญํหรอืรายบุคคล 
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              2.6  การพัฒนาทางภาษาเพื่อให๎เด็กได๎มีโอกาสใช๎ภาษาสื่อสาร

ถํายทอดความรู๎สึก  ความนึกคิด  ความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งตําง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์  จึง

ควรจัดกิจกรรมทางภาษาให๎มีความหลากหลายในสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  มุํง

ปลูกฝังให๎เด็กรักการอําน  และบุคลากรที่แวดล๎อมต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีในการใช๎ภาษา  ทั้งนี้

ต๎องค านงึถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นส าคัญ 

              2.7 การสํงเสริมจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์เพื่อให๎เด็กได๎

พัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์  ได๎ถํายทอดอารมณ์ความรู๎สึกและเห็นความสวยงามของสิ่ง

ตําง ๆ รอบตัว  โดยใช๎กิจกรรมศิลปะและดนตรีเป็นสื่อ  ใช๎การเคลื่อนไหวและจังหวะตาม

จินตนาการ  ให๎ประดิษฐ์สิ่งตําง ๆ อยํางอิสระตามความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ของเด็ก  เลํน

บทบาทสมมติในมุมเลํนตําง ๆ  เลํนน้ า  เลํนทราย  เลํนกํอสร๎างสิ่งตําง ๆ เชํน แทํงไม๎  รูปทรง

ตําง ๆ ฯลฯ 

   การประเมินพัฒนาการ 

  การประเมนิพัฒนาการเด็กอายุ 3 – 5 ปี  เป็นการประเมินพัฒนาการทางด๎าน

รํางกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญาของเด็ก  โดยถือวําเป็นกระบวนการตํอเนื่อง  

และเป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให๎เด็กในแตํละวัน  ทั้งนี้ให๎มุํงน าข๎อมูลการประเมินมา

พิจารณาปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎เด็กแตํละคนได๎รับการพัฒนาตาม

จุดหมายของหลักสูตร การประเมนิพัฒนาการควรยึดหลัก  ดังนี้ 

 1. การประเมนิพัฒนาการของเด็กครบทุกด๎านและน าผลมาพัฒนาเด็ก 

 2. ประเมินเป็นรายบุคคลอยํางสม่ าเสมอตํอเนื่องตลอดปี 

 3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชํนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรม

ประจ าวัน 

 4. ประเมินอยํางเป็นระบบ มกีารวางแผน เลือกใช๎เครื่องมือและจดบันทึกไว๎

เป็นหลักฐาน 

 5. ประเมินตามสภาพจริงด๎วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก  รวมทั้งใช๎

แหลงํขอ๎มูลหลาย ๆ ด๎าน  ไมํควรใชก๎ารทดสอบ 

 ส าหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช๎กับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ได๎แกํ  การ

สังเกต  การบันทึกพฤติกรรมการสนทนา  การสัมภาษณ์  และการวิเคราะห์ข๎อมูลจากผลงาน

ของเด็ก100 
                                                           

100ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพรา๎ว, 2547). 
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ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

แนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

 การศึกษาปฐมวัยที่จัดให๎เด็กที่มีอายุระหวํางแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นจุดเริ่มต๎นของ

กระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย์  เด็กวัยนี้เป็นวัยเริ่มต๎นชีวิต  ถือวําเป็นชํวงเวลาที่ส าคัญ  

เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด๎านทั้งทางรํางกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด โดยเฉพาะในด๎านระบบประสาทและสมองจะเติบโตได๎ถึงร๎อยละ 80 

ของผู๎ใหญํ  เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู๎ได๎มากที่สุด เป็นวัยสดใสมองโลกสวยงาม มีความสงสัย

ใครํร๎ู  มจีนิตนาการกว๎างใหญํ  ทั้งเป็นชํวงชีวติที่ก าลังสรา๎งบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยพื้นฐาน

ของตนเอง  ซึ่งจะติดตัวตํอเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู๎ใหญํ  เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ต๎องพึ่งพา

ผูใ๎หญํ  หากได๎รับการอบรมเลี้ยงดู  สํงเสริมอยํางถูกต๎อง  และได๎รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน

อยํางเพียงพอเทํากับได๎วางรากฐานที่ดีๆ  ให๎กับเด็กปฐมวัยที่จะมีความสุขในชีวิตข๎างหน๎า  และ

เป็นพลเมืองที่มคีุณภาพของประเทศชาติในอนาคต 

 การจัดการศกึษาปฐมวัยในปัจจุบัน  แม๎จะไมํเป็นการศึกษาภาคบังคับ  แตํรัฐบาล

ก็ให๎การสนับสนุนสํงเสริมอยํางเต็มที่  โดยมุํงที่จะเตรียมความพร๎อมให๎แกํเด็กกํอนเข๎าเรียนใน

ระดับประถมศึกษา  และสํงเสริมให๎เด็กมีพัฒนาการทุกด๎าน   ตลอดจนอบรมเลี้ยงดูให๎เด็กมี

ลักษณะนิสัยที่ด ี กระทรวงศึกษาธิการได๎จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตร

แกนกลางในการจัดการศึกษาให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  สถานศึกษาตํางๆ  ใน

ท๎องถิ่นสามารถน าไปปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับเด็ก  ครูผู๎สอน สภาพสถานศึกษา สภาพปัญหา 

ความต๎องการ  ความพร๎อม  เอกลักษณ์  ภูมิปัญญา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ท๎องถิ่นได๎ 

 จากความส าคัญของเด็กปฐมวัยและแนวการจัดการศึกษา  โดยมีหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยที่สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และ

แผนพัฒนาการศกึษาปฐมวัยดังกลําวข๎างตน๎  การน าไปสูํการปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อให๎บรรลุ

เปูาหมาย จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการหาแนวปฏิบัติและสํงเสริมให๎การจัด

การศึกษาปฐมวัยบรรลุผลให๎มากที่สุด  การมีแบบอยํางหรือต๎นแบบที่ดีจะเป็นวิธีการหนึ่งที่

ชํวยได๎  ดังนั้น  จึงจัดให๎มีศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบขึ้น  โดยได๎ก าหนดโครงสร๎างการบริหาร

โ ร ง เ รี ย นศู น ย์ เ ด็ ก ป ฐมวั ย ต๎ น แบบ ให๎ สอดคล๎ อ งกั บ ก า รบ ริ ห า รก า รศึ กษ าขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร๎างใหม ํดังนี้ 

 



69 

 

              โครงสร้างการบริหารศูนย์เด็กปฐมวัยตน้แบบ 

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบได๎รับการจัดตั้งและพัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ

ประถมศึกษาแหํงชาติ  ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ 04006/3041 ลงวันที่ 16  

ธันวาคม 2547 โดยก าหนดให๎ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาที่จะเป็นศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  อ าเภอละ  1  แหํง  และได๎จัดท าเอกสารแนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบขึ้นเพื่อให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางในการบริหาร  นิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  และ

ประเมินผล  ตามขอบขํายและภารกิจการบริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  ตามโครงสร๎าง ดังนี้ 

 

 
- การพัฒนาหลักสูตร - การวางแผนการใชจ๎ําย     - การจัดอัตราสํวนระหวําง   -  การจัดท าระบบข๎อมูล 

  สถานศึกษา    งบประมาณ         บุคลากรกบัเด็ก                -  การสํงเสรมิสนับสนุน    

- การใชห๎ลักสูตรสถาน - การบรหิารงบประมาณ     - คุณสมบัตคิรูผ๎ูสอนระดับ   งบประมาณ งานบุคคล-

ด๎านการบรหิารวิชากา ศกึษาให๎มปีระสิทธิภาพ                   ปฐมวัย                            

- การนิเทศ ก ากับ ติดตาม    - การพัฒนาครูผ๎ูสอนระดับ      และบรหิารทั่วไป 

  และประเมินการใช๎    ปฐมวัยในศูนย์เด็กปฐมวัย   - การบริหารจัดการอาคาร      

  หลักสูตร     ต๎นแบบ   สถานที่และสภาพ 

- การชํวยเหลือเดก็ที่ม ี    - การสรา๎งเครือขํายการ         แวดล๎อมในศูนย์เด็ก 

  ความต๎องการพิเศษ    ศึกษาปฐมวัย                    ปฐมวัยต๎นแบบ 

- การเป็นแหลงํศึกษา    - การจัดสวัสดกิารและ    - การประชาสัมพันธ ์

วิจัย ทดลอง และ     ขวัญก าลังใจ                   บรกิารและความ                   

 พัฒนาด๎านวิชาการ    - การติดตาม ประเมินผล      รวํมมอื  

- การเผยแพรํความร๎ู     และรายงานผลการด าเนิน   

  ด๎านวิชาการ           งานการบรหิารงานบุคคล  

    

   

 

 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารศูนยเ์ดก็ปฐมวัยต้นแบบ 

การบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ 

การบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการที่ปรกึษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

การบริหาร

วิชาการ 

แผนภูมิที่ 2  ขอบขํายและภารกิจการบริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
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คณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

  การบริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบควรจัดในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งอาจจะ

เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการของสถานศึกษาหรือจะตั้งขึ้น

ใหมํ  ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมของสถานศึกษาและดุลยพินิจของผู๎บริหารสถานศึกษา 

ประกอบด๎วย 

  1. ที่ปรึกษาศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบควรเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านปฐมวัยใน

ท๎องถิ่นหรอืบุคลากรจากภาคเอกชนที่มีความรูแ๎ละประสบการณด์๎านการจัดการศกึษาปฐมวัย 

 2. หัวหน๎าศูนย์หรือประธานศูนย์ เด็กปฐมวัยต๎นแบบอาจจะแตํงตั้ ง

ผู๎อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู๎อ านวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

 3. คณะกรรมการศูนย์ เด็กปฐมวัยต๎นแบบอาจจะประกอบด๎วยรอง

อ านวยการสถานศึกษา หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ หัวหน๎ากลุํมบริหารงบประมาณ หัวหน๎า

กลุํมบริหารงานบุคคล หัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป ครูผู๎สอนเด็กปฐมวัย กรรมการเครือขําย

ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รํวมเป็นกรรมการได๎ตามความ

เหมาะสม 

 4. คณะเลขานุการ อาจจะแตํงตั้งหัวหน๎าสายช้ันหรือครูผู๎สอนเด็กปฐมวัย

เป็นฝุายเลขานุการ 

 การบรหิารศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

 เพื่อให๎สอดคล๎องกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตาม

โครงสรา๎งใหม ํ แนวทางการด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบจึงได๎จัดท าขอบขํายการบริหาร

ตามแนวทางสํงเสริมการบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใน 4 ด๎าน คือการบริหาร

วิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ซึ่งมี

รายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

 การบริหารวิชาการ  

 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ การบริหารวิชาการ

สํงผลโดยตรงถึงคุณภาพเด็กอยํางชัดเจน  สถานศึกษา ชุมชน ท๎องถิ่น และการมีสํวนรํวมของ

ทุกฝุายจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให๎ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมีความเข๎มแข็งในการบริหารวิชาการ 

การจัดประสบการณ์ ตลอดจนการประเมินพัฒนาการของเด็กได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  การ

บริหารวิชาการมขีอบขําย  ดังนี้ 
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 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางหรือทิศทางของการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในสถานศกึษา หลักสูตรของสถานศึกษาต๎องจัดท าให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง 

คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และสถานศึกษาควรพัฒนาให๎เหมาะสมกับ

สภาพของถิ่น  หลักสูตรที่ดีต๎องมีการพัฒนาอยํางสม่ าเสมอ ทันตํอเหตุการณ์และการ

เปลี่ยนแปลงใหมํๆ  ทุกด๎านในสังคม การพัฒนาหลักสูตรจึงต๎องด าเนินการอยํางเป็นระบบ  

เพื่อให๎ได๎หลักสูตรที่มีคุณภาพ  กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพ  

สถานศึกษาจึงควรจัดเตรียมความพร๎อมในการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ การจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การแตํงตั้งคณะกรรมการตํางๆ  การพัฒนาบุคลากร  ให๎มีความรู๎ความ

เข๎าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งมีสํวนประกอบที่ส าคัญได๎แกํ วิสัยทัศน์  ภารกิจ  

เปูาหมาย  มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาระการเรียนรู๎แตํละช้ันปี  เวลาที่ใช๎ในการจัด

ประสบการณ์  การจัดสิ่งแวดล๎อม  บรรยากาศการเรียนรู๎  แหลํงเรียนรู๎  สื่ออุปกรณ์  การ

ประเมินพัฒนาการของเด็ก  การวางแผนการใช๎หลักสูตร  การด าเนินการใช๎หลักสูตร  

แผนการจัดประสบการณ์  การนิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผล  การใช๎หลักสูตร  

ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 การใชห๎ลักสูตรสถานศกึษา 

 ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบต๎องน าหลักสูตรสถานศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาจาก

ความรํวมมือของทุกฝุายในศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบและชุมชนมาใช๎พัฒนาผู๎เรียนโดยค านึงถึง

การจัดประสบการณ์  สภาพแวดล๎อม และบรรยากาศในการเรียนรู๎  สื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็ก

การประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก ตลอดจนการเขียนแผนการจัด

ประสบการณ ์ ดังนี้ 

 1. การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ต๎องจัดให๎สอด 

คล๎องกับแนวทางการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  

2546  เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

  1.1  ศกึษาหลักสูตรสถานศกึษาที่จัดท าขึน้ 

 1.2 จัดท าก าหนดการจัดประสบการณ์เป็นรายปี โดยน าสาระการเรียนรู๎

ในหลักสูตรสถานศึกษามาจัดเรียงให๎เหมาะสมกับชํวงจังหวะเวลาที่สอดคล๎องกับสภาพและ

กิจกรรมของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบและชุมชน ควรจัดให๎มีทั้งสํวนที่ครูผู๎สอนก าหนด
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ไว๎ลวํงหนา๎  และสํวนที่เปิดโอกาสใหเ๎ด็กคิดริเริ่มตามความสนใจ และสํวนที่เอื้อให๎เด็กได๎เรียนรู๎

บริบททางสังคม  วัฒนธรรมที่อาศัยอยูํ 

 1.3 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให๎ครอบคลุม

ประสบการณส์ าคัญและสาระที่ควรเรียนรู๎ ก าหนดไว๎ในหลักสูตรของสถานศึกษาให๎สอดคล๎อง

กับหลักการแนวทางการจัดประสบการณ์  และรูปแบบการจัดประสบการณ์ในหลักสูตร  

นวัตกรรมที่ก าหนดไว๎  โดยหัวใจของการจัดประสบการณ์ให๎กับเด็ก  คือ  การเรียนรู๎ผํานการ

เลํน 

  1.4  จัดประสบการณต์ามแผนการจัดประสบการณท์ี่ก าหนด 

 2. การจัดสภาพแวดล๎อมภายในศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมีความส าคัญตํอ

การสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของเด็ก  เนื่องจากธรรมชาติของเด็กวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู๎  

ค๎นคว๎า  ทดลอง  และตอ๎งการสัมผัสกับสิ่งแวดล๎อมรอบๆ ตัว  การจัดสภาพแวดล๎อม มีดังนี้ 

  2.1 สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นวัตถุ 

จับต๎องได๎ก าหนดให๎มใีห๎เป็นได๎ทั้งภายในและภายนอกหอ๎งเรียน 

  2.1.1 สภาพแวดล๎อมภายใน หมายถึง   การจัดมุมประสบการณ์

ตํางๆในหอ๎งเรียน สื่อตามมุมประสบการณ์ตํางๆให๎เหมาะสมในเรื่องขนาด น้ าหนัก จ านวนของ

สื่อ  และของเลํนตํอจ านวนเด็ก  ซึ่งอาจแบํงพืน้ที่ใหเ๎หมาะสมกับการประกอบกิจกรรม  ดังนี้ 

  1) พื้นที่อ านวยความสะดวกภายในห๎องเรียน   จ าเป็นต๎องมีที่

ส าหรับเด็กเพื่อแสดงผลงาน เก็บแฟูมผลงาน เก็บเครื่องใช๎สํวนตัวของเด็ก  มีพื้นที่ส าหรับเก็บ

เครื่อง ใช๎ของครูผูส๎อนและมีปูายนิเทศตามหนวํยการสอนหรอืสิ่งที่เด็กสนใจ 

  2)  พืน้ที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวต๎องก าหนด ให๎มีพื้นที่

ที่เด็กสามารถจะท างานได๎ด๎วยตนเอง  และท ากิจกรรมด๎วยกันเป็นกลุํมเล็กหรือกลุํมใหญํ  เด็ก

สามารถเคลื่อนไหวได๎อยํางอสิระ  จากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไมํรบกวนผูอ๎ื่น 

  3) พื้นที่จัดมุมเลํนหรือมุมประสบการณ์  สามารถจัดได๎ตามความ

เหมาะสมขึ้นอยูํกับสภาพของห๎องเรียนจัดแยกสํวนที่สามารถใช๎เสียงดังและสํวนที่ต๎องการ

ความสงบออกจากกัน  การจัดมุมเลํนตํางๆ ครูผูส๎อนควรค านึงถึงสิ่งตอํไปนี ้

  (1) ควรมีมุมเลํน  มุมประสบการณ์  อยํางนอ๎ง 4 มุม 

  (2) ควรมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเลํนในมุมตามความสนใจของ

เด็ก 

  (3) ควรจัดให๎มีประสบการณ์ที่เด็กได๎เรียนรู๎ไปแล๎วปรากฏอยูํ

ในมุมเลํน 
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  (4) ควรเปิดโอกาสใหเ๎ด็กมีสวํนรํวมในการจัดมุมเลํนเพื่อ 

จูงใจให๎เด็กรู๎สกึเป็นเจ๎าของ  อยากเรียนรู ๎ อยากเข๎ามาเลํน 

  (5) ควรเสริมสร๎างวินัยใหก๎ับเด็กโดยมีข๎อตกลงรวํมกัน เชนํ 

การจัดเก็บอุปกรณ์  การรอคอย  การให๎โอกาสผูอ๎ื่นได๎เลํน  เป็นต๎น 

  (6) อาจจัดมุมสงบไว๎ทั้งในและนอกอาคารเพื่อให๎เด็กได๎อยูํ

ตามล าพัง 

  (7) จัดพืน้ที่แสดงผลงานของเด็กทุกคนที่เป็นปัจจุบัน 

  (8) สภาพแวดล๎อมที่จัดให๎เด็กควรมีสํวนที่อํอนนุํมบ๎าง เชํน 

พรม  เบาะหรอืที่นอน 

  2.1.2 สภาพแวดล๎อมภายนอก  หมายถึง   การจัดสภาพแวดล๎อม 

ภายในอาณาบริเวณรอบๆ สถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเลํนพร๎อมทั้งเครื่องเลํนสนาม จัด

ระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศกึษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา การดูแล 

รักษาความสะอาด  จัดแตํงและปลูกต๎นไม๎ให๎มีความรํมรื่นสวยงามรอบๆ บริเวณสถานศึกษา  

สิ่งตํางๆ เหลํานีเ้ป็นสํวนหน่ึงที่สงํผลตํอการเรยีนรู๎และพัฒนาการของเด็ก  ดังนี้ 

  1) บริเวณสนามเด็กเลํน  ควรมีพื้นผิวหลายประเภท เชํน ดิน  

ทราย กรวด  หญ๎า  พืน้ที่ส าหรับเลํนของเลํนที่มีล๎อ  รวมทั้งที่รํม  ที่โลํงแจ๎ง  พื้นดินส าหรับขุด  

ที่เลํนน้ า  บํอทราย  พร๎อมอุปกรณ์ประกอบการเลํน  เครื่องเลํนสนามส าหรับปีนปุาย  ทรงตัว  

ทั้งนี้ต๎องไมํติดกับบริเวณที่มีอันตราย ต๎องหมั่นดูแลความสะอาดตรวจตราเครื่องเลํนให๎อยูํใน

สภาพแข็งแรงปลอดภัยอยูํเสมอ  นอกจากสนามเด็กเลํน ควรมีที่นั่งเลํนพักผํอนโดยจัดที่นั่งไว๎

ใต๎ต๎นไม๎ที่มีรํมเงา  อาจใช๎เป็นที่จัดกิจกรรมกลุํมยํอยๆ จัดเป็นมุมหนั งสือเคลื่อนที่  หรือ

กิจกรรมที่ต๎องการความสงบ  หรอือาจจัดเป็นลานนิทรรศการให๎ความร๎ูแกํเด็กและผูป๎กครอง 

  2) บริเวณธรรมชาติ ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ  พืชผักสวนครัว  หาก

บริเวณสถานศกึษามีไมมํากนัก  อาจปลูกพืชในกระบะหรอืกระถาง  สวนสมุนไพร ฯลฯ 

  นอกจากนี้ ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบจะต๎องจัดอาหารตามหลักโภชนาการและ

น้ าดื่มที่สะอาดเพื่อให๎เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี  จัดให๎เด็กได๎รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมูํ  

อาหารธัญพืชที่เพียงพอ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งอาหารสดจากธรรมชาติ ผลไม๎ตํางๆ ไมํใชํอาหารที่

ผาํนการปรุงแตงํหรอืใสํสารชูรส  สารกันบูด  ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ 

  2.2  สภาพแวดล๎อมทางจิตภาพเป็นการจัดสภาพแวดล๎อมที่เกิดจาก

พฤติกรรมของตัวบุคคล  เชํน การปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูผู๎สอนกับเด็ก การเสริมแรงเชิงบวก  

การจัดกิจกรรมให๎เด็กมีโอกาสเข๎ารํวมด๎วยความสนใจ  ตั้งใจ  กระตือรือร๎น  ได๎พูดคุย  
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หัวเราะ  ด๎วยความสนุกสนานมากกวําการถูกบังคับให๎รํวมกิจกรรม  ทั้งนี้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหวํางครูผ๎ูสอนกับเด็กในเชิงบวกจะชํวยใหเ๎ด็กมีความสุขสนุกกับการเรียนรู๎ 

  3. สื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็กและสื่อประกอบกิจกรรมในศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ ถ๎าเป็นสื่อที่พัฒนาการเด็กทั้งด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มี

ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก การใช๎สื่อก็จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ลักษณะสื่อที่ดีควรมี  

ดังนี้ 

  3.1  เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยูํใกล๎ตัวเด็ก 

  3.2  เป็นสื่อที่ปลอดภัย ไมํเป็นอันตรายตํอตัวเด็ก 

  3.3  เป็นสื่อที่เอื้อให๎เด็กได๎เรียนรู๎ผํานประสาทสัมผัสทั้งห๎า   สะท๎อน

สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูํ  โดยให๎ชุมชนมสีํวนรวํมในการจัดกิจกรรม 

  3.4 เป็นสื่อที่เด็กควรมีสํวนรํวมในการจัดท า การจัดปูายนิเทศ โดยมี

ผลงานของเด็กในหลายรูปแบบ และปูายนิเทศมีการปรับเปลี่ยนทันตํอเหตุการณ์ เอื้อตํอการ

เรียนรู ๎

  การจัดการศกึษาปฐมวัยถือวําเป็นการจัดการที่ต๎องค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ

โดยเฉพาะการใช๎สื่อต๎องจัดให๎เหมาะสมกับพัฒนาการเพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

ทั้งนี ้ครูผ๎ูสอน ควรมีความรู๎ในการใชส๎ื่อเทคโนโลยี และสามารถให๎ความรู๎กับผู๎ปกครองได๎ เชํน 

การเลือก และการพิจารณาเนื้อหาของเรื่องในซีดีและสื่อตํางๆ การจัดและก าหนดระยะเวลาที่

เหมาะสมกับเด็กในการดูโทรทัศน์ การใช๎คอมพิวเตอร์ และการพิจารณาเนื้อหาของเกม  

รายการโทรทัศน์เป็นต๎น 

  4.  การประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโต ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ

ต๎องจัดการประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กให๎สอดคล๎องกับหลักการประเมิน

พัฒนาการที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เพื่อจะน าข๎อมูลผลการ

ประเมินมาจัดประสบการณ์ หรือด าเนินการสํงเสริมพัฒนาการให๎บรรลุตามมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

   4.1 การประเมนิการเจรญิเติบโต 

  4.1.1 ช่ังน้ าหนัก วัดสํวนสูงทุกเดือน แล๎วบันทึกการเจริญเติบโตของ

เด็ก โดยน าน้ าหนัก สํวนสูง และสัดสํวนของน้ าหนักเมื่อเปรียบเทียบกับสํวนสูง ไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
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  4.1.2   ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลและกลุํม  เมื่อ

พบวําน้ าหนัก สํวนสูง และสัดสํวนของน้ าหนักเมื่อเปรียบเทียบกับสํวนสูง น๎อยกวําเกณฑ์หรือ

มากเกินเกณฑ ์จะต๎องด าเนนิการชํวยเหลือด๎วยวิธีการตาํงๆ อยํางเหมาะสม 

   4.2  การประเมนิพัฒนาการเด็ก 

 4.2.1 ประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 

รํางกาย อารมณจ์ติใจ สังคม และสติปัญญา 

 4.2.2  ประเมินจากการแสดงออกตามสภาพจริงของเด็ก ด๎วยการ

สังเกต บันทึก และรวบรวมข๎อมูลพฤติกรรมและผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันของ

เด็ก 

 4.2.3  ประเมินอยํางเป็นระบบ มีการวางแผนวําจะประเมินอะไร 

เมื่อไร ด๎วยวิธีการอยํางไร ใช๎เครื่องมืออะไรในการประเมิน หลังจากนั้นจึงเก็บรวบรวมข๎อมูล

ตามที่วางแผนไว๎  น าข๎อมูลที่ได๎มารวบรวม ตีความและน ามาใช๎ในการจัดประสบการณ์ และ

พัฒนาเด็กแตํละคนใหเ๎ต็มตามศักยภาพอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องตลอดปี 

 4.2.4 เลือกใช๎วธิีการประเมินที่หลากหลาย   และเหมาะสมกับวัยของ

เด็ก  เชนํ การสังเกตพฤติกรรม การสนทนา  การเก็บรวบรวมผลงาน เป็นต๎น และควรรายงาน

ผลการประเมินให๎ผู๎ปกครองทราบอยํางตํอเนื่อง เพื่อจะได๎รํวมมือกันสํงเสริมพัฒนาการของ

เด็ก 

 4.2.5 ควรให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการประเมิน เชํน การให๎

ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กที่บ๎าน หรือชํวยเก็บรวบรวมผลงานของเด็ก เป็นต๎น และควรท า

รายงานผลการประเมินให๎ผู๎ปกครองอยํางตํอเนื่อง เพื่อจะได๎รํวมมือกันสํงเสริมพัฒนาการของ

เด็ก 

 4.2.6 มีการรายงานผลทางบวกและบันทึกลงในเอกสารหลักฐาน 

เชํน  สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก โดยสถานศึกษาสามารถออกแบบสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก

ได๎แตํให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์พัฒนาการตามวัยของเด็กและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

สถานศกึษา 

 5. การเขียนแผนการจัดประสบการณ์  หน๎าที่ส าคัญประการหนึ่งของครู 

ผูส๎อน คอื การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อน าไปใช๎สอนเด็กในช้ันเรียนของตน การสอน

เด็กไมํวําวัยใด จะต๎องมีการวางแผนการสอนไว๎ลํวงหน๎า เพื่อให๎เด็กได๎พัฒนาไปตามจุดหมายที่

วางไว๎ในหลักสูตร ดังนั้นครูผู๎สอนจะต๎องเรียนรู๎หลักการและวิธีการเขียนแผนการจัด

ประสบการณ ์ ได๎แกํ 
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 5.1 ก าหนดสาระการเรียนรู๎รายปี ด๎วยการวิเคราะห์ตัวบํงชี้และสภาพที่

พึงประสงค์แตํละชํวงอายุที่หลักสูตรสถานศกึษาก าหนด 

 5.2  ก าหนดสาระการเรียนรูร๎ายปี ใหค๎รอบคลุมประสบการณ์ส าคัญทุก

ข๎อ และสาระที่ควรเรียนรู๎ทั้ง 4  เรื่อง ได๎แกํ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดล๎อมเด็ก   ธรรมชาติรอบตัว   สิ่งตําง ๆ รอบตัวเด็ก และน าไปใช๎สอนได๎จริง 

 5.3   มีการจัดท าก าหนดการสอนตลอดทั้งปี 

 5.4  เขียนแผนการจัดประสบการณ์ อาจจะใช๎รูปแบบความเรียงหรือ

แบบกึ่งตารางทั้งนี้ลักษณะที่ดีของแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ควรพิจารณา

เชนํ 

 5.4.1 หัวข๎อที่ใช๎ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ได๎แกํ ชื่อหนํวย 

จุดประสงค์ทั่วไป วันที่ท าการสอน เวลาที่สอน ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์เฉพาะกิจกรรม สาระ

การเรียนรู ๎  วธิีด าเนินกิจกรรม   สื่อ  การประเมินผล   และการบันทึกหลังการสอน 

 5.4.2 ชือ่หนวํยการจัดประสบการณ์ น ามาจากก าหนดการสอน ทั้งนี ้

ในบางหนํวยอาจจะให๎เด็กก าหนด  ครูผ๎ูสอนและเด็กก าหนดรวํมกัน และครูผูส๎อนก าหนดเอง 

 5.4.3 จุดประสงคท์ั่วไปควรจะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน  และ

สอดคล๎องเชื่อมโยงกับจุดประสงคเ์ฉพาะ 

 5.4.4 ควรก าหนดประสบการณ์ส าคัญ  และสาระที่ควรเรียนรู๎เฉพาะ

กิจกรรมแตลํะครัง้ที่ก าหนด 

 5.4.5 จุดประสงคก์ิจกรรมและการประเมินในแตํละกิจกรรม มีความ

สอดคล๎องกัน 

 5.4.6 เนื้อหาควรบูรณาการให๎เหมาะสมกับวัย และเป็นไปตามความ

สนใจของผ๎ูเรยีน 

 5.4.7 มีการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ

ปฏิบัติเป็นสํวนใหญํ 

 5.4.8  เขียนอยํางชัดเจนถูกต๎องตามหลักการศึกษาปฐมวัย อําน

เข๎าใจงํายและตรงกัน 

               การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร 

  การนเิทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการใช๎หลักสูตรเป็นการชํวยเหลือแนะน า

ทางวิชาการเพื่อให๎การด าเนินงานภายในโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบเป็นไปอยําง

สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ



77 

 

ต๎องจัดให๎มีการนิเทศที่ยึดหลักการส าคัญ คือ ตั้งอยูํบนพื้นฐานของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

ยึดหลักประชาธิปไตย เทคนิคการนเิทศ อาจนเิทศเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํม การนิเทศภายใน

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบจะชํวยให๎ครูมีความเข๎าใจในแนวคิด หลักการ และจุดหมายของ

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย เป็นการสร๎างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให๎กับครูผู๎สอนและเป็น

การประเมนิการใชห๎ลักสูตร 

 การเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ทดลองและพัฒนาด้านวิชาการ 

  บทบาทส าคัญของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบประการหนึ่งคือ การ

สํงเสริมให๎มีการศึกษา วิจัยทดลองนวัตกรรมใหมํ ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กอยํางมีคุณภาพ ซึ่ง

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบสามารถด าเนินการได๎หลายลักษณะ เชนํ 

  1. ให๎ความรํวมมือกับบุคคลภายนอกหรือหนํวยงานอื่นๆในการศึกษา วิจัย 

เพื่อน ามาใช๎พัฒนา 

  2. ให๎ความรํวมมือกับบุคคลภายนอกหรือหนํวยงานอื่นในการศึกษา วิจัย 

เพื่อน ามาใช๎พัฒนาแบบธรรมชาติ (whole language) การสอนแบบโครงการ (project 

approach) การจัดประสบการณ์ที่สํงเสริมพหุปัญญา (multiple intelligence) เป็นต๎น 

  3.  การวิจัยและพัฒนา (research and development) เป็นการท างาน

สืบเนื่องจาก ข๎อ 2 ซึ่งสามารถท าในรูปแบบการศกึษา วิจัย แล๎วน าผลมาประยุกต์ใชต๎ํอไป 

  4. การวิจัยในช้ันเรียน  เป็นการสํงเสริมให๎ครูผู๎สอนน ากระบวนการวิจัยมา

ใช๎เพื่อการแก๎ปัญหา  และปรับปรุงการจัดประสบการณ์หรือพฤติกรรมของเด็ก  เพื่อจะชํวยให๎

เด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพ การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

เป็นการศึกษา ค๎นคว๎า เพื่อการแก๎ปัญหาในห๎องเรยีน และน าไปสูํการพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก

ที่ท าโดยครูผู๎สอนในห๎องเรียนและน าผลมาใช๎ในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให๎เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับผูเ๎รียน เป็นงานที่ต๎องกระท าอยํางรวดเร็วน าผลไปใช๎ทันที และสะท๎อนข๎อมูล

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตํางๆ ให๎ทั้งตนเองและเพื่อนรํวมงาน 

 การเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ 

  บทบาทส าคัญของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบอยํางหนึ่งคือ การเป็นองค์กรที่

รวบรวมความรู๎ด๎านวิชาการเพื่อการเผยแพรํ รณรงค์ และกระตุ๎นให๎ผู๎เกี่ยวข๎องกับเด็กปฐมวัย

เห็นความส าคัญ เข๎าใจ และตระหนักในการมีสํวนรํวมและพัฒนาเด็กตามหลักการจัด

การศกึษา การเผยแพรคํวามรู ๎อาจปฏิบัติได๎ ดังนี้ 
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  1) ให๎ค าแนะน า ปรึกษาด๎านวิชาการ 

  2) เป็นแหลํงการศึกษาดูงาน ฝึกงาน ฝึกอบรม เป็นต๎นแบบของการจัด

กิจกรรมให๎หนํวยงานและบุคคลที่สนใจ  

  3) พร๎อมจะเป็นพี่เลีย้งให๎กับโรงเรียนเครอืขํายและศูนย์เด็กปฐมวัยอื่นๆ 

  4) สนับสนุนการผลิตสื่อเป็นต๎นแบบพร๎อมทั้งเป็นแหลํงบริการสื่อ อุปกรณ์ 

  5) เป็นศูนย์ข๎อมูลของการจัดการศึกษาปฐมวัย เชํน แหลํงเรียนรู๎ของเด็ก

ปฐมวัย  ข๎อมูลสถานที่ส าคัญ เอกสารที่ให๎ความรู๎ทางวิชาการ เชํน เอกสารทางวิชาการ 

งานวิจัย วารสาร แผํนบันทึก เก็บข๎อมูล ข๎อมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์   ให๎ความรู๎ครูผู๎สอน 

เชํนรายการสอนระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข๎อมูลสารสนเทศทาง

อินเทอร์เน็ต 

  6) เผยแพรํข๎อมูลในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เชํน แหลํงเรียนรู๎ของเด็ก

ปฐมวัย จดหมายขําว หนังสือพมิพ์ท๎องถิ่น การจัดรายการทางวทิยุ เสียงตามสาย 

 การบรหิารงบประมาณ 

  การบริหารงบประมาณเป็นภารกิจอยํางหนึ่งของสถานศึกษาที่มีเปูาหมายใน

การให๎บริการและผลผลติ ซึ่งตอ๎งด าเนินการให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามที่

ได๎ก าหนดไว๎โดยใช๎กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นจากการศึกษาและวิเคราะห์อยํางเป็นระบบครอบคลุม

ทุกด๎าน และจัดท าแผนการด าเนินงานงบประมาณของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ดังนี้ 

  การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

  การวางแผนการใชจ๎าํยงบประมาณของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบควรค านึงถึงการมี

สํวนรํวมของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ความสอดคล๎องกับสภาพปัจจุบันและความต๎องการของศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช๎จํายงบประมาณและตอบสนอง

นโยบายของหนวํยงานตน๎สังกัด การวางแผนการใชจ๎าํยงบประมาณ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

  1. การวิเคราะห์สถานภาพของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ โดยการศึกษา

วิเคราะห์ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบวํามีจุดเดํน จุดด๎อยที่ควรปรับปรุงในด๎านใด เพื่อน าไปสูํการ

ก าหนดกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม  ดังนี้ 

  1.1  การวิเคราะหด์๎านปัจจัย ในประเด็น 

  1.1.1 สภาพแวดล๎อมบรรยากาศในศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่เกี่ยวกับ

อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องน้ า ห๎องส๎วม โรงอาหาร สนามเด็กเลํน ฯลฯ มีความเหมาะสม 

เพียงพอ สะอาดถูกหลักอนามัยเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยหรอืไมํ 
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 1.1.2 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎ในการพัฒนาเด็กมีความครอบคลุม

เพียงพอตํอการจัดประสบการณ์หรือไมํ และสํงผลกระทบตํอพัฒนาการของเด็กมากน๎อย

เพียงใด ควรจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใดเพิ่มเติม  มีนวัตกรรม เทคโนโลยีอะไรบ๎างที่ควรน ามาใช๎ 

 1.1.3  บุคลากร ผูบ๎ริหาร ครูผูส๎อน และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องมี 

ความเหมาะสม เพียงพอ มคีวามรู๎ ความสามารถ ความตั้งใจมุํงมั่นในการท างาน มีการพัฒนา

บุคลากรมีนักวิชาการ  วทิยากรจากภายนอกที่จะมาชํวยเหลือศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบหรอืไมํ  

 1.1.4 งบประมาณ ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบได๎รับจากที่ใด จ านวน

เทําไร เพียงพอหรือไมํ งบประมาณที่ได๎รับจากงบใด  เชนํ งบบุคลากร งบด าเนินงานงบอุดหนุน 

งบลงทุน ระเบียบบริหารงบประมาณก าหนดไว๎อยํางไร มีข๎อจ ากัดอะไร สามารถแก๎ไข

เปลี่ยนแปลงอะไรได๎บ๎าง หรือสามารถหางบประมาณสนับสนุนจากบุคคล องค์กร หรือ

หนวํยงานใดได๎  

 1.1.5 การมีสํวนรํวมของชุมชน  สังคม  ผู๎ปกครอง และชุมชนมีความ

พึงพอใจการด าเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบเพียงใด มีความพร๎อมในการสนับสนุนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบด๎านใด ความสัมพันธ์ของผู๎ปกครอง ชุมชนกับศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบเป็น

อยํางไร มีหนํวยงานภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคศาสนา หรือท๎องถิ่นใดบ๎างที่สามารถให๎การ

สนับสนุนโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  1.2  การวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน  โดยการศึกษา ตรวจสอบ

ประเมินผลการด าเนินงานวําได๎ด าเนินการถูกต๎องตามสภาพหรือไมํ มีข๎อควรแก๎ไขปรับปรุงใน

เรื่องใด อยํางไร  จะพัฒนาได๎อยํางไร ในประเด็นตํอไปนี้ 

  1.2.1 การจัดท าหลักสูตรสถานศกึษาและแผนการจัดประสบการณ์ 

  1.2.2  กระบวนการจัดประสบการณ์  ตามหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

  1.2.3   การพัฒนาบุคลากร 

  1.2.4   การประสานงานกับครอบครัวและชุมชน 

  1.3  การวิเคราะห์ผลผลิต เพื่อตรวจสอบผลผลิตคุณภาพเด็กที่จบ

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  ในประเด็นตํอไปนี ้

  1.3.1 มีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด๎านรํางกาย อารมณ์

จติใจ สังคมและสติปัญญา เพียงไร 

 1.3.2  คุณภาพเด็กเป็นไปตามเปูาหมายหรือไมํ 

 1.3.3  ยกระดับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นอกีเทําไร 
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 1.3.4  ความพึงพอใจของผูบ๎ริหารอยูํในระดับใด  

  2. การจัดล าดับความส าคัญผลการวิเคราะห์ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบใน

ประเด็นที่เป็นปัญหาต๎องแก๎ไขจากมากไปน๎อย ประเด็นที่นําพอใจ ประเด็นที่เอื้อตํอการ

ด าเนนิงาน และอุปสรรคที่ขัดขวางการด าเนินงาน 

  3. การก าหนดกลยุทธ์ เปูาหมายการให๎บริการ ผลผลิตและตัวบํงชี้ของศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ โดยวิเคราะหท์างเลือกในการพัฒนาที่มคีวามเป็นไปได๎จากผลการวิเคราะห์

กลยุทธ์ เปูาหมายการให๎บริการ ผลผลิต และตัวบํงชี้ของต๎นสังกัด เพื่อให๎สามารถยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบให๎สูงขึ้นตามที่ก าหนด 

 4. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมีการก าหนดแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ์ เปูาหมายการด าเนินงาน และตัวบํงชี้ของศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบพร๎อมจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช๎รูปแบบจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาหรอืสถานศกึษาก าหนด 

 การบรหิารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบควรมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

การใชจ๎าํยงบประมาณการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

  1. โดยติดตามประเมินผลการใช๎งบประมาณ การด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนด การเบิกจํายถูกต๎องตามระเบียบงบประมาณ  การ

ใช๎จํายที่มคีวามคุ๎มคํา และประหยัด 

  2. ผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบํงชี้ของเปูาหมาย การ

ใช๎บริการ ผลผลิตของโครงการ กิจกรรมได๎ผลตามที่ก าหนดหรือไมํ ผลที่ได๎จากการจัด

กิจกรรม หรือโครงการมีความสอดคล๎องและสํงผลตํอเปูาหมายผลผลิต และเปูาหมายการ

ให๎บริการเพียงไร       

  3. ปัญหา อุปสรรค ข๎อเสนอแนะ  แนวทางแก๎ไข และรายงาน 

 การบรหิารงานบุคคล 

  การบริหารงานบุคคลในศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ต๎องพิจารณาถึงขอบขําย

ภาระงาน การจัดคนให๎เหมะสมกับงาน การพัฒนาบุคลากร การสร๎างขวัญและก าลังใจ เพื่อให๎

การท างานบรรลุผลตามเปูาหมายซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพของเด็กเป็นส าคัญการ

บริหารงานบุคคลมีขอบขําย ดังนี้ 
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 การจัดอัตราส่วนระหว่างบุคลากรกับเด็ก 

  การจัดการศึกษาปฐมวัยให๎บรรลุเปูาหมายนั้น สถานศึกษาที่เป็นศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ ควรจัดอัตราสํวนครูผ๎ูสอนตอํเด็กให๎เหมาะสมตามจ านวนเด็ก  เพื่อให๎การดูแล

เด็กท าได๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ  ในกรณีที่มีเด็กจ านวนมากสามารถน าระบบอาสาสมัคร 

เชํน พํอแมํหรือพี่เลี้ยงมาใช๎ในการแก๎ปัญหาหรือเสริมก าลังอัตราสํวนระหวํางครูผู๎สอนกับเด็ก 

เพื่อจะให๎เอื้อประโยชน์ตํอเด็กได๎มากที่สุด ในกรณีที่มีเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ ควรจัดให๎มี

บุคลากรผูม๎ีความรู ๎ ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านรับผิดชอบดูแล101 

 

มาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย(2-5 ปี) 

 การประเมนิคุณภาพภายนอกเป็นการประเมนิผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษาโดยหนํวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา  เพื่อมุํงให๎การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดียิ่งขึ้น  ซึ่งต๎องเริ่มจากการที่สถานศึกษามี

ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเอง  ด าเนินการปรับปรุง

คุณภาพ มีการก ากับติดตามคุณภาพและมีระบบประเมินตนเองกํอน  ตํอจากนั้นจึงรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ. ซึ่งจะด าเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผล

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน

คุณภาพภายนอกจึงควรด าเนินการให๎ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะตํางมุํงสูํมาตรฐานหรือ

คุณภาพที่คาดหวังให๎เกิดขึ้นแกํผู๎เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก

ดังนี้102
 

 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

  1. เพื่อให๎ทราบระดับคุณภาพของสถานศกึษาในการด าเนินพันธกิจด๎านตําง ๆ 

                                                           
101ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  แนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย, 2550), 23. 
102ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), คู่มือ

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 

ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: บริษัท จุดทอง จ ากัด, 2554), 2. 
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  2. เพื่อกระตุ๎นเตอืนให๎สถานศกึษาพัฒนาคุณภาพการศกึษาและประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอยํางตํอเนื่อง 

  3. เพื่อให๎ทราบความก๎าวหน๎าของการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษา 

  4. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด๎านคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาตํอสาธารณชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

  1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจรงิในการด าเนินงานของสถานศกึษาและ

ประเมินคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา กรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ.ก าหนด 

ซึ่งสอดคล๎องกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาและหนํวยงานต๎นสังกัดหรอื

หนวํยงานที่มีหน๎าที่ก ากับดูแลสถานศกึษา 

  2. เพื่อใหไ๎ด๎ขอ๎มูลที่ชวํยสะท๎อนความแตกตํางของแตํละสถานศกึษาที่แสดง

ถึงอัตลักษณ์รวมทั้งผลส าเร็จของการด าเนนิงานตามมาตรการสงํเสริมและการชีน้ าสังคมของ

สถานศกึษาตามนโยบายของภาครัฐ 

  3. เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา โดยพิจารณา

จากผลผลติ ผลลัพธ์และผลกระทบมากกวํากระบวนการ 

  4. เพื่อสํงเสริมให๎สถานศกึษามีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในอยํางตอํเนื่อง 

  5. เพื่อสงํเสริมให๎สถานศกึษามีทิศทางที่สอดคล๎องกันในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน 

  6. เพื่อสรา๎งความรํวมมือและมีเปูาหมายรํวมกันระหวํางหนํวยงานต๎นสังกัด

หรอืหนวํยงานที่มีการก ากับดูแลสถานศกึษาและหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง  รวมทั้งผูท๎ี่มีสํวนได๎สํวน

เสีย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการด าเนินงานสูํการพัฒนาคุณภาพการศกึษารํวมกัน 

  7. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรํผลการประเมนิคุณภาพ

และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศกึษาอยํางเป็นรูปธรรมตํอหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง

และสาธารณชน 

 สมศ.มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงํชาติ  โดยมุํงเน๎นคุณภาพของเด็กเป็นหลัก  เพื่อให๎ความมั่นใจวํา

เด็กจะได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล๎เคียงกันไมํวําจะอยูํในท๎องถิ่นใดก็ตาม  โดยมีระบบการ
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ประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

อยํางตอํเนื่องและยั่งยืน 

 แนวคดิและทศิทาง 

 1) ประเมนิอิงเกณฑต์ามจุดเน๎นของสถานศกึษา 

 2) ประเมนิจากผลการจัดการศกึษาเป็นหลัก ตามมาตรา 51 แหงํพระราชบัญญัติ 

การศกึษาแหงํชาติ 

 3) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกระบวนการจัด

การศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ การบริหารจัด

การศกึษา และการประกันคุณภาพภายใน 

 4) ประเมินโดยวิธีการและข๎อมูลเชิงปริมาณ เชงิคุณภาพ และพัฒนาการโดยพิชญ 

พิจารณ์ (Peer Rewiew) 

 5) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต๎องเชื่อถือได๎ เพื่อ

กระตุน๎ให๎การประกันคุณภาพภายในมคีวามเข๎มแข็งยิ่งขึ้น 

 หลักเกณฑ์การก าหนดตัวบ่งชี้ 

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ได๎

ก าหนดตัวบํงชี้เป็น 3 กลุํม คือ กลุํมตัวบํงชี้พื้นฐาน กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์และกลุํมตัวบํงชี้

มาตรการสํงเสริม ให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข๎อ 38 และซึ่งก าหนดให๎ สมศ. ท าการประกันคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษาแตํละแหํงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ใน

เรื่องตํอไปนี้ คือ 1) มาตรฐานที่วําด๎วยผลการจัดการศึกษาในแตะละระดับและประเภท

การศึกษา  2) มาตรฐานที่วําด๎วยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานที่วําด๎วยการจัดการ

เรียนการสอนที่เน๎นผ๎ูเรยีนเป็นส าคัญ และ 4) มาตรฐานที่วําด๎วยการประกันคุณภาพภายใน ดัง

จะเห็นความสอดคล๎องจากตางรางที ่1 
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ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศกึษาปฐมวัย (2-5 ปี) 

 

กลุํมตัวบํงชี้ ตัวบํงชี้ มาตรฐานตาม

กฎกระทรวง 

 

 

 

 

 

 

กลุํมตัวบํงชี้พื้นฐาน 

1.เด็กมีพัฒนาการด๎านราํงกายสมวัย ผลการจัดการศึกษา 

2.เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย 

3.เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย 

4.เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย 

5.เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในช้ันตํอไป 

6.ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่

เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอน

ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

7.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ

พัฒนาสถานศึกษา 

 

 

 

 

การบรหิารจัดการศึกษา 

8.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 

  1) ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาหรือหนํวยงานที่มีหน๎าที่

ก ากับดูแลสถานศึกษา 

  2)พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน

โดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด 

 

 

กลุํมตัวบํงชี้อตั

ลักษณ ์

9.ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งสถานศึกษา 

 

 

 

ผลการจัดการศึกษา 10.ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเน๎นที่สํงผล

สะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศกึษาปฐมวัย (2-5 ปี) (ตํอ) 

 

กลุํมตัวบํงชี้ ตัวบํงชี้ มาตรฐานตาม

กฎกระทรวง 

กลุํมตัวบํงชี ้

มาตรการสงํเสริม 

11.ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสรมิ

บทบาทของสถานศึกษา 

ผลการจัดการศึกษา 

12. ผลการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตาม

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

 1 )  ผลการสํ ง เสริมพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 2) ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ

ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา

สูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

การบรหิารจัดการศึกษา 

 กลุํมตัวบํงชี้พื้นฐาน  หมายถึง  กลุํมตัวบํงชี้ที่ประเมินภายใต๎ภารกิจของ

สถานศึกษา โดยก าหนดตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต๎องมีและ

ปฏิบัติได๎ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได๎ดีและมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ

ภายใน 

 กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์ หมายถึง กลุํมตัวบํงชี้ที่ประเมินผลผลิต ตามปรัชญา 

ปณิธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  รวมถึงความส าเร็จ

ตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของแตํละสถานศึกษา  โดยได๎รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่มีหน๎าที่ก ากับ

ดูแลสถานศกึษา 

 กลุํมตัวบํงชี้มาตรการสํงเสริม หมายถึง กลุํมตัวบํงชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาที่เป็นผู๎ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรํวมกันชี้แนะและแก๎ไข

ปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่

เปลี่ยนไป  โดยมีเปูาหมายที่แสดงถึงความเป็นผ๎ูช้ีน าสังคม รวมทั้งแก๎ปัญหาสังคม 

 การก าหนดค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้ 

 การก าหนดคําน้ าหนักตัวบํงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ

การศกึษาปฐมวัย (2-5 ปี)มีดังนี ้
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ตารางที่ 2 การก าหนดคําน้ าหนักตัวบํงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ

การศกึษาปฐมวัย(2-5 ปี) 

 

กลุํมตัวบํงชี้ ตัวบํงชี้ น้ าหนักคะแนน 

 

 

กลุํมตัวบํงชีพ้ืน้ฐาน 

1.เด็กมีพัฒนาการด๎านราํงกายสมวัย 5 

2.เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ

สมวัย 

5 

3.เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย 5 

4.เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย 10 

5.เด็กมีความพร๎อมศกึษาตํอในช้ันตอํไป 10 

 

 

 

 

กลุํมตัวบํงชีพ้ืน้ฐาน 

6.ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 

35 

7.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ

การพัฒนาสถานศกึษา 

15 

8.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 

  1) ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพ

ภาพ 

 

 

 

5 

ภายในสถานศึกษาหรือหนํวยงานที่มีหน๎าที่

ก ากับดูแลสถานศกึษา 

  2) พัฒนาการของการประกันคุณภาพ

ภายในโดยสถานศกึษาและต๎นสังกัด 

 

กลุํมตัวบํงชี้ 

อัตลักษณ์ 

9 .ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรั ชญา 

ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

2.5 

10.ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเน๎นที่

สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา 

2.5 
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ตารางที่ 2 การก าหนดคําน้ าหนักตัวบํงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ

การศกึษาปฐมวัย (2-5 ปี) (ตํอ) 

กลุํมตัวบํงชี้ ตัวบํงชี้ น้ าหนักคะแนน 

 

 

 

กลุํมตัวบํงชี้ 

มาตรการสํงเสริม 

11.ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ

สํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

2.5 

12.ผลการพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ

ตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษา 

1 )ผลการสํง เสริมพัฒนาสถานศึกษาที่

สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

2)ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ

ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ

พัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนว

ทางการปฏิรูปการศกึษา 

2.5 

รวมน้ าหนักคะแนน 100 
 

ที่มา :  คูํมอืการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศกึษา 

ปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศกึษา พ.ศ. 2554 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) 

ความเป็นมา 

  รางวัลคุณภาพแหํงชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เริ่มต๎นตั้งแตํมีการลง

นามในบันทึกความเข๎าใจระหวํางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติและส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้ง

รางวัลคุณภาพแหํงชาติขึ้นในประเทศไทย และด๎วยตระหนักถึงความส าคัญของรางวัลนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติจึงได๎บรรจุรางวัลคุณภาพ

แหํงชาติไว๎ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติเป็นหนํวยงานหลักใน

การประสานความรํวมมอืกับหนํวยงานตาํงๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพรํ สนับสนุน และ

ผลักดันให๎องค์กรตํางๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติไป

พัฒนาขีดความสามารถด๎านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการใน
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ระดับมาตรฐานโลกจะได๎รับการประกาศเกียรติคุณด๎วยรางวัลคุณภาพแหํงชาติ และองค์กรที่

ได๎รับรางวัลจะน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าองค์กรของตนไปสูํความส าเร็จเพื่อเป็นแบบอยํางให๎

องค์กรอื่นๆ น าไปประยุกต์  เพื่อให๎ประสบผลส าเร็จเชํนเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการ

ด าเนินงานไปอยํางกว๎างขวางยํอมจะสํงผลตํอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของ

ประเทศให๎สามารถแขํงขันในตลาดการค๎าโลกได๎ 

            รางวัลคุณภาพแหงํชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐาน

ทางดา๎นเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชํนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหํงชาติของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต๎นแบบ

รางวัลคุณภาพแหงํชาติที่ประเทศตํางๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์ เชํน ประเทศญี่ปุุน 

ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต๎น 

ประโยชน์ต่อองค์การ 

  องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่น าเกณฑ์เพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการ

บริหารจัดการของตน จะได๎รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง 

ผู๎บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท๎จริงวําระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตกบกพรํองใน

เรื่องใด จึงสามารถก าหนดวิธีการและเปูาหมายที่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และเมื่อ

องค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ มีความพร๎อม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล 

องค์กรจะได๎รับการตรวจประเมินด๎วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจาก

หลากหลายสาขาอาชีพที่ได๎รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู๎ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไมํวํา

องค์กรจะผํานเกณฑ์รับรางวัลหรือไมํก็ตาม องค์กรจะได๎รับรายงานปูอนกลับซึ่งระบุจุดแข็ง

และจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ตอํการน าไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให๎สมบูรณ์มาก

ขึน้ตํอไป 

           องค์กรที่ได๎รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์กรตํางๆ ทั้งภายในประเทศและ

ตํางประเทศ และมีสิทธิ์ใช๎ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติ ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศใน

ระบบการบริหารจัดการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งมีโอกาสสํงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ โดยการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่

น าไปสูํความส าเร็จและเปิดโอกาสให๎มีการเข๎าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อเป็นแบบอยําง

ให๎กับองค์กรอื่นๆ น าไปประยุกต์  เพื่อให๎ประสบผลส าเร็จเชนํเดียวกัน 
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เจตจ านงของเกณฑ์          

            เกณฑร์างวัลคุณภาพแหํงชาติ เป็นบรรทัดฐานส าหรับการประเมินตนเองของ

องค์กร การคัดเลือกผู๎ได๎รับรางวัลคุณภาพแหงํชาติ และการให๎ขอ๎มูลปูอนกลับแกํองค์กรที่

สมัครรับรางวัล ยิ่งกวํานั้นยังมบีทบาทส าคัญ 3 ประการในการเสริมสร๎างความสามารถในการ

แขงํขัน ดังตอํไปนี้ 

            • ชํวยในการปรับปรุงวธิีการด าเนินการ เพิ่มขีดความสามารถ และผลลัพธ์ของ

องค์กร 

            • ชํวยกระตุ๎นใหม๎ีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศระหวําง

องค์กรตาํงๆ  

            • เป็นเครื่องมอืที่สามารถน ามาใช๎และบริหารจัดการผลการด าเนินการของ

องคก์ร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และเพื่อการสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ 

เป้าประสงค์ของเกณฑ์เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

           เกณฑร์างวัลคุณภาพแหํงชาติ จัดท าขึน้เพื่อชํวยใหอ๎งค์กรใช๎แนวทางที่บูรณาการ

ในการจัดการผลการด าเนินการ ซึ่งจะสํงผลใหเ๎กิด 

            • การสํงมอบคุณคําที่ดขีึน้เสมอให๎แกํลูกค๎าและผูม๎ีสวํนได๎สวํนเสีย ซึ่งจะสํงผล

ตํอความยั่งยืนขององค์กร 

            • การปรับปรุงประสิทธิผลและขดีความสามารถขององค์กรโดยรวม 

            • การปรับปรุงและการเรียนรู๎ขององค์กร 

            • การเรียนรู๎และการเติบโตของบุคลากร 
 

ค่านยิมและแนวคดิหลัก 

          คํานิยมและแนวคิดหลักตํางๆ ดังกลําวเป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่พบวําฝังอยูํ

ในองค์กรที่มผีลการด าเนินการช้ันเลิศหลายแหํง คํานิยมและแนวคิดหลักจึงเป็นรากฐานที่

กํอใหเ๎กิดความเชื่อมโยงระหวํางผลการด าเนินการที่ส าคัญและขอ๎ก าหนดของการปฏิบัติการ

ภายใต๎กรอบการจัดการที่เน๎นผลลัพธ์ ซึ่งน าไปสูํการปฏิบัติการและการให๎ข๎อมูลปูอนกลับ และ

ความยั่งยืน 

           เกณฑร์างวัลคุณภาพแหํงชาติ จัดท าขึน้โดยอาศัยคํานิยมและแนวคิดหลักตํางๆ 

ดังนี้ 

  1)  มุมมองเชิงระบบ(Systems perspective) 

 2)  การน าองค์กรอยํางมวีิสัยทัศน(์Visionary leadership) 



90 

 

  3)  ความเป็นเลิศที่มุํงเน๎นลูกค๎า(Customer focused excellence) 

 4)  การให๎ความส าคัญกับบุคลากร (Valuing people)  

 5)  การเรียนรูร๎ะดับองค์กรและความคลํองตัว (Organizational learning and 

agility) 

 6)  การมุงํเน๎นความส าเร็จ(Focus on success) 

 7)  การจัดการเพื่อนวัตกรรม(Managing for innovation) 

 8)  การจัดการโดยใช๎ขอ๎มูลจรงิ(Management by fact) 

 9)  จรยิธรรมและความโปรํงใส (Ethics and transparency) 

 10)  การสํงมอบคุณคําและผลลัพธ์ (Delivering value and results) 

กรอบความคิดของเกณฑ์          

            เกณฑร์างวัลคุณภาพแหํงชาติสามารถใช๎สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับองค์กร ไมํวําจะ

เป็นองค์กรขนาดใดหรอือยูํในธุรกิจใด เพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขํงขัน การสร๎างความสอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน 

กระบวนการ การตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ เกณฑใ์ห๎มุมมองโดยภาพรวม

วําองค์กรอยูํระดับใดและจ าเป็นต๎องเคลื่อนไปสูํระดับใดเกณฑเ์ป็นเครื่องมอืที่ชํวยในการ

ตรวจสอบสํวนตํางๆ ของระบบบริหารจัดการองค์กรและปรับปรุงกระบวนการตลอดจน

ผลลัพธ์ โดยที่มมีุมมองขององค์กรในภาพรวม 

            เกณฑค์ุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Performance 

Criteria Excellence) แบํงมุมมอง ออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

            1. การน าองค์กร 

            2. การวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

            3. การมุงํเน๎นลูกค๎า 

            4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู๎ 

            5. การมุงํเน๎นบุคลากร 

            6. การมุํงเน๎นการปฏิบัติการ 

            7. ผลลัพธ์ 

การมุ่งเน้นกระบวนการ 

 กระบวนการ หมายถึง วธิีการตาํง ๆ ที่องค์กรใช๎เพื่อท าให๎งานส าเร็จ เกณฑร์างวัล

คุณภาพแหงํชาติชํวยใหอ๎งค์กรตรวจประเมินและปรับปรุงกระบวนการตาม 4 ปัจจัย เหลํานี้ 
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 1. แนวทาง  หมายถึง  การออกแบบและการเลือกกระบวนการ วธิีการ และตัว

วัดที่มปีระสิทธิผล 

 2. การถํายทอดสูํการปฏิบัติ หมายถึง การน าแนวทางไปปฏิบัติอยํางคงเส๎นคง

วาทั่วทั้งองค์กร 

 3. การเรียนรู๎  หมายถึง การประเมินความก๎าวหนา๎ และการได๎มาซึ่งความรู๎

ใหมํ รวมทั้งการเสาะหาโอกาส ส าหรับการสร๎างนวัตกรรม 

  4. การบูรณาการ  หมายถึง ความสอดคล๎องระหวํางแนวทางกับความจ าเป็น

ขององค์กร การท าให๎มั่นใจวําตัววัด สารสนเทศและระบบการปรับปรุง เสริมซึ่งกันและกัน

ระหวํางกระบวนการและหนํวยงาน และสร๎างความสอดคล๎องระหวํางกระบวนการและการ

ปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กรเพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ระดับองค์กรที่ส าคัญ 

การมุ่งเน้นผลลัพธ์ 

 เกณฑร์างวัลคุณภาพแหํงชาติ ชีน้ าให๎องค์กรประเมินผลลัพธ์จาก 3 มุมมอง 

  1. มุมมองภายนอก (ลูกค๎าและผ๎ูมสีํวนได๎สํวนเสียอื่นมององค์กรอยํางไร 

  2. มุมมองภายใน (การปฏิบัติการขององค์กรมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยํางไร) 

 3. มุมมองอนาคต (องค์กรเรียนรู๎และเตบิโตหรือไม)ํ 

 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติ ก าหนดให๎แสดงผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทุกประเด็น

ส าคัญขององค์กร เนื่องจากองค์ประกอบของตัวชี้วัดเป็นสิ่งที่ท าให๎มั่นใจวํากลยุทธ์ขององค์กร

มีความสมดุลระหวํางผ๎ูมสีํวนได๎สํวนเสียที่ส าคัญกับวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว เกณฑ์

รางวัลคุณภาพแหงํชาติชํวยใหอ๎งค์กรประเมินผลลัพธ์ตาม 4 ปัจจัยเหลํานี้ 

 1. ระดับ  หมายถึง ผลการด าเนนิการปัจจุบันในมาตรวัดที่เหมาะสม 

 2. แนวโน๎ม หมายถึง ทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ 

 3. การเปรียบเทียบ หมายถึง ผลการด าเนินการขององค์กรเทียบกับองค์กรอื่น

ที่เหมาะสม เชํน คูํแขํงหรือองค์กรที่คล๎ายคลึงกัน และเทียบกับระดับเทียบเคียงหรือผู๎น าใน

ธุรกิจ 

 4. การบูรณาการ หมายถึง ขอบขํายของความส าคัญของผลลัพธ์ที่องค์กรใช๎

ติดตามดูและการใชผ๎ลลัพธ์นั้นเพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ระดับองค์กรและการปรับเปลี่ยนแผน 
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บทบาทของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 เกณฑร์างวัลคุณภาพแหํงชาติ มีบทบาทในการสร๎างเสริมความสามารถในการ

แขงํขัน 3 ประการ คอื  

 1. ชํวยปรับปรุงกระบวนการ ขดีความสามารถและผลลัพธ์ 

 2. ชํวยกระตุ๎นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วธิีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหวําง

องค์กร ตําง ๆ  

 3. เป็นเครื่องมอืที่น ามาใช๎ในการท าความเข๎าใจและใช๎ในการบริหารจัดการผล

การด าเนินการขององค์กร ช้ีน าความคิดในเชงิกลยุทธ์และสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ ในประเทศ

ไทย มีการใช๎เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติเพื่อชํวยให๎องค์กรปรับปรุงขีดความสามารถในการ

แขงํขันและผลลัพธ์ผํานระบบการพัฒนาและการประเมินองค์กรตําง ๆ ได๎แกํ ระบบการรับรอง

มาตรฐานโรงพยาบาล (H.A.) ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Performance Appraisal : SEPA) ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการด าเนินงานที่

เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย 

 มีเนื้อหาของขอ๎ก าหนดและการประเมนิที่เทียบเคียงได๎กับรางวัลคุณภาพแหงํชาติ

ตําง ๆ ในโลก และได๎รับการยอมรับวําเป็นกรอบการบริหารจัดการเพื่อน าองค์กรไปสูํความเป็น

เลิศ การใชเ๎กณฑด์ังกลําวจะชํวยใหอ๎งค์กรตําง ๆ ในประเทศไทยมุํงม่ันพัฒนาตนเองอยํางไมํ

หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ของลูกค๎า บุคลากร ผูม๎ีสวํนได๎สํวนเสีย สังคม ประเทศชาติและองค์กร 
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ภาพที่ 1 เกณฑร์างวัลคุณภาพแหํงชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ: มุมมองในเชงิระบบ 

 

 โครงร่างองค์กร 

           โครงราํงองค์กร ก าหนดบริบทให๎แกํวิธีการที่องค์กรปฏิบัติ สภาพแวดล๎อม

ความสัมพันธ์ที่ส าคัญในการท างาน ความท๎าทายและความได๎เปรียบเชงิกลยุทธ์ เป็นแนวทางที่

ก าหนดกรอบให๎แกํระบบการจัดการผลการด าเนินการขององค์กร 

การปฏิบัติการของระบบ 

           การปฏิบัติการของระบบประกอบด๎วยเกณฑ์ 6 หมวดที่อยูํสํวนกลางของภาพ ซึ่ง

ระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องคก์รบรรลุ 

           การน าองค์กร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) และการมุงํเน๎นลูกค๎า 

(หมวด 3) ประกอบกันเป็นกลุํมการน าองค์กร หมวดตํางๆ เหลํานีถู้กจัดเข๎าไว๎ดว๎ยกันเพื่อเน๎น

ความส าคัญวําการน าองค์กรตอ๎งมุงํที่กลยุทธ์และลูกค๎า ผูน๎ าระดับสูงตอ๎งก าหนดทิศทางของ

องค์กรและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

          การมุงํเน๎นบุคลากร (หมวด 5) การมุํงเน๎นการปฏิบัติการ (หมวด 6) และผลลัพธ์ 

(หมวด 7) ประกอบกันเป็นกลุํมผลลัพธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการปฏิบัติการที่ส าคัญมี

บทบาทท าให๎การด าเนินการส าเร็จและน าไปสูํผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร  

            การท างานทุกอยํางมุํงสูํผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด๎วยผลลัพธ์ด๎านผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการ ด๎านการมุงํเน๎นลูกค๎า ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร ด๎านการน าองค์กรและการก ากับ
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ดูแลองค์กร และด๎านการเงินและตลาด 

          ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงกลุํมการน าองค์กรเข๎ากับ

กลุํมผลลัพธ์ ซึ่งความเชื่อมโยงดังกลําวมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอความส าเร็จขององค์กร 

นอกจากนั้น ลูกศรนี้ยังแสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหวํางการน าองค์กร (หมวด 1) และ

ผลลัพธ์ (หมวด 7) สํวนลูกศร 2 ทิศทางนัน้แสดงถึงความส าคัญของขอ๎มูลปูอนกลับในระบบ

การจัดการผลการด าเนินการที่มปีระสิทธิผล 
 

พื้นฐานของระบบ 

          การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู๎ (หมวด 4) มีความส าคัญอยํางยิ่งใน

การท าให๎องค์กรมีการจัดการที่มปีระสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการด าเนินการและ

ความสามารถในการแขํงขันโดยใช๎ระบบที่ใชข๎๎อมูลจริงและองค์ความรูเ๎ป็นแรงผลักดัน การวัด 

การวิเคราะห ์และการจัดการความรูน๎ี้ เป็นพืน้ฐานของระบบการจัดการผลการด าเนินการ

โดยรวม 
 

โครงสร้างเกณฑ์ 

          เกณฑท์ั้ง 7 หมวด ประกอบด๎วยหัวข๎อและประเด็นพิจารณาตํางๆ 
 

หัวข้อ 

          หัวข๎อทั้งหมดมี 17 หัวข๎อ ประกอบด๎วยหัวข๎อที่เป็นกระบวนการ และหัวข๎อที่เป็น

ผลลัพธ์ แตลํะหัวข๎อมุํงเน๎นข๎อก าหนดที่ส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

          ในแตํละหัวข๎อมปีระเด็นพิจารณาอยํางน๎อยหนึ่งประเด็น องค์กรจึงควรตอบ

ค าถามตามข๎อก าหนดตํางๆ ของแตํละประเด็นพิจารณา 

 หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership)  

            ในหมวดการน าองค์กร เกณฑถ์ามวําผูน๎ าระดับสูงท ากิจกรรม หรือชีน้ าให๎องคก์ร

มีความยั่งยืนอยํางไร นอกจากนี้ เกณฑย์ังถามถึงระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance 

System) วิธีการที่องค์กรใชเ๎พื่อบรรลุผลด๎านกฎหมาย จริยธรรม และความรับผดิชอบตํอสังคม

ในวงกว๎าง รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญอยํางไร 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planing)  

            ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เกณฑถ์ามวําองค์กรมีวิธีการอยํางไรในการ

จัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร การน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยน
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เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก๎าวหน๎า 

 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)  

            ในหมวดการมุํงเน๎นลูกค๎า เกณฑถ์ามวําองค์กรมีวิธีการอยํางไรในการสร๎างความ

ผูกพันกับลูกค๎าเพื่อความส าเร็จด๎านตลาดในระยะยาว ครอบคลุมถึงวิธีการที่องค์กรรับ

ฟัง เสียงของลูกค๎า สร๎างความสัมพันธ์กับลูกค๎าและใช๎สารสนเทศลูกค๎าเพื่อปรับปรุงและค๎นหา

โอกาสในการสร๎างนวัตกรรม 

 หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurment, 

Analysis, and Knowledge Management)  

           ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู๎ เกณฑถ์ามวําองค์กรมี

วิธีการอยํางไรในการเลือก รวบรวมวิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงขอ๎มูล สารสนเทศและ

สินทรัพย์ทางความรู๎ (Knowledge Assets) องค์กรมกีารเรียนรู๎ และบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศอยํางไร นอกจากนี้ เกณฑย์ังถามวําองค์กรใช๎ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการ

ด าเนนิการอยํางไร 

 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus)        

            ในหมวดการมุํงเน๎นบุคลากร เกณฑถ์ามวําองค์กรมีวธิีการอยํางไรในการประเมิน

ความตอ๎งการด๎านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และในการสร๎างสภาพแวดล๎อม

ของบุคลากรที่กํอให๎เกิดผลการด าเนินการที่ดี หมวดนี้ยังถามถึงวธิีการสร๎างความผูกพัน 

จัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใชอ๎ยํางเต็มที่ให๎สอดคล๎องไป

ในทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร 

 หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (Operations Focus)                 

           ในหมวดการมุํงเน๎นการปฏิบัติการ เกณฑถ์ามวําองค์กรมวีิธีการอยํางไรในการ

ออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผล

ของการปฏิบัติการ เพื่อสํงมอบคุณคําแกํลูกค๎า และท าให๎องคก์รประสบความส าเร็จและยั่งยืน 

 หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results)  

            ในหมวดผลลัพธ์ เกณฑถ์ามวําองค์กรมีวธิีการอยํางไรในการประเมินผลการ

ด าเนนิการและการปรับปรุงในด๎านที่ส าคัญทุกด๎านขององค์กร ได๎แกํ ผลลัพธ์ด๎านผลิตภัณฑ์

และกระบวนการ ผลลัพธ์ด๎านการมุํงเน๎นลูกค๎าผลลัพธ์ด๎านการมุํงเน๎นบุคลากร ผลลัพธ์ด๎าน

การน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด๎านการเงินและตลาด นอกจากนี้ ยังถาม

ถึงระดับผลการด าเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคูแํขงํ และองค์กรอื่นที่เสนอผลิตภัณฑท์ี่

คล๎ายคลึง 
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ระบบการให้คะแนน 

           คะแนนของค าตอบในแตลํะหัวข๎อ จะขึน้อยูํกับการประเมินใน 2 มิติ คือ 

            1) กระบวนการ (หมวด 1-6) 

            2) ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

           การให๎คะแนนค าตอบในแตํละหัวข๎อ ให๎พิจารณาสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับ

ข๎อก าหนดของหัวข๎อนั้นและแนวทางการให๎คะแนน (Scoring Guidelines) ดังตอํไปนี้ 

            1) ปัจจัยธุรกิจ/กิจการที่ส าคัญที่น าเสนอในโครงรํางองค์กร 

            2) ระดับความสมบูรณ์ของแนวทาง ความครอบคลุมของการถํายทอดสูํการ

ปฏิบัติและจุดแข็งของกระบวนการเรียนรู๎และปรับปรุงของผลลัพธ์ที่น าเสนอ 

กระบวนการ 

           “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช๎และปรับปรุง เพื่อตอบสนอง

ข๎อก าหนดตํางๆ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใชป๎ระเมินกระบวนการ ได๎แกํ “แนวทาง 

(Approach–A) การถํายทอดสูํการปฏิบัติ (Deployment–D) การเรียนรู ๎(Learning–L) และการบูร

ณาการ (Integration–I) (ADLI) 

            รายงานปูอนกลับของรางวัลคุณภาพแหงํชาติสะท๎อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการ

ปรับปรุงในปัจจัยเหลํานี้ คะแนนส าหรับหมวดกระบวนการเป็นองค์ประกอบของผลการ

ด าเนนิการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยกระบวนการทั้ง 4 

           แนวทาง (Approach–A) หมายถึง 

            • วิธีการที่ใช๎เพื่อใหบ๎รรลุผลตามกระบวนการ 

            • ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช๎ตอบข๎อก าหนดของหัวข๎อตาํงๆ ของเกณฑ์ 

และสภาพแวดล๎อมการด าเนินงานขององค์กร 

            • ความมีประสิทธิผลของการใชว๎ิธีการตาํงๆ ขององค์กร และ 

            • ระดับของการที่แนวทางนั้นน าไปใช๎ซ้ าได๎ และอยูํบนพื้นฐานของข๎อมูลและ

สารสนเทศที่เชื่อถือได๎ (ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอยํางเป็นระบบ) 

            การถํายทอดสูํการปฏิบัติ (Deployment–D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง

ของ  

            • การใช๎แนวทางเพื่อตอบสนองขอ๎ก าหนดของหัวข๎อที่มีความเกี่ยวข๎องและ

ส าคัญตํอองค์กร 

            • การใช๎แนวทางอยํางคงเส๎นคงวา 

            • การน าแนวทางไปใช๎ (สูํการปฏิบัติ) ในทุกหนํวยงานที่เหมาะสม  
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          การเรียนรู๎ (Learning-L) หมายถึง 

            • การปรับปรุงแนวทางให๎ดีขึน้ โดยใช๎วงจรการประเมินและการปรับปรุง 

            • การกระตุ๎นใหเ๎กิดการเปลี่ยนแปลงอยํางก๎าวกระโดดของแนวทาง ผํานการ

สร๎างนวัตกรรม 

            • การแบํงปันความรูท๎ี่ได๎จากการปรับปรุงและการสร๎างนวัตกรรมกับ

หนวํยงานและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข๎องภายในองค์กร 

            การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ  

            • แนวทางที่ใช๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันกับความตอ๎งการขององค์กร

ตามที่ระบุไว๎ในโครงรํางองค์กร และข๎อก าหนดของหัวข๎อตาํงๆ ในเกณฑ์ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) 

            • การใชต๎ัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ชํวยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้ง

ระหวํางกระบวนการและระหวํางหนวํยงานทั่วทั้งองค์กร 

            • แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู๎ และการปฏิบัติการ 

มีความสอดคล๎องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหนํวยงาน เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์

ระดับองค์กร 

            ในการให๎คะแนนหมวดกระบวนการ ให๎ค านึงวําแนวทาง การถํายทอดสูํการปฏิบัติ 

การเรียนรู ๎และการบูรณาการมคีวามเชื่อมโยงกัน ค าอธิบายแนวทางควรบํงชีก้ารถํายทอดสูํ

การปฏิบัติเสมอ สอดคล๎องกับข๎อก าหนดของหัวข๎อนัน้และองค์กรของตน เมื่อ

กระบวนการพัฒนาสมบูรณ์ขึน้ ค าอธิบายควรแสดงถึงวงจรการเรียนรู๎ (รวมทั้งนวัตกรรม) 

ด๎วย รวมทั้งบูรณาการกับกระบวนการและหนวํยงานอื่น 

 ผลลัพธ์ 

           “ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรที่บรรลุผลตามข๎อก าหนดใน 

หมวด 7 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใชใ๎นการประเมินผลลัพธ์ ได๎แกํ ระดับ (Level-L) แนวโน๎ม (Trend-T) 

การเปรียบเทียบ (Comparison-C) และการบูรณาการ (Integration-I) (LeTCI) คะแนนของ

หมวดผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบของผลการด าเนินการโดยรวม โดยพิจารณาปัจจัยผลลัพธ์     

ทั้ง 4  

           “ระดับ” (Level – Le) หมายถึง 

            • ผลการด าเนินการในปัจจุบัน  

           “แนวโน๎ม” (Trend – T) หมายถึง  

            • อัตราของการปรับปรุงผลการด าเนินการ หรอืการรักษาไว๎ของผลการ
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ด าเนนิการที่ดี (ความลาดชันของชุดข๎อมูลเมื่อเวลาผํานไป) และ 

            • ความครอบคลุมของผลการด าเนินการขององค์กรในเรื่องตาํงๆ (ความ

ครอบคลุมและทั่วถึงของการถํายทอดสูํการปฏิบัติ) ของผลลัพธ์    

          “การเปรียบเทียบ” (Comparison – C) หมายถึง  

            • ผลการด าเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับสารสนเทศขององค์กรอื่นอยําง

เหมาะสม เชํน คูํแขงํ หรอืองค์กรที่คล๎ายคลึงกัน และ 

            • ผลการด าเนินการขององค์กรเทียบเคียงกับระดับเทียบเคียง หรอืองค์กรที่

เป็นผ๎ูน าในธุรกิจหรอืวงการเดียวกัน  

          “การบูรณาการ” (Integration – I) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ 

            • ตัววัดผลตํางๆ (มักมีการจ าแนกประเภท) ที่ระบุผลการด าเนินการด๎านลูกค๎า

รายส าคัญ ผลติภัณฑ์ ตลาด กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ ตามที่ปรากฏอยูํในโครงราํง

องค์กร และหัวข๎อที่อยูํในหมวดกระบวนการ 

            • ผลลัพธ์ รวมถึงตัวชีว้ัดที่เช่ือถอืได๎ส าหรับผลการด าเนินการในอนาคต และ 

            • ผลลัพธ์มีการสอดประสานอยํางกลมกลืนในทุกกระบวนการและหนวํยงาน

เพื่อสนับสนุนเปูาประสงค์ระดับองค์กร 

           ในการให๎คะแนนให๎คะแนนหมวดผลลัพธ์ ใหพ๎ิจารณาข๎อมูลระดับผลการ

ด าเนนิการ แนวโน๎ม และตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสมของตัววัดและตัวชีว้ัดที่ส าคัญขององค์กร 

รวมทั้งการบูรณาการกับข๎อก าหนดที่ส าคัญขององค์กร หมวดผลลัพธ์ควรแสดงขอ๎มูลความ

ครอบคลุมของผลลัพธ์ตามที่รายงานด๎วย สิ่งนีเ้กี่ยวข๎องโดยตรงกับการถํายทอดสูํการปฏิบัติ

และการเรียนรูข๎ององค์กร ถ๎ากระบวนการปรับปรุงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถํายทอดสูํการ

ปฏิบัติอยํางกว๎างขวาง องค์กรควรมีผลลัพธ์ที่สอดคล๎องกันด๎วย103 

 

 

 

 

 
                                                           

103ส านักงานรางวัลคุณภาพแหงํชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่

เป็นเลิศ ปี 2555-2556, เข๎าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2558, เข๎าถึงได๎จาก http://www.tqa.or.th/

รางวัลคุณภาพแหงํชาติ.html 
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ตารางที่ 3 ค าอธิบายของชํวงคะแนนแสดงให๎เห็นถึงความก๎าวหนา๎โดยรวมขององค์กรและ

ระดับความสมบูรณ์ในมิตกิระบวนการและผลลัพธ์ 

 
 

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6) 

0% หรอื 5% 

• ไมํมแีนวทางอยํางเป็นระบบให๎เห็น มีสารสนเทศนอ๎ยและไมํ

ชัดเจน (A) 

• แทบไมํปราฏหลักฐานการน าแนวทางที่เป็นระบบสูํการปฏิบัติ 

(D) 

• ไมํปรากฏหลักฐานวํามีแนวคิดในการปรับปรุง (Improvement 

Orientation) มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา (L) 

• ไมํแสดงใหเ๎ห็นวํามีความสอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันใน

ระดับองค์กร แตลํะพืน้ที่หรือหนวํยงานด าเนินการอยํางเอกเทศ 

(I) 

10%, 15%, 

20% หรอื 25% 

• แสดงให๎เห็นวําเริ่มมแีนวทางอยํางเป็นระบบที่ตอบสนองตอํ

ข๎อก าหนดพืน้ฐานของหัวข๎อ (A) 

• การน าแนวทางไปถํายทอดสูํการปฏิบัติยังอยูํในขั้นเริ่มตน๎ใน

เกือบทุกพืน้ที่หรอืหนวํยงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการบรรลุ

ข๎อก าหนดพืน้ฐานของหัวข๎อ (D) 

• แสดงให๎เห็นวําเริ่มมกีารเปลี่ยนแปลงจากการตัง้รับปัญหามา

เป็นแนวคิดในการปรับปรุงทั่วๆ ไป (L) 

• มีแนวทางที่สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันกับพืน้ที่หรอื

หนวํยงานอื่น สวํนใหญํเกิดจากการรวํมกันแก๎ปัญหา (I) 
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ตารางที่ 3 ค าอธิบายของชํวงคะแนนแสดงให๎เห็นถึงความก๎าวหนา๎โดยรวมขององค์กรและ

ระดับความสมบูรณ์ในมิตกิระบวนการและผลลัพธ์ (ต่อ) 

 

คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

30%, 35%, 

40% หรอื 45% 

• แสดงให๎เห็นวํามีแนวทางอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองตอํข๎อก าหนดพื้นฐานของหัวข๎อ (A) 

• มีการน าแนวทางไปถํายทอดสูํการปฏิบัติ ถึงแมว๎ําบางพื้นที่

หรอืบางหนวํยงานเพิ่งอยูํในขั้นเริ่มตน๎ (D) 

• แสดงให๎เห็นวําเริ่มมแีนวทางอยํางเป็นระบบในการประเมิน

และปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ (L) 

• เริ่มมแีนวทางที่สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันกับความ

ต๎องการพืน้ฐานขององค์กร ตามที่ระบุไว๎ในโครงราํงองค์กรและ

ในเกณฑ์หัวขอ๎อื่นๆ (I) 

50%, 55%, 

60% หรอื 65% 

• แสดงให๎เห็นวํามีแนวทางอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองตอํข๎อก าหนดโดยรวมของหัวข๎อ (A) 

• มีการน าแนวทางไปถํายทอดสูํการปฏิบัติเป็นอยํางดี ถึงแม๎วาํ

อาจแตกตํางกันในบางพื้นที่หรอืบางหนวํยงาน (D) 

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยํางเป็นระบบโดยใช๎

ข๎อมูลจริง และเริ่มมกีารเรียนรูใ๎นระดับองค์กร รวมถึงการสร๎าง

นวัตกรรมบ๎าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการที่ส าคัญ (L) 

• มีแนวทางที่สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันกับความต๎องการ

โดยรวมขององค์กร  ตามที่ระบุไว๎ในโครงราํงองค์กรและใน

เกณฑห์ัวข๎ออื่นๆ (I) 
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ตารางที่ 3 ค าอธิบายของชํวงคะแนนแสดงให๎เห็นถึงความก๎าวหนา๎โดยรวมขององค์กรและ

ระดับความสมบูรณ์ในมิตกิระบวนการและผลลัพธ์(ตํอ) 

 

คะแนน ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

70%, 75%, 

80% หรือ 85% 

• แสดงให๎เห็นวํามีแนวทางอยาํงเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองตํอข๎อก าหนดยอํย ของหัวข๎อ (A) 

• มีการน าแนวทางไปถาํยทอดสูํการปฏิบตัิเป็นอยํางดีโดยไมํมีความ

แตกตํางทีส่ าคัญ (D) 

• กระบวนการประเมินและปรบัปรุงอยํางเป็นระบบโดยใช๎ขอ๎มูลจริง 

และการเรียนรูใ๎นระดับองคก์ร รวมถงึการสรา๎งนวัตกรรมเป็น

เครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการ มีการแสดงให๎เห็นอยาํงชัดเจนถึง

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ อันเปน็ผลจากการวเิคราะห์และการแบํงปัน

ระดับองคก์ร (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต๎องการขององคก์รในปัจจุบันและ

อนาคต ตามที่ระบุไวใ๎นโครงราํงองคก์รและในเกณฑห์ัวข๎ออื่นๆ (I) 

90%, 95% 

หรือ 100% 

• แสดงให๎เห็นวํามีแนวทางอยาํงเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่

ตอบสนองตํอข๎อก าหนดตาํงๆ ของหัวข๎ออยํางสมบูรณ ์(A) 

• มีการน าแนวทางไปถาํยทอดสูํการปฏิบตัิอยาํงสมบูรณโ์ดยไมํมี

จุดอํอนหรือความแตกตํางที่ส าคัญ ในพืน้ที่หรอืหนํวยงานใดๆ (D) 

• กระบวนการประเมินและปรบัปรุงอยํางเป็นระบบโดยใช๎ขอ๎มูลจรงิ 

และการเรียนรูใ๎นระดับองคก์รด๎วยการสร๎างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ

ที่ส าคัญในการจดัการทั่วทั้งองคก์ร มีการแสดงให๎เหน็อยํางชัดเจน

ทั่วทั้งองคก์รวําการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้และนวัตกรรมมีพืน้ฐานจาก

การวิเคราะห์ และการแบํงปันในระดับองคก์ร (L) 

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความต๎องการขององคก์รในปัจจุบันและ

อนาคตเป็นอยาํงด ีตามที่ระบไุว๎ในโครงรํางองคก์รและในเกณฑ์

หัวข๎ออื่นๆ (I)  
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เกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

ความเป็นมา 

 กระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายพัฒนาโรงเรียนในชนบทที่มีการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยให๎มีคุณภาพเทําเทียบกับโรงเรียนในเมือง โดยในปีงบประมาณ 2548 และ 2550 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎มอบให๎ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอละ 1 แหํง เพื่อเป็นต๎นแบบ

การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีความพร๎อมที่จะชํวยเหลือด๎านวิชาการแกํโรงเรียน

อื่นๆ ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะชํวยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให๎กับโรงเรียนทั่วไป

ได๎  เรียกวําศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบและศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบเครือขํายจ านวน 1,876  

โรงเรียน  ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยได๎อยํางมีคุณภาพ

มุํงสนับสนุนเด็กทุกประเภท และเน๎นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม  รวมทั้งเป็นแหลํงเรียนรู๎และ

ศูนย์ประสานงานให๎บริการทางวิชาการ เป็นแหลํงศึกษา  วิจัย  ทดลอง และพัฒนาการศึกษา

ปฐมวัยให๎เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการด าเนินงานศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบให๎เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบํงชี้ตามแนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด  จึงจัดให๎มีการประเมินศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบแบบปีเว๎นปีการศึกษาขึ้น โดยในปีการศึกษา 2556 ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ก าหนดให๎มีการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ เพื่อเป็นข๎อมูล

สารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยตํอไป 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อศกึษาผลการด าเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 2.  เพื่อเป็นข๎อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย และการจัด

การศกึษาปฐมวัยของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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กลุ่มเป้าหมาย 

 ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

จ านวน 1,876  แหํง โดยเก็บข๎อมูลจากกลุํมเปูาหมาย ดังนี้ 

 1.  ผูบ๎ริหารสถานศกึษาของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ทุกคน                                                                                                    

 2.  ครูประจ าช้ันอนุบาลศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบทุกคน   

 3.  ผูป๎กครองนักเรียนอนุบาลศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบโรงเรยีนละ 1 - 2 คน 

 4.  คณะกรรมการบริหารหรอืคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานของศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ โรงเรียนละ 1 - 2 คน   

ขอบเขตของการประเมิน 

  การประเมินที่ใช๎ตัดสินให๎ระดับคุณภาพศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ แบํงเป็น  5  

องค์ประกอบ  19 ตัวบํงชี ้ ดังนี ้ 

องค์ประกอบที่ 1   การบริหารจัดการ  ประกอบด๎วย  7  ตัวบํงชี ้

  องค์ประกอบที่  2  การใช๎และพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ประกอบด๎วย  4  

ตัวบํงชี้ 

องค์ประกอบที่  3  การจัดสภาพแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู๎ ประกอบด๎วย  2 

ตัวบํงชี้ 

องค์ประกอบที่  4  การให๎บริการ ประกอบด๎วย  4  ตัวบํงชี้ 

องค์ประกอบที่  5 การพัฒนาเด็กทุกด๎านอยํางสมดุล ตามศักยภาพ  

ประกอบด๎วย 2ตัวบํงชี้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบและศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบเครือขาํย อันเป็นประโยชน์ตอํการวางแผนและพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยตํอไป 

เอกสารและเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

คูํมอืด าเนนิการประเมนิศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียด

ประกอบด๎วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์  กลุํมเปูาหมาย ขอบเขตของการ

ประเมิน แนวทางในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิทินปฏิบัติงาน วิธีการประเมินและพิจารณาให๎

คะแนน  โครงสร๎างตัวบํงช้ีการประเมนิ  และแบบบันทึกผลการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
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สพฐ. จัดสํงต๎นฉบับเครื่องมือและจัดสรรโอน

เงินไปยัง สพป. ทุกแหงํ 

สพท. ทุกเขต 

 

จัดกิจกรรมเผยแพรผํลงาน                                 

เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

 

แตงํตัง้                        

คณะกรรมการอ านวยการ 

 

แตงํตัง้       

คณะอนุกรรมการ

ประเมิน 

รายงาน 

สพป. 

รายงาน 

ด าเนินการประเมิน 

การด าเนินการประเมิน 

 การด าเนินการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มลีักษณะการด าเนินงานแสดงได๎ 

ดังแผนภูม ิตํอไปนี้ 

โครงสร้างตัวบ่งช้ีการประเมิน 

 รายการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบประกอบด๎วย 5 องค์ประกอบ  19 ตัวบํงชี ้

ดังนี้ 
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องค์ประกอบที ่1 การบริหารจัดการ ประกอบด๎วย 7 ตัวบํงชี้ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 1  ผ๎ูบริหารสถานศกึษามีความเป็นผูน๎ า สามารถบริหารงานวิชาการตาม

หลักการจัดการศกึษาปฐมวัยและเป็นแบบอยํางที่ดี 

 1. แนวคิดและทิศทางการจัดการศกึษาปฐมวัยที่ทันสมัย  เหมาะสม สอดคล๎อง

ตามหลักการศกึษาปฐมวัย   

 2. ริเริ่มสร๎างสรรค์น านวัตกรรมดา๎นการจัดการศกึษาปฐมวัยมาปรับใช๎ในการ

พัฒนาโรงเรยีนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 3. มกีารบริหารจัดการศกึษาปฐมวัยในรูปคณะกรรมการ  เน๎นการมสีํวนรวํม

ของผ๎ูมสีํวนเกี่ยวข๎อง 

 4. มีการบริหารงานวิชาการตามหลักการจัดการศกึษาปฐมวัยอยํางเป็นระบบ

ให๎บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํเด็ก 

 5. อุทิศเวลาใหก๎ับการท างานทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 6. ประพฤติตนอยูํในศีลธรรม  เป็นที่ศรัทธา เชื่อถอื และเป็นแบบอยํางได๎ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 2 จัดครูมวีุฒิ มีคุณลักษณะ ความสามารถตรงกับงานที่รับผดิชอบ 

ได๎รับการพัฒนาและมีครูเพียงพอ 

  1. มคีรูประจ าชั้นครบทุกห๎อง (ไมํนับครูพี่เลีย้ง) 

  2. ครูทุกคนจบการศกึษาปฐมวัยหรอืมีประสบการณด์๎านการจัดการศกึษา

ปฐมวัย 

  3. ครูทุกคนผํานการอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กปฐมวัย

อยํางนอ๎ย 20 ชม. ตํอปี 

  4. ครูทุกคนได๎รับการพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูท๎ี่

สอดคล๎องกับการท างานของสมอง(BBL) 

  5. ครูทุกคนมีความรัก เอือ้อาทรตอํเด็กปฐมวัยอยํางทั่วถึง   

  6. ครูมปีฏิสัมพันธ์ที่ดตีํอเด็ก  ผ๎ูปกครอง  และผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง 

  7. ครูทุกคนมวีินัยและมีความรับผดิชอบ  รักความสะอาดและมีอารมณ์มั่นคง

จัดกิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรต ิ จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสร๎างขวัญและ

ก าลังใจ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 3 สํงเสริมให๎ครูมีความรูค๎วามสามารถในการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ 
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  1. ครูทุกคนมีความรูค๎วามเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณก์ารเรียนรู๎ที่เน๎น

เด็กเป็นส าคัญ   

  2. ครูทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยและจัดท าสาระการ

เรียนรู๎รายปี   หัวเรื่องหรอืหนวํยการจัดประสบการณ์  และแผนการจัดประสบการณ์ 

  3. ครูทุกคนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ์ – จติใจ สังคม และ

สติปัญญาโดยเน๎นการปฏิบัติจริงของเด็ก 

  4. ครูทุกคนจัดช้ันเรยีนที่ใช๎วินัยเชงิบวกและเอือ้ตํอการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรยีนเป็นส าคัญ 

  5. ครูทุกคนมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก

หอ๎งเรียนในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู๎ใหก๎ับเด็ก 

  6. ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด๎านตามสภาพจริงด๎วยวิธีการที่

หลากหลาย ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อแก๎ปัญหาหรอืพัฒนาคุณภาพเด็ก 

 ตัวบํงชีท้ี่ 4 จัดโครงสร๎างการบริหารจัดการและข๎อมูลสารสนเทศที่เอือ้ตํอการ

ด าเนนิงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  1. แผนภูมิโครงสร๎างการบริหารงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ค าสั่งแตงํตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการประกอบด๎วยภาคีเครือขําย 

  2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบอยําง

น๎อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

  3. มขี๎อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบถูกต๎อง  เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมูํ สะดวกตํอการใชง๎าน 

  4. น าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจ วางแผนการบริหาร 

ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 5 มีระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  1. ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยของสถานศกึษา 

  2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุงํ

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

  3. จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

  4. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 
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  5. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาอยํางตอํเนื่อง 

  6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 ตัวบํงชีท้ี่ 6 นเิทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์เด็กต๎นแบบ

ปฐมวัยอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 

  1. การศึกษา รวบรวม วเิคราะหส์ภาพปัญหาและความต๎องการ  เพื่อเป็น

ข๎อมูลในการวางแผนด าเนินการนเิทศ 

  2. จัดท าแผนการนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหา และ

ความตอ๎งการ 

  3. ด าเนินการนเิทศ  ตดิตาม และประเมินผล  ตามแผนอยํางนอ๎ยภาคเรียนละ  

3   ครั้ง   

  4. จัดท ารายงานสรุปผลการนเิทศตามแผนใหผ๎ูเ๎กี่ยวข๎องทราบ 

  5. น าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนนิงานของศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบมาใช๎อยํางตํอเนื่อง 

 ตัวบํงชีท้ี่ 7 สงํเสริมใหผ๎ูป๎กครองและชุมชนมีสํวนรวํมในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบอยํางตอํเนื่อง 

  1. ก าหนดบทบาทหน๎าที่ให๎ผูป๎กครอง ชุมชน มีสวํนรวํมในการวางแผน  การ

ด าเนนิงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  2. ผ๎ูปกครอง  ชุมชน  อยํางน๎อยร๎อยละ  50  มีสวํนรวํมในการด าเนินงาน

โครงการ / กิจกรรมอยํางน๎อย  1  โครงการ 

  3. ผ๎ูปกครอง  ชุมชน  รํวมมอืและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  4. ผูป๎กครอง  ชุมชน มีสวํนรํวมในการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

  5. ผูป๎กครอง  ชุมชน มีสวํนรํวมในการน าผลการประเมินไปใช๎ในการพัฒนา

งาน 

องค์ประกอบที่ 2 การใช๎และพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ประกอบด๎วย 4 ตัวบํงช้ี 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษาตามแนวคิดการจัด

การศกึษาปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยเหมาะสมกับบริบทและ

วัฒนธรรมของท๎องถิ่น 

  1. มเีอกสารหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยที่มอีงค์ประกอบครบถ๎วน และ

สอดคล๎องกับหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 
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  2. หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องและเหมาะสมกับธรรมชาติการ

เรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย  บริบท วัฒนธรรม สภาพปัญหา และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

  3. ผ๎ูปกครอง  ชุมชนมสีํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย 

  4. มีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการใช๎หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัย

อยํางนอ๎ยปีละ 1 ครั้ง 

  5. มกีารน าผลการประเมินไปใช๎ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 ตัวบํงชีท้ี่ 2 จัดประสบการณ์การเรียนรู๎โดยบูรณาการผาํนการเลํน และเด็กเรียนรู๎

จากประสบการณ์ตรง 

  1. ครูทุกคนบันทึกข๎อมูลการศกึษาวิเคราะหค์วามสนใจ ความตอ๎งการและ

พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล   

  2. ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณท์ี่สนองตอํความตอ๎งการ   ความสนใจ

และพัฒนาการของเด็ก 

  3 ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยบูรณาการกิจกรรมผํานการเลํน  กระตุ๎นให๎

เด็กทุกคนมสีํวนรํวมในการท ากิจกรรม 

  4. ครูทุกคนจัดประสบการณ์สงํเสริมพัฒนาการทุกด๎านด๎วยการปฏิบัติจริง

และสอดคล๎องกับการท างานของสมองและ/หรือแผนการจัดประสบการณโ์ครงการบ๎าน

นักวิทยาศาสตร์น๎อย 

  5. ครูทุกคนจัดประสบการณ์ตามตารางการจัดกิจกรรมประจ าวัน 

 ตัวบํงชีท้ี่ 3ประเมินผลพัฒนาการเด็กครบทุกด๎านตามสภาพจริงดว๎ยวิธีการที่

หลากหลายและน าผลไปใช๎ในการปรับปรุงพัฒนา 

  1. ครูทุกคนประเมินพัฒนาการครบทุกด๎านตามสภาพจรงิโดยใช๎วธิีการและ

เครื่องมืออยํางหลากหลาย 

  2. ครูทุกคนบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลอยํางเป็นระบบ  

ถูกต๎อง  และเป็นปัจจุบัน 

  3. ครูทุกคนสรุปผลการประเมินพัฒนาการและรายงานผลใหผ๎ูบ๎ริหารโรงเรียน  

พํอแมํ/ผูป๎กครองและผูเ๎กี่ยวข๎อง 

  4. ครูทุกคนน าผลการประเมินพัฒนาการไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาเด็ก 

  5. พํอแมํ/ผูป๎กครองมีสวํนรํวมในการประเมินพัฒนาการ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 4  ใช๎และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหลํงเรียนรูส๎อดคล๎องกับพัฒนาการ

และความสนใจของเด็กตามบริบทและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
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  1. การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ภายในท๎องถิ่นมาใช๎เป็นสื่อในการจัดประสบการณ์ 

  2. มีการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู ๎ นวัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรอืพัฒนา

เด็ก 

  3. มีการจัดท าทะเบียนสื่อนวัตกรรมแหลํงเรียนรู ๎และ ภูมปิัญญาท๎องถิ่นตาม

ความสนใจของเด็ก 

  4. มีการน าสื่อ  นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎และภูมปิัญญาท๎องถิ่น  มาใช๎ในการจัด

ประสบการณท์ี่สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็ก 

  5. มกีารประเมินผลการใช๎สื่อ  นวัตกรรม  แหลงํเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดสภาพแวดล๎อมและแหลํงเรียนรู ๎ประกอบด๎วย 2 ตัวบํงชี้ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 1 จัดสภาพแวดล๎อมภายในหอ๎งเรียนที่เหมาะสมกับเด็ก 

  1. ห๎องเรียนทุกห๎องสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย  

  2. ห๎องเรียนทุกห๎องถูกสุขลักษณะ  มีแสงสวํางเพียงพอ  อากาศถํายเทได๎

สะดวก  ไมํมีเสียงดังรบกวน 

  3. มีพื้นที่เพียงพอตํอการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคล  กลุํมยํอย  และกลุํมใหญํ 

  4. หอ๎งเรียนทุกหอ๎งมีมุมประสบการณอ์ยํางนอ๎ย  4  มุม และภายในมุมมสีื่อ

ของเลํนอยํางหลากหลายเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

  5. มกีารน าวัสดุในท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดมุมประสบการณ์    

  6. มพีืน้ที่จัดแสดงผลงานของเด็กปฐมวัยที่เก็บแฟูมผลงานเครื่องใชส๎ํวนตัว

ของเด็กและครู 

  7. มีการจัดปูายนิเทศ / มุมประสบการณท์ี่สอดคล๎องกับหนวํยการเรียนรู๎หรอื

สถานการณป์ัจจุบันหรอืสิ่งที่เด็กสนใจ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 2 จัดสภาพแวดล๎อมภายนอกห๎องเรยีนและแหลํงเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ

เด็ก 

  1. บริเวณสนามเด็กเลํนและพืน้สนามไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก   

  2. มีที่เลํนน้ า  เลํนทราย  เครื่องเลํนสนามอยํางหลากหลาย   จ านวนเพียงพอ 

อยูํในสภาพดีและปลอดภัยครบทุกรายการ 

  3. จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม  รมํรื่น   ปลอดภัย  และมี

บรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎  

  4. มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชนํ  ศูนย์สื่อ  สวนหยํอม แปลงพืชผักสวนครัว  

หอ๎งสมุด  ฯลฯ 
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องค์ประกอบที่ 4 คุณภาพการให๎บริการ ประกอบด๎วย 4 ตัวบํงชี้ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 1บริหารจัดการให๎มีห๎องเรียน ห๎องน้ า หอ๎งสว๎ม อาหารกลางวัน อาหาร

เสริม การตรวจสุขภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

  1. ห๎องเรียนเป็นเอกเทศ  ขนาดห๎องเรียนเหมาะสมกับจ านวนเด็กและการจัด

กิจกรรม  มีการดูแลรักษาความปลอดภัย 

  2. มีหอ๎งน้ า  หอ๎งส๎วมสะอาด  มีสุขภัณฑเ์หมาะสมกับเด็กและตั้งอยูํในบริเวณ

หอ๎งเรียนหรือบริเวณใกล๎เคียงที่เด็กใช๎ได๎สะดวก 

  3. จัดน้ าดื่ม  น้ าใช๎และภาชนะที่สะอาดไว๎ในห๎องเรียนหรอืบริเวณใกล๎เคียง  ที่

สะดวกตํอการดื่มและใช๎  เพียงพอกับจ านวนเด็ก 

  4. จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มคีุณภาพตามหลักโภชนาการ  และ

เฝาูระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการอยํางสม่ าเสมอ 

  5. มบีริการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1  ครัง้  และ

ด าเนนิการชํวยเหลือเด็กที่มีปัญหาดา๎นสุขภาพ 

  6. มวีัสดุ  ครุภัณฑ ์ สื่ออุปกรณ์  เครื่องใช๎  ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

และเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

 ตัวบํงชีท้ี่ 2 ให๎บริการเป็นแหลํงศกึษา ค๎นคว๎า วจิัย ประสานความรวํมมอืกับ

บุคคลหรือองค์กรตําง ๆ  

  1. ให๎บริการข๎อมูลขําวสารทางวิชาการปฐมวัยแกํครู  ผู๎ปกครอง  ชุมชน  และ

องค์กรตาํง ๆ  อยํางตํอเนื่อง 

  2. ใหค๎ าแนะน า   ปรึกษา  ทางวิชาการปฐมวัย แกํครู  ผู๎ปกครอง  ชุมชน  หรือ

องค์กร  ตําง ๆ   

  3. ให๎บริการยืมหนังสือ สื่อ  ของเลํนส าหรับเด็กแกํเด็ก  ครู  ผูป๎กครอง  

ชุมชนหรอืองค์กรตาํง ๆ  อยํางตอํเนื่อง 

  4. มีการประสานความรวํมมอืกับผูป๎กครอง ชุมชน องค์กรตําง ๆ ในการ

สํงเสริมและชํวยเหลือเด็กปฐมวัย 

  5. เป็นแหลํงศกึษาค๎นคว๎า วิจัย  และศกึษาดูงานการจัดการศกึษาปฐมวัย 

 

 

 ตัวบํงชีท้ี่ 3 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์ปฐมวัยต๎นแบบ แกํผูเ๎กี่ยวข๎อง 
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  1. การประชาสัมพันธ์  เผยแพรํข๎อมูลขําวสารการด าเนินงานของศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบแกํครูทุกคนในโรงเรียน 

  2. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํข๎อมูลขําวสารการด าเนินงานของศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ แกํผูป๎กครองชุมชน และโรงเรียนอื่นๆ (อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง) 

  3. มกีารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบด๎วย

ลักษณะ  รูปแบบ หรอืวิธีการที่หลากหลาย 

  4. มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  5. มกีารน าผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 4 ผูเ๎กี่ยวข๎องพึงพอใจคุณภาพการด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  1. บุคลากรที่เกี่ยวข๎องในศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบร๎อยละ 80  พึงพอใจตํอการ

ให๎ บริการและการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเด็กของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  2. ผูป๎กครองเด็กปฐมวัยร๎อยละ  80 พึงพอใจตํอการให๎บริการและคุณภาพการ

ด าเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  3. คณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบร๎อยละ 80  พึงพอใจตํอการ

ให๎บริการและคุณภาพการด าเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

  4. ชุมชน / องค์กรอื่น ๆ  รอ๎ยละ 80  พึงพอใจตํอการให๎บริการและคุณภาพ

การด าเนินงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาเด็กทุกด๎านอยํางสมดุลตามศักยภาพ ประกอบด๎วย 3 ตัวบํงชี้ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 1  ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

 1. ราํงกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ด ี 

  2. กล๎ามเนือ้ใหญํและกล๎ามเนือ้เล็กแข็งแรงใชไ๎ด๎อยํางคลํองแคลํวและประสาน

สัมพันธ์กัน  

  3. มสีุขภาพจิตดีและมีความสุข 

  4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจติใจที่ดงีาม 

  5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศลิปะ  ดนตร ี การเคลื่อนไหวและรักการออก

ก าลังกาย 

  6. ชํวยเหลือตนเองได๎เหมาะสมกับวัย 

  7. รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย 
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  8. อยูํรํวมกับผูอ๎ื่นได๎อยํางมีความสุขและปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  9. ใชภ๎าษาสื่อสารได๎เหมาะสมกับวัย 

  10. มีความสามารถในการคิดและแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมกับวัย 

  11. มจีนิตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ 

 12. มีเจตคตทิี่ดตีํอการเรียนรู๎และมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ 

 ตัวบํงชีท้ี่ 2 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา มาตรฐานด๎านคุณภาพผูเ๎รียน 

 มาตรฐานการศกึษาปฐมวัยด๎านคุณภาพผูเ๎รียน (น้ าหนัก 20.00) 

 มาตรฐานที่  1  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย  (5 คะแนน) 

 มาตรฐานที่  2  เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์-จติใจ  (5 คะแนน) 

 มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม(5 คะแนน) 

 มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา  (5 คะแนน) 

 ตัวบํงชีท้ี่ 3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศกึษาปฐมวัยกลุํม

ตัวบํงชีพ้ืน้ฐาน 

  มาตรฐานที่  1  ผลการจัดการศกึษา(คําน้ าหนัก 35  คะแนน) 

  ตัวบํงชีท้ี่  1  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย  (5 คะแนน) 

  ตัวบํงชีท้ี่  2  เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจติใจสมวัย  (5 

คะแนน) 

  ตัวบํงชีท้ี่  3  เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย  (5 คะแนน) 

  ตัวบํงชีท้ี่  4  เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย  (10 คะแนน)104 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพรา๎ว, 2550), 40. 
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สรุป 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตําง ๆ จะเห็นได๎วํา การบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบนั้นเป็นการพัฒนาโรงเรียนไปสูํเปูาหมายเพื่อเป็นต๎นแบบทางการศึกษา มิได๎

เกิดจากองค์ประกอบเพียงอยํางเดียว แตํต๎องมีองค์ประกอบหลายอยํางประกอบเข๎าด๎วยกัน

ดังนัน้สิ่งทีส่ าคัญที่สุดในการบริหารจัดการ ผูบ๎ริหารต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจถึงองค์ประกอบที่

ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสูํความเป็นเลิศ ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎บริหารต๎องรู๎และเข๎าใจวิธี

ปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบวําต๎องด าเนินการครูมีการใช๎สื่อและ

นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยคัดสรรสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยทั้งในด๎านคุณภาพ ความ

แข็งแรงทนทาน สสีันที่ไมํฉูดฉาด หรือสะท๎อนแสง การจัดสภาพแวดล๎อมในสถานศึกษาปฐมวัย  

ซึ่งมีความส าคัญตํอเด็ก เนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ที่จะเรียนรู๎ ค๎นคว๎าทดลองและ

ต๎องการสัมผัสกับสิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ ตัว ดังนั้น การจัดเตรียมสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมตาม

ความต๎องการของเด็ก จึงมีความส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมและการเรียนรู๎ของเด็ก เด็ก

สามารถเรียนรูจ๎ากการเลํนที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการรับรู๎ด๎วยประสาทสัมผัสทั้งห๎า 

จึงจ าเป็นต๎องจัดสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของ

หลักสูตร เพื่อสํงผลให๎บรรลุจุดหมายในการพัฒนาเด็ก  การให๎บริการแกํผู๎เรียนงานบริการใน

สถานศึกษาปฐมวัย  งานด๎านอาหาร เป็นงานที่สถานศึกษาปฐมวัยต๎องให๎บริการแกํเด็ก การ

ให๎บริการจัดได๎ทั้งชํวงเวลาเช๎า กลางวัน และบําย งานสุขอนามัย เป็นงานกิจการนักเรียนงาน

หนึ่งที่สถานศึกษาปฐมวัยควรจัดบริการให๎แกํเด็กเพื่อขจัดความเจ็บปุวย สํงเสริมให๎เด็กมี

สุขภาพดีงานด๎านความปลอดภัย เป็นงานที่สถานศึกษาปฐมวัยไมํสามารถละเลยได๎ ผู๎บริหาร

สถานศึกษาควรมีนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ศึกษา

และปฏิบัติตามกฎระเบียบตําง ๆ อยํางถูกต๎องและงานด๎านแนะแนว เป็นงานที่สถานศึกษา

ปฐมวัยควรจัดให๎แกํเด็กและผู๎ปกครองโดยถูกหลักการ และมีการติดตามผลการแนะแนวเพื่อ

ปรับปรุงแก๎ไขในสิ่งที่เป็นปัญหาอยํางจริงจังการประเมินผลพัฒนาการเป็นกระบวนการ

รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด๎านตํางๆ ทั้งในเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง แล๎วน ามาเรียบเรียงอยํางเป็นระบบเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับเด็กหรอืการจัดประสบการณ์ใหแ๎กํเด็กรวมทั้งการให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมใน

กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน เชํน การให๎ความรู๎ผู๎ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การ

รํวมกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน เชนํ กิจกรรมวันแม ํกิจกรรมวันเด็ก เป็นต๎น 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” 

ในครั้งนี้ ใช๎ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  และ 2) ทราบผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่

เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ โดยใช๎โรงเรียนเป็นหนํวยวิเคราะห์ ผู๎วิจัย

ได๎ก าหนดกระบวนการด าเนนิการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อให๎การวิจัยด าเนินการไปสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ ถูกต๎องตามระเบียบวิธี

วิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ผู๎วิจัยได๎ก าหนดไว๎ข๎างต๎น  ผู๎วิจัยจึงได๎ก าหนดขั้นตอนการ

ด าเนนิการวิจัยโดยแบํงออกเป็น 3 ขัน้ตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรยีมโครงการวจิัย 

 ผู๎วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอยํางเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดย

เริ่มต๎นด๎วยการศึกษาสภาพปัญหา โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจากเอกสาร ต ารา ข๎อมูล สถิติ การ

วิจัยของบุคคลและหนํวยงานตําง ๆทั้งในและตํางประเทศ  รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ หลังจากนั้นผู๎วิจัยจัดท าสรุป

ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยและ

ด าเนนิการออกแบบการวิจัย น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาจัดท าโครงการวิจัยตามกรอบ

แนวคิดการวจิัยและการออกแบบการวิจัยตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให๎ข๎อเสนอแนะปรับแก๎ไขเพื่อ

เสนอขออนุมัติหัวข๎อวิทยานิพนธ์  
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ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวจิัย 

 เพื่อให๎ตอบข๎อค าถามและบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู๎วิจัยก าหนดขั้นตอนและ

วิธีการด าเนินการวจิัยเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1  การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  

  1. ศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห์เอกสาร บทความทางวิชาการ วารสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข๎องกับแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งในและ

ตํางประเทศ 

2. น าข๎อสรุปที่ได๎จากการวิเคราะหเ์อกสาร (documentary study) องค์ความรู ๎

เกี่ยวกับการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ใช๎เป็นกรอบใน

การสรา๎งแบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสรา๎ง (Unstructured Interviews) 

  3. น าแบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง(Unstructured Interviews)ที่ได๎รับ

ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไปสัมภาษณ์ผู๎บริหารโรงเรียนที่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบจ านวน  3  ทําน โดยเลือกแบบเจาะจง 

  4. น าข๎อมูลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวันต๎นแบบ 

จากการวิเคราะห์เอกสาร (documentary study) และจากการสัมภาษณ์ผู๎บริหารโรงเรียน

จ านวน 3 ทํานมาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา และน าตัวแปรที่ได๎ไปสร๎างเป็นแบบสอบถามที่ใช๎เป็น

เครื่องมือในการวจิัยในขั้นที่ 2 ตอํไป 

 ขั้นที่ 2 การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือวจิัย ผูว๎ิจัยด าเนิน ดังนี้ 

  1. น าตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ

ที่ได๎จากขั้นที่ 1 มาจัดท าเป็นเครื่องมอืการวิจัยในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น  

  2. น าเครื่องมือการวิจัยที่จัดท าขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

(แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ด๎วยดัชนีความสอดคล๎อง

ที่เรยีกวํา IOC (Index of Item-Objective Congruence)โดยผู๎เช่ียวชาญจ านวน  5  คน 

  3. น าเครื่องมือการวิจัยที่ได๎รับแก๎ไขตามผ๎ูเช่ียวชาญแล๎วไปทดลองใช๎ (Try out) 

กับกลุํมตัวอยํางที่ไมํใชกํลุํมตัวอยํางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 32 คน  รวบรวมข๎อมูลและ

วิเคราะห์หาคําความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามด๎วยการค านวณคําสัมประสิทธิแอล

ฟุา ตามวิธีการครอนบาค105 (Cronbach) 

                                                           
105Cronbach,  Lee J.,  Essential of Phychological Testing,  3rd ed.  (New York: 

Harper & Row Publishers, 1984), 26. 
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 ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะหข์๎อมูล ผูว๎ิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

 น าแบบสอบถามไปเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง คือ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบที่มแีนวปฏิบัติที่เป็นเลิศดา๎นการศึกษาปฐมวัย ปี 2555 ไมํใชํโรงเรียนขยายโอกาส ผําน

การประเมินจากสมศ.รอบสามในระดับดีขึ้นไป โดยผุ๎ให๎ข๎อมูลประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการ

โรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียนหรือหัวหน๎างานวิชาการ หัวหน๎าสายช้ันปฐมวัยหรือ

ผูร๎ับผิดชอบงานปฐมวัย และครูผู๎สอนปฐมวัย จ านวน 92 โรงเรียน รวม 368 คน และน าข๎อมูล

ที่ได๎มาวิเคราะห์โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 ขั้นที่ 4 การยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบและรายงานผล ผูว๎ิจัยด าเนินการดังนี ้

 ผู๎วิจัยน าองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ  ที่ได๎จากขั้นที่ 3 ยืนยันโดยสัมภาษณ์ผูท๎รงคุณวุฒิหรอืผู๎เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน เพื่อ

พิจารณาประเด็น ความถูกต๎อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได๎และการน าไปใช๎ประโยชน์ 

พร๎อมทั้งใหข๎๎อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหไ๎ด๎แนวปฏิบัติที่สมบูรณ์มากยิ่งขึน้   

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานการวจิัย 

 ผู๎วิจัยจัดท ารํางรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอตํอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกต๎อง ปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตามที่คณะกรรมการผู๎ควบคุมวิทยานิพนธ์

เสนอแนะ และสํงผลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตํอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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ขั้นตอน  กระบวนการ  ผลที่ได๎รับ 

     

1.ศกึษาตัวแปรท่ีเกี่ยวกับ

แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศใน

การบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยตน๎แบบ 

 -ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร บทความและ

งานวจิัยท้ังในและตํางประเทศท่ีเกี่ยวข๎อง

กับแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศ 

-ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร บทความและ

งานวจิัยท้ังในและตํางประเทศท่ีเกี่ยวข๎อง

กับการบริหารจัดการ 

  

     

  วิเคราะห์ข๎อมูลท่ีได๎จากการสัมภาษณ์

จากการสัมภาษณผ์ู๎ทรงคุณวุฒิ 

 ตัวแปรแนวปฏิบัติ ท่ี

เป็นเลิศในการบริหาร

จั ด ก า ร ศู น ย์ เ ด็ ก

ปฐมวัยต๎นแบบ 

 

 

    

2.สร๎างและพัฒนา

เครื่องมือวจิัย 

 1.น าตัวแปรท่ีได๎มาสร๎างเป็นข๎อค าถาม

ของแบบสอบถาม 

2.ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหาและน ามาปรับปรุง 

3.น าแบบสอบถามไปทดลองใช๎ 

 แบบสอบถามความ

คิดเห็น 

 

 

    

3.เก็บรวบรวมข๎อมูลและ

วเิคราะห์ขอ๎มูล 

 1. น าแบบสอบถามไปสอบถามกลุํม

ตัวอยาํง 

2. วเิคราะห์ขอ๎มูลทางสถิต ิหามัชฌิมเลข

คณิต สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์

องคป์ระกอบเชงิส ารวจ 

 องค์ ป ร ะ กอบแน ว

ปฏิ บัติ ท่ี เ ป็น เลิศใน

การบริหารจัดการ

ศู น ย์ เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย

ตน๎แบบ 

 

 

    

4.ยืนยันแนวปฏิบัติท่ีเป็น

เลิศในการบริหารจัดการ

ศูนยเ์ด็กปฐมวัยตน๎แบบ 

 ยืนยันแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์ เด็กปฐมวัยต๎นแบบด๎วย

ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 

คน  

 แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการ

ศูนยเ์ด็กปฐมวัย 

 
แผนภูมิที ่4   ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
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ระเบียบวิธีวจิัย 

 เพื่อให๎การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู๎วิจัยจึงก าหนด

รายละเอียดตําง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด๎วยแผนแบบการวิจัย ประชากร และ

กลุํมตัวอยําง ผู๎ให๎ข๎อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  การสร๎างและพัฒนา

เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ในการวิจัย มีรายละเอียด

ดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ที่มีการศึกษากลุํมตัว

แปรจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการสัมภาษณ์ การสอบถามความ

คิดเห็น โดยมีแผนแบบการวิจัยลักษณะกลุํมตัวอยํางเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไมํมีการทดลอง 

(the one shot, non-experimental case study design) สามารถแสดงเป็นแผนผัง (diagram) 

ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 5   แผนผังของแผนแบบการวิจัย 

 

 เมื่อ       R หมายถึง  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย 

   X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา   

   O หมายถึง  ข๎อมูลที่ได๎จากการศกึษา 

 

 

   

 

 

 

 

 

   R   X 

  O 
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ประชากร 

 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ไมํใชํโรงเรียนขยายโอกาส 

ผํานการประเมิน สมศ.รอบสาม ในระดับดีขึ้นไปและมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด๎านการจัด

การศกึษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 จาก 183 เขตพื้นที่การศกึษา จ านวน 115 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ  โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ไมํใชํโรงเรียนขยายโอกาส 

ผํานการประเมิน สมศ.รอบสาม ในระดับดีขึ้นไปและมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด๎านการจัด

การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 115 โรงเรียนโดย

เปิดตารางประมาณขนาดกลุํมตัวอยํางของเครจซีและมอร์แกน106 (Krejcie and Morgan) ได๎มา

เป็นตัวแทนจ านวน 92 โรงเรียน โดยวิธีการสุํมแบบงําย107 (simple random sampling)  ด๎วยวิธี

จับฉลาก ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 

 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู๎ให๎ข๎อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด๎วย  ผู๎อ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ๎ านวยการโรงเรียนฝุายวิชาการหรือหัวหน๎างานวิชาการโรงเรียน หัวหน๎าสายช้ันปฐมวัยหรือ

ผูร๎ับผิดชอบงานปฐมวัยและครูผ๎ูสอนปฐมวัย  รวมผู๎ให๎ข๎อมูลทั้งสิ้น  368 คน แสดงไว๎ในตาราง

ที่  4 

 

 

 

 

 

                                                           
106วรรณี  แกมเกตุ , วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่  2 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั, 2551), 283. 
107ธานินทร์  ศิลป์จารุ , การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ 

AMOS, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จ ากัด,  

2557), 55. 
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ตารางที่ 4  กลุํมตัวอยํางและผูใ๎ห๎ข๎อมูล 

 

 

 

ท่ี 

 

 

ชื่อโรงเรียน 

ผู๎ให๎ขอ๎มูล  

 

รวม 

ผอ
.โร

งเ
รีย

น 

 รอ
ง 
ผอ

.

โร
งเ
รีย

น 

หัว
หน๎

าส
าย

ชั้น

ปฐ
มว

ัย 

คร
ูปฐ

มว
ัย 

1 อนุบาลกระบี่ / / / / 4 

2 บ๎านล าทับ / / / / 4 

3 อนุบาลบํอพลอย / / / / 4 

4 กุดลิงวิทยาคม / / / / 4 

5 ค าใหญํวิทยา / / / / 4 

6 อนุบาลพรานกระตําย / / / / 4 

7 อนุบาลคลองลาน / / / / 4 

8 ชุมชนหนองเม็ก / / / / 4 

9 อนุบาลจันทบุรี / / / / 4 

10 บ๎านมะขาม / / / / 4 

11 วัดดอนทอง / / / / 4 

12 ชุมชนวัดหัวส าโรง / / / / 4 

13 อนุบาลชลบุรี / / / / 4 

14 อนุบาลชัยนาท / / / / 4 

15 ศรแีก๎งครอ๎ / / / / 4 

16 อนุบาลชุมพร / / / / 4 

17 อนุบาลเชยีงราย / / / / 4 

18 อนุบาลแมลําว / / / / 4 

19 อนุบาลแมํสาย(สายศิลป

ศาสตร)์ 

/ / / / 4 

20 อนุบาลเชยีงใหมํ / / / / 4 

21 บ๎านแมสําว / / / / 4 

22 อนุบาลตรัง / / / / 4 
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ตารางที่ 4  กลุํมตัวอยํางและผูใ๎ห๎ข๎อมูล (ตํอ) 

 

 

 

ท่ี 

 

 

ชื่อโรงเรียน 

ผู๎ให๎ขอ๎มูล  

 

รวม 

ผอ
.โร

งเ
รีย

น 

 รอ
ง 
ผอ

.

โร
งเ
รีย

น 

หัว
หน๎

าส
าย

ชั้น

ปฐ
มว

ัย 

คร
ูปฐ

มว
ัย 

23 บ๎านคลองมวน / / / / 4 

24 อนุบาลตราด / / / / 4 

25 บ๎านแมจํะเราสองแคว / / / / 4 

26 อนุบาลนครนายก / / / / 4 

27 อนุบาลองครักษ์(ผดุง

องครักษ์ประชา) 

/ / / / 4 

28 อนุบาลนครปฐม / / / / 4 

29 อนุบาลนครพนม / / / / 4 

30 บ๎านศาลเจา๎พํอ / / / / 4 

31 วัดกัลยานฤมิต / / / / 4 

32 อนุบาลนนทบุรี / / / / 4 

33 อนุบาลนราธิวาส / / / / 4 

34 บ๎านซรายอ / / / / 4 

35 ชุมชนรัชดาภเิษกมิตรภาพที่ 

115 

/ / / / 4 

36 อนุบาลบุรีรัมย์ / / / / 4 

37 อนุบาลปทุมธานี / / / / 4 

38 ธัญญสิทธิศิลป ์ / / / / 4 

39 อนุบาลกรุยบุรี(วัดวังยาง) / / / / 4 

40 อนุบาลประจันตคาม / / / / 4 

41 อนุบาลปัตตานี / / / / 4 

42 บ๎านวังกะพ๎อ(เพียรอนุสรณ์) / / / / 4 

43 วัดสวํางอารมณ์ / / / / 4 

44 อนุบาลพะเยา / / / / 4 
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ตารางที่ 4  กลุํมตัวอยํางและผูใ๎ห๎ข๎อมูล (ตํอ) 

 

 

 

ท่ี 

 

 

ชื่อโรงเรียน 

ผู๎ให๎ขอ๎มูล  

 

รวม 

ผอ
.โร

งเ
รีย

น 

 รอ
ง 
ผอ

.

โร
งเ
รีย

น 

หัว
หน๎

าส
าย

ชั้น

ปฐ
มว

ัย 

คร
ูปฐ

มว
ัย 

45 อนุบาลเชยีงค า (วัดพระธาตุ

สบแวน) 

/ / / / 4 

46 อนุบาลพัทลุง / / / / 4 

47 อนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง" / / / / 4 

48 อนุบาลพิษณุโลก / / / / 4 

49 อนุบาลเพชรบุรี / / / / 4 

50 อนุบาลเพชรบูรณ์ / / / / 4 

51 อนุบาลแพรํ / / / / 4 

52 อนุบาลภูเก็ต / / / / 4 
53 อนุบาลวาปีปทุม / / / / 4 

54 อนุบาลแมฮํํองสอน / / / / 4 

55 อนุบาลยะลา / / / / 4 

56 บันนังสตาอิทรฉัตรมติรภาพท่ี

200 ท่ีระลึก สรอ. 
/ / / / 4 

57 เมืองพนมไพร / / / / 4 

58 อนุบาลระนอง / / / / 4 

59 วัดบ๎านฉาง / / / / 4 

60 อนุบาลราชบุรี / / / / 4 

61 อนุบาลลพบุรี / / / / 4 

62 อนุบาลล าปาง (เขลางรัตน์

อนุสรณ์) 

/ / / / 4 

63 อนุบาลแจ๎หํม / / / / 4 

64 บ๎านเอราวัณ / / / / 4 

65 ชุมชนบ๎านดํานซ๎าย / / / / 4 
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ตารางที่ 4  กลุํมตัวอยํางและผูใ๎ห๎ข๎อมูล (ตํอ) 

 

 

 

ท่ี 

 

 

ชื่อโรงเรียน 

ผู๎ให๎ขอ๎มูล  

 

รวม 

ผอ
.โร

งเ
รีย

น 

 รอ
ง 
ผอ

.

โร
งเ
รีย

น 

หัว
หน๎

าส
าย

ชั้น

ปฐ
มว

ัย 

คร
ูปฐ

มว
ัย 

66 อนุบาลศรสีะเกษ / / / / 4 

67 อนุบาลเมืองจันทร์(บ๎านปลา

ซิว) 

/ / / / 4 

68 บ๎านอากาศ / / / / 4 

69 อนุบาลทําแพ / / / / 4 

70 เอี่ยมสุรีย์ / / / / 4 

71 วัดบางโฉลงใน / / / / 4 

72 อนุบาลวัดเกาะใหญํ / / / / 4 

73 อนุบาลสระบุรี / / / / 4 

74 อนุบาลมวกเหล็ก / / / / 4 

75 อนุบาลสิงห์บุรี / / / / 4 

76 อนุบาลสุโขทัย / / / / 4 

77 อนุบาลทุํงเสลี่ยม(บ๎านเหมือง

นา) 

/ / / / 4 

78 วัดทําช๎าง / / / / 4 

79 อนุบาลสุราษฎรธ์านี / / / / 4 

80 ชุมชนบ๎างชํองม๎าเหลียว / / / / 4 

81 บ๎านพรหมรังสติ / / / / 4 

82 อนุบาลดอนไผํ / / / / 4 

83 อนุบาลหนองควาย / / / / 4 

84 อนุบาลเซกา / / / / 4 

85 อนุบาลวัดอํางทอง / / / / 4 

86 อนุบาลบ๎านเพียมิตรภาพที่ 

138 

/ / / / 4 
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ตารางที่ 4  กลุํมตัวอยํางและผูใ๎ห๎ข๎อมูล (ตํอ) 

 

 

 

ท่ี 

 

 

ชื่อโรงเรียน 

ผู๎ให๎ขอ๎มูล  

 

รวม 

ผอ
.โร

งเ
รีย

น 

 รอ
ง 
ผอ

.

โร
งเ
รีย

น 

หัว
หน๎

าส
าย

ชั้น

ปฐ
มว

ัย 

คร
ูปฐ

มว
ัย 

87 อนุบาลเมืองอุทัยธานี / / / / 4 

88 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ / / / / 4 

89 บ๎านศรเีมืองใหมํ / / / / 4 

90 อนุบาลบุณฑรกิ / / / / 4 

91 พญาไท / / / / 4 

92 อนุบาลหนองบัวล าภู / / / / 4 

 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ใชใ๎นการศกึษาครั้งนีป้ระกอบด๎วยตัวแปรพืน้ฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1.  ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสํวนตัวของผ๎ูให๎ข๎อมูล ได๎แกํ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหนํงที่รับผิดชอบและประสบการณ์การท างานในต าแหนํง

ปัจจุบัน 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ซึ่งได๎จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นของ

ผูเ๎ชี่ยวชาญและผ๎ูทรงคุณวุฒิ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศกึษาวิจัยครั้งนี ้ผูว๎ิจัยได๎ใช๎เครื่องมอืในแตํละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 

ประเภท คือ 

 1. แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสรา๎ง ใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจากผูเ๎ชี่ยวชาญ แล๎ว

น ามาสังเคราะหร์ํวมกับข๎อสรุปจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแนวปฏิบัติที่เป็น

ที่มา:  ภาวิณี   แสนทวีสุข, ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2558. 
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เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ซึ่งใช๎เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ไมํถามชี้น าและ

ใช๎วธิีสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง 

แบบสอบถามแบํงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ 

การศึกษา ต าแหนํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการท างานมีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) 

  ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ มลีักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ(rating scale)  

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย นอ๎ยที่สุด ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดระดับ

คําคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับ 5  หมายถึง เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับมากที่สุด มีคาํเทํากับ 5 คะแนน 

   ระดับ 4  หมายถึง เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับมาก มีคาํเทํากับ 4 คะแนน 

   ระดับ 3  หมายถึง เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับปานกลาง มีคาํเทํากับ 3 คะแนน 

   ระดับ 2  หมายถึง เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับน๎อย มีคาํเทํากับ 2 คะแนน 

   ระดับ 1  หมายถึง เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับน๎อยที่สุด มีคาํเทํากับ 1 คะแนน 

3. แบบยืนยันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย 

ต๎นแบบ ใช๎ในการยืนยันองคป์ระกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ โดยผู๎เช่ียวชาญหรือผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน  17  คน เพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง ความ

เหมาะสม ความเป็นไปได๎และการน าไปใช๎ประโยชน์  

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

 การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อน าไปศึกษาวิจัยในแตํละขั้นตอนมีรายละเอียด

ดังตอํไปนี ้

 1. แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง(unstructured interview) ผู๎วิจัยได๎

ด าเนนิการ ดังนี้  
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 1.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.2 น าข๎อสรุปที่ได๎มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นความรู๎

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ เพื่อใช๎เป็นกรอบใน

การสรา๎งแบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสรา๎ง  (unstructured interview)  

 1.3 สร๎างแบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง (unstructured interview) แล๎ว

น าเสนอใหอ๎าจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

  2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผู๎วิจัย

สร๎างและพัฒนาตามขั้นตอนดังตํอไปนี้  

 2.1 น าข๎อสรุปที่ได๎จากการศกึษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งขอ๎สรุปจากการสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ น ามารวมและสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา 

 2.2 น าตัวแปรที่ได๎มาพัฒนาเป็นข๎อค าถามตํออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

พิจารณาและปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ และจัดท าขอ๎กระทงค าถาม  

 2.3 น าแบบสอบถามที่สร๎างให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และปรับแก๎ไข

แบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะ 

 2.4 น าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นเสนอให๎ผู๎เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณา

ตรวจสอบความตรง (content validity) แล๎วน าไปหาคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบสอบถาม

เป็นรายข๎อ แล๎วพิจารณาเลือกข๎อค าถามข๎อค าถามที่มีคํา IOC มากกวํา 0.6 ขึ้นไป ปรับปรุง

แบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูเช่ียวชาญและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 2.5 น าแบบสอบถามที่ได๎ปรับปรุงตามข๎อเสนอของผู๎ทรงคุณวุฒิแล๎วน าไป

หาคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการน าไปทดลองใช๎ ( try out) กับโรงเรียนที่มีแนว

ปฏิบัติที่เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางในการวิจัย 

จ านวน 8 โรงเรียน แล๎วน ามาวิเคราะห์หาคําความเชื่อมั่น (reliability) โดยหาคําสัมประสิทธิ์

แอลฟุาของครอนบาค108 (cronbach) ได๎คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทํากับ 

0.901 แล๎วน าไปสอบถามความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ จ านวน 92 โรงเรียน 

                                                           

 
108 Lee J Cronbach, Essential of Phychological Testing,  3rd ed. (New York: 

Harper & Row Publishers,  1984), 126. 
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 3. แบบยืนยันองค์ประกอบขององค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ผูว๎ิจัยได๎ด าเนนิการดงันี ้

 3.1 จัดท าขอ๎สรุปจากผลการวิเคราะห์ข๎อมูล องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 3.2 สร๎างแบบยืนยันผลการวิจัย เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นของ

ผู๎เช่ียวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ แบํงออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ยืนยันองค์ประกอบขององค์ประกอบแนวปฏิบัติที่

เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ และตอนที่ 2 สอบถามข๎อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม แล๎วเสนอตํออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก๎ไขตาม

ข๎อเสนอแนะ 

 3.3 น าแบบยืนยันที่ได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล๎วน าไป

สอบถามผู๎เช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ซึ่งผู๎วิจัยเลือกใช๎วิธีการเลือกผู๎เช่ียวชาญแบบเจาะจง 

(purposive sampling) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผ๎ูวิจัยด าเนนิการดังนี้ 

1. ผู๎วิจัยท าหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อ

ออกหนังสือขอความรํวมมือจากผู๎เช่ียวชาญในการสัมภาษณ์ หนังสือขอความรํวมมือจาก

ผูอ๎ านวยการโรงเรียนที่ไมํใชกํลุํมตัวอยํางเพื่อทดลองใชเ๎ครื่องมือเพื่อการวิจัย 

2. ผู๎วิจัยท าหนังสือค าร๎องถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผํานทางภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อออกหนังสือขอความรํวมมือจากผู๎อ านวยการโรงเรียนที่

เป็นกลุํมตัวอยําง จ านวน 92 โรงเรียน เพื่อด าเนนิการรวบรวมข๎อมูล 

3. ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลผู๎วิจัยได๎ด าเนินการโดย สํงแบบสอบถามถึง

ผูอ๎ านวยการโรงเรียน จ านวน 92 โรงเรียน รวม 368 ฉบับ และได๎รับแบบสอบถามคืน จ านวน 

88 โรงเรียน จ านวน 352 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ  95.65 

 จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่

ได๎รับกลับคืนมาจ านวน 352 ฉบับ แล๎วท าการตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ในแตํละ

ตอน เพื่อน าคะแนนไปวิเคราะหท์างสถิติ 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวจิัย 

 ในการวิเคราะหข์๎อมูลและสถิตทิี่ใชใ๎นการวิจัยแตํละขั้น ดังนี้ 
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 1. การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู๎เช่ียวชาญ ใช๎การวิเคราะห์เนื้อหา 

(content anslysis) 

 2. การวิเคราะห์ข๎อมูลสถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ 

การศึกษา ต าแหนํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ในการท างานด๎วยการค านวณ

คําความถี่ คําร๎อยละ โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปและน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 3. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามแบบมาตราสํวน

ประมาณคํา 5 ระดับ ใช๎มัชฌิมเลขคณิตและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ในการวิเคราะห์

ข๎อมูล ผูว๎ิจัยได๎น ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท์ (Best)109 ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

 คําเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับมากที่สุด 

 คําเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับมาก 

 คําเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง  เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับปานกลาง 

 คําเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับน๎อย 

  คําเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในระดับน๎อยที่สุด 

 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ เพื่อลดตัวแปรใหเ๎หลือตัวแปรจ าเป็นส าคัญ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชงิส ารวจ(Exploratory Factor Analysis) 

 5. การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

จากความคิดเห็นของผ๎ูเช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ใช๎ ความถี่ ร๎อยละและการวิเคราะหเ์นือ้หา 

 

 

 

 

                                                           
109 John  W Best, Research in Education (Englewood Cliffs New Jersey: 

Prentice-Hall inc., 1970), 190. 
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สรุป 

 การวิจัยเรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” 

ออกแบบเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และขั้นสุดท๎ายเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบแนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  และ 2)ทราบผลการยืนยัน

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ผู๎วิจัยได๎น า

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีบริหารการจัดการศึกษารูปแบบตําง ๆ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ผนวกกับการสัมภาษณ์ผู๎เช่ียวชาญ เข๎าด๎วยกันเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1  ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่

เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ขั้นที่ 2 สร๎างและพัฒนาเครื่องมือการ

วิจัย  ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูล และขั้นที่ 4 ยินยันความเหมาะสมของแนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ กลุํมตัวอยําง คือ โรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

ไมํใชํโรงเรียนขยายโอกาส ผํานการประเมิน สมศ.รอบสาม ในระดับดีขึ้นไปและมีแนวปฏิบัติที่

เป็นเลิศด๎านการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 

92 โรงเรียน และก าหนดผ๎ูให๎ขอ๎มูลโรงเรียน ละ 4 คน ประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการโรงเรียน รอง

ผูอ๎ านวยการโรงเรียนฝุายวิชาการหรือหัวหน๎างานวิชาการโรงเรียน หัวหน๎าสายช้ันปฐมวัยหรือ

ผูร๎ับผิดชอบงานปฐมวัยและครูผ๎ูสอนปฐมวัย รวมผู๎ให๎ข๎อมูลทั้งสิ้น  368  คน  เครื่องมือที่ใช๎ใน

การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบไมํมีโครงสร๎าง แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบยืนยัน 

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ วิเคราะห์ข๎อมูล

ด๎วย คําความถี่  คําร๎อยละ คํามัชฌิมเลขคณิต สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชงิส ารวจ(Exploratory Factor Analysis) และวิเคราะหเ์นือ้หา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  และ 2) เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลมาวิเคราะห์และเสนอ

ผลการวิเคราะห์  โดยใช๎ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนกออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียด

ตํอไปนี ้

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  

   ตอนที่ 2 ผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์ 

   เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก  

ปฐมวัยต๎นแบบ ผูว๎ิจัยก าหนดแนวทางไว๎ ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและข๎อค๎นพบแนวปฏิบัติที่

เป็นเลิศ 

  2. ผลการวิเคราะหห์ลักการ แนวคิด ทฤษฎีและข๎อค๎นพบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง

กับการบริหารจัดการ 

  3. ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน 

  4. ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถาม 

   4.1 ข๎อมูลพื้นฐาน 

   4.2 ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 

   4.3 วิเคราะหอ์งค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
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ตอนที่ 2 ผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบรหิารจัดการศูนย์ 

   เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์ 

   เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

 1. ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและข๎อค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศ โดยก าหนดตามหมายเลข ดังนี้ คือ  

  1) DecidParmenter 

  2) Ka-Ho Mok 

  3)  Smrekar, Claire and Other 

  4)  อรทัย  มูลค า   

  5)  ธีระพร  อายุวัฒน์ 

  6) บูรชัย  ศิรมิหาสาคร   

  7) ภัทรนันท์เพ็ชรแก๎ว   

  8)  มนัส  บุญชม   

  9)  นิจวรรณวีรวัฒนโนดม   

  10) ธนิก  คุณเมธีกุล   

  11) วภิาพร  นิธิปรีชานนท์   

  12) สุทธนา  ฮั่นเกียรตพิงษ์ 

  13) อัญชลี  ประกายเกียรต ิ 

  14) เชิดศักดิ์  ศุภโสภณ  (ดูรายละเอียดดังตารางที่ 5 ) 
 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและขอ๎ค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

ท่ี 
ตัวแปรแนวปฏบัิติ       

ท่ีเป็นเลิศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 

1 การมุงํเนน๎ลูกค๎า/

ผู๎เรียน/ผู๎มีสวํนได๎สวํน

เสียและตลาด 

              

2 การมุงํเนน๎บุคลากร

และการบริหาร

บุคลากร 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและขอ๎ค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     (ตํอ) 

 

ท่ี 
ตัวแปรแนวปฏบัิติ       

ท่ีเป็นเลิศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 

3 การเรียนร๎ูอยาํง

ตอํเนื่อง นวัตกรรม

และการพัฒนา 

              

4 การจัดกระบวนการ                

5 การจัดการหลักสูตร               

6 การบริหารวชิาการ               

7 การสร๎าง

สภาพแวดลอ๎มท่ีเอื้อ

ตอํการเรียนร๎ู 

              

8 การน าองค์การ               

9 การบริหารจัดการ               

10 การวางแผนเชงิกล

ยุทธ์ 

              

11 การวัด การวเิคราะห์

และการจัดการความร๎ู 

              

12 การมุงํเนน๎การจัดการ

อยํางเป็นระบบ 

              

13 ผลการด าเนนิงานหรือ

ผลลัพธ์ 

              

14 ความสัมพันธ์กับ

ครอบครัว 

              

15 ความสัมพันธ์กับชุมชน               

16 ความรับผิดชอบตอํ

สังคม 

              

17 การมุงํเนน๎คูํคา๎               

18 ความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

หุ๎นสํวนทางธุรกิจ 

              

19 การก าหนดทิศ

ทางการบริหารงาน 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและขอ๎ค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     (ตํอ) 
 

ท่ี 
ตัวแปรแนวปฏบัิติ       

ท่ีเป็นเลิศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 

20 มกีารวเิคราะห์งาน

หลักท่ีส าคัญและ

จ าเป็นของ

สถานศกึษา 

              

21 มกีารจัดท าแผน

งบประมาณที่

สอดคล๎องกับนโยบาย

ของโรงเรียน 

              

22 มกีารแปลงกลยุทธ์สูํ

การปฏบัิตโิดยการ

จัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ี

              

23 การขับเคลื่อน

กระบวนการบริหาร

เป็นแบบลํางขึน้บน 

              

24 มโีครงสร๎างให๎

บุคคลากรสามารถ

ประเมินผลและ

น าไปใชใ๎นการจัดการ

เรียนการสอนอยําง

เหมาะสม 

              

25 แนวคิดและหลักการ

ของโรงเรียน 

              

26 ยุทธศาสตร์ของ

โรงเรียน 

              

27 คุณลักษณะพื้นฐาน

ของโรงเรียน 

              

28 การผูกใจผู๎ปฏบัิตงิาน               
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและขอ๎ค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     (ตํอ) 
 

ท่ี 
ตัวแปรแนวปฏบัิติ       

ท่ีเป็นเลิศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 

29 การปรับปรุงการ

บริหารผลการ

ด าเนนิงาน 

              

30 การปรับปรุงระบบ

กระบวนการ 

              

31 การพัฒนาผลลัพธ์

การด าเนนิงาน 

              

32 ทักษะการบรหิาร

ของผู๎บริหาร 

              

33 ความมคีุณธรรม

จริยธรรมของผู๎บริหาร 

              

34 การเป็นแบบอยํางท่ีดี

ของผู๎บริหาร 

              

35 พฤตกิรรมผู๎น าของ

ผู๎บริหาร 

              

36 ครูมีความร๎ูและ

ประสบการณ์ 

              

37 คุณลักษณะของคร ู               

38 แรงจูงใจในการปฏิบัติ

ของครู 

              

39 ระบบการบริหารงาน               

40 อาคารสถานท่ีในการ

ปฏบัิตงิาน 

              

41 ความสามารถในการ

น านโยบายสูกําร

ปฏบัิติ 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและขอ๎ค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     (ตํอ) 
 

ท่ี 
ตัวแปรแนวปฏบัิต ิ      

ท่ีเป็นเลิศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 

42 การใช๎ทักษะ

ความสามารถดา๎น

การบริหารและการ

ปฏบัิติ 

              

43  การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

              

44 งบประมาณและการ

ด าเนนิงานตามระบบ

บริหารขององค์การ 

              

45 การตดิตอํสื่อสาร               

46 การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

              

47 การด าเนนิงานตาม

ระบบบริหาร

การศึกษา 

              

48 การมสีํวนรํวมของ

ชุมชน 

              

49 การใช๎เทคโนโลยทีาง

การศึกษา 

              

50 การมสีํวนรํวมในการ

ระดมทรัพยากร  

              

51 ความรํวมมอืของ

เครอืขาํยความ

รํวมมอืของผู๎ปกครอง

และชุมชน 

              

52 ความพงึพอใจในการ

ปฏบัิตงิานของครู 

              

53 คุณภาพการปฏบัิติ

ของครู 

              



136 

 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและขอ๎ค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     (ตํอ) 
 

ท่ี 
ตัวแปรแนวปฏบัิต ิ      

ท่ีเป็นเลิศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 

54 ความตอ๎งการจ าเป็น               

55 การมุงํเนน๎นักเรียน 

ผู๎ปกครองและผู๎มี

สํวนเกี่ยวข๎อง 

              

56 โครงสร๎างองค์กร               

57 การมุงํเนน๎ทรัพยากร

บุคคล 

              

58 การบริหารการเงิน               

59 การบริหารท่ัวไป               

60 การจัดการ

สารสนเทศและ

ความร๎ู 

              

61 การบริหารจัดการ

ด๎านผลผลิต 

              

62 การบริหารจัดการ

ด๎านครูและบุคลากร

อื่น ๆ 

              

63 การบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์

ระหวํางโรงเรียนกับ

ชุมชน 

              

64 การบริหารจัดการ

ด๎านการจัด

การศึกษาหรอืการ

เรียนการสอน 

              

65 การวเิคราะห์บริบท               

66 การบริหารจัดการท่ี

ด ี
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและขอ๎ค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     (ตํอ) 
 

ท่ี 
ตัวแปรแนวปฏบัิต ิ      

ท่ีเป็นเลิศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 

67 การวางแผนและการ

ก าหนดยุทธศาสตร์ 

              

68 การน ายุทธศาสตร์

ไปสูํการปฏบัิติ 

              

69 การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 

              

70 การสร๎างเครอืขาํย

และการมสีํวนรํวม 

              

 

 จากตารางที่ 5 แสดงให๎เห็นวํา ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการแนวคิดทฤษฎีและ

ข๎อค๎นพบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มีทั้งหมด 70 ตัว

แปร 
 

  2. ผลการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและข๎อค๎นพบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ

การบริหารจัดการ โดยก าหนดตามหมายเลข ดังนี้ คือ  

   1)  กิวลิคและเออรว์ิค (Gulick and Urwick) 

   2)  ลิเคิรท์ (Likert) 3) ฟาโยล (Fayol)  

   4)  มาสโลว์ (Maslow) 

   5)  เวเบอร์ (Weber) 

   6)  เซอร์จิโอวานน ี(Sergiovanni) 

   7)  ทัสนีย์  วงศย์ืน 

   8)  สุรัสวดี  ราชกุลชัย 

   9)  เสนาะ  ตเิยาว์   

   10)  หวน  พินธุพันธ์ 

   11) วัฒนา  มัคคสมัน   

   12) ปลวัชรรุจิรกาล  

   13) วิรัช  สงวนวงศว์าน  
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   14)  สุนทร  โคตรบรรเทา 

   15)  อนวิัช  แก๎วจ านง 

   16)  สมคิด  บางโม   

   17)  เนตร์พัณณา  ยาวิราช   

   18)  ภญิโญ  สาธร   

   19)  นิรมล  กิติกุล   

   20) พิศาระวี  วรีะพงศพ์ร (ดูรายละเอียดดังตารางที่ 6) 



 

 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบการบริหารจัดการ 

 

ท่ี ตัวแปร                  

การบริหารจัดการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 การบรรลุเปูาหมาย

ขององค์การ 

                    

2 การบูรณาการภายใน                     

3 การปรับตัวเข๎ากับ

สภาพแวดลอ๎ม

ภายนอก 

                    

4 การอนุรักษแ์บบแผน

ทางวัฒนธรรม 

                    

5 การวางแผน                     

6 การจัดองคก์าร                     

7 การบังคับบัญชา                     

8 การประสานงาน                     

9 การควบคุม                     

10 การแบํงงานกันท า                     

11 อ านาจหนา๎ที ่                     

12 ระเบียบ                     

13 ประสิทธิภาพ                     
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหเ์อกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบการบริหารจัดการ (ตํอ) 

 

ท่ี ตัวแปรการบริหารจัดการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

14 เอกภาพของทิศทาง                     

15 การให๎คําตอบแทน                     

16 การรวมอ านาจ                     

17 สายการบังคับบัญชา                     

18 ความยุติธรรม                     

19 ความมั่นคงของบุคลากร                     

20 ความสามัคค ี                     

21 การจัดอัตราก าลัง                     

22 การช้ีน า                     

23 การรายงาน                     

24 การงบประมาณ                     

25 ระบบวธีิด าเนนิงาน                     

26 ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล                     

27 การคัดเลอืกและการเลื่อน

ต าแหนงํตามความสามารถ 
                    

28 ภาวะผู๎น า                     

29 การจูงใจ                     
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบการบริหารจัดการ(ตํอ) 
 

ท่ี ตัวแปรการบริหารจัดการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

30 การตดิตอํสื่อสาร                     

31 การตัดสินใจ                     

32 การก าหนดเปูาหมาย                     

33 การควบคุมการปฏบัิตงิาน                     

34 เปูาหมายการปฏบัิตงิาน                     

35 การจัดโครงสร๎าง                     

36 การให๎รางวัล                     

37 การบริหารงาน                     

38 การน าและการควบคุม                     

39 การมขีั้นตอนการด าเนินงาน                     

40 กระบวนการท างาน                     

41 การบรรลุเปูาหมายสูงสุด                     

42 ความรํวมมอื                     

43 การพัฒนาสมาชิก                     

44 การควบคุมสิ่งแวดลอ๎ม                     

45 การบูรณาการภายใน                     

46 การปรับตัวเข๎ากับ

สภาพแวดลอ๎ม 
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข๎อค๎นพบการบริหารจัดการ(ตํอ) 
 

ท่ี ตัวแปรการบริหารจัดการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

47 การอนุรักษแ์ผนแบบทาง

วัฒนธรรม 

                    

 

 

 

143 
 



 

143 
 

 

 จากตารางที่ 6 แสดงให๎เห็นวํา ผลการวิเคราะหเ์อกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

และข๎อค๎นพบการบริหารจัดการ มีทั้งหมด 47 ตัวแปร 

 3.  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผ๎ูบริหารโรงเรียน  

  ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการสัมภาษณ์ผู๎บริหารโรงเรียน จ านวน 3 โรงเรียน โดยก าหนด

ตามหมายเลข ดังนี้ 

   1. นายมงคล  สุภามณี ผูอ๎ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต 1   

   2. นายสมศักดิ์  เทพณรงค์  ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา   

   3. นายจ าเนียร  คุณเผือก  ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สรุปการวิเคราะห์

เนือ้หาจากการสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดตารางที ่7) 
 

ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน  
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

1 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

   

2 ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยบูรณาการกิจกรรมผํานการ

เลํนกระตุน๎ให๎เด็กทุกคนมสีํวนรํวมในการท ากิจกรรม 

   

3 การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํอาเซียน    

4 ครูบันทึกข๎อมูลการศกึษาวิเคราะห์ความสนใจ/ความ

ต๎องการและพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล 

   

5 ครูผาํนการอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณส์ าหรับเด็ก

ปฐมวัยอยํางนอ๎ย 20 ช่ัวโมง/ปี 

   

6 ครูจัดประสบการณ์สงํเสริมพัฒนาการทุกด๎านด๎วยการ

ปฏิบัติจริงและสอดคล๎องกับการท างานของสมอง (BBL) 

และ/หรอืแผนการจัดประสบการณโ์ครงการบ๎าน

นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

7 การสอนภาษาแบบธรรมชาติ    

8 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกยํองเชดิชูเกียรติจัดสวัสดิการและ

สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจ 

   

9 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา

ปฐมวัย 

   

10 มีเครื่องเลํนสนามอยํางหลากหลายจ านวนเพียงพออยูํใน

สภาพดีและปลอดภัยครบทุกรายการ 

   

11 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการน าผลการประเมินไปใช๎ใน

การพัฒนางาน 

   

12 ครูบริหารจัดการช้ันเรยีนที่ใช๎วนิัยเชิงบวกและเอือ้ตํอการจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรยีนเป็นส าคัญ 

   

13 ผูป๎กครอง ชุมชนรวํมมือและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

   

14 ผูบ๎ริหารจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศตามแผนให๎ผูเ๎กี่ยวข๎อง

ทราบ 

   

15 ครูท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรอืพัฒนาคุณภาพเด็ก    

16 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน อยํางน๎อยภาค

เรียนละ 2 ครั้ง 

   

17 โรงเรียนมีขอ๎มูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานของ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบถูกต๎องเป็นปัจจุบัน เป็น

หมวดหมํู สะดวกตํอการใช๎ 

   

18 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

19 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยของสถานศึกษา    

20 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา    

21 โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ    

22 โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 

   

23 มีห๎องน้ า ห๎องสว๎มสะอาดมีสุขภัณฑเ์หมาะสมกับเด็กและตัง้อยูํใน

บริเวณหอ๎งเรียนหรอืบริเวณใกล๎เคียงที่เด็กใช๎ได๎สะดวก 

   

24 โรงเรียนมีนโยบายสํงเสริมใหน๎ักเรียนเห็นความส าคัญของการมี

สุขภาพดีมกีารตรวจ คัดกรองสุขภาพของนักเรียนอยูํเสมอและให๎

นักเรียนออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน 

   

25 โรงเรียนจัดให๎นักเรียนได๎รับสารอาหารที่มปีระโยชน์ ถูก

สุขลักษณะและมีการจัดเตรียมอาหารให๎กับนักเรียนตามหลัก

โภชนาการอยํางเหมาะสม 

   

26 โรงเรียนมีการศกึษา รวบรวมวิเคราะหส์ภาพปัญหาและความ

ต๎องการเพื่อเป็นข๎อมูลในการวางแผนด าเนินการนเิทศ 

   

27 โรงเรียนจัดท าแผนการนเิทศ ติดตามประเมินผลที่สอดคล๎องกับ

สภาพปัญหาและความต๎องการ 

   

28 การศกึษาแบบวอลดอร์ฟ    

29 ครูทุกคนจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎และภูมปิัญญา

ท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

   

30 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่นปลอดภัยและมี

บรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

   

31 ให๎บริการตรวจสุขภาพอนามัยเด็กอยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

และด าเนินการชํวยเหลือเด็กที่มปีัญหาดา๎นสุขภาพ 

   

32 จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ

และเฝาูระวังนักเรยีนด๎านภาวะโภชนาการอยํางสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

33 โรงเรียนจัดน้ าดื่มน้ าใช๎และภาชนะที่สะอาดไว๎ในห๎องเรียนหรอื

บริเวณใกล๎เคียงที่สะดวกตํอการดื่มและใช๎เพียงพอกับจ านวนเด็ก 

   

34 ครูจัดประสบการณ์ตามตารางการจัดกิจกรรมประจ าวัน    

35 โรงเรียนมีการก าหนดบทบาทหนา๎ที่ให๎ผ๎ูปกครอง ชุมชนมีสวํน

รํวมในการวางแผน การด าเนินงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 

   

36 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการประเมินโครงการ/กิจกรรม    

37 หอ๎งเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสงสวํางเพียงพออากาศถํายเทได๎

สะดวก ไมํมเีสียงดังรบกวน 

   

38 โรงเรียนเป็นแหลํงศกึษา ค๎นคว๎า วจิัยและศกึษาดูงานการจัด

การศกึษาปฐมวัย 

   

39 โรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัที่มอีงคป์ระกอบ

ครบถว๎นและสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช

2546 

   

40 ครูวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยวิเคราะห์ความสอดคลอ๎ง

ของมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึประสงคก์ับสาระการเรียนรูร๎ายปีเพื่อ

จัดท าหนํวยการจัดประสบการณแ์ละแผนการจัดประสบการณ์ 

   

41 ครูน าผลการประเมินพัฒนาการไปใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนา

เด็ก 

   

42 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาที่มุงํ

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

   

43 ผูบ๎ริหารมกีารบริหารงานวิชาการตามหลักการจัดการศกึษา

ปฐมวัยอยํางเป็นระบบให๎บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํเด็ก 

   

44 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่นปลอดภัยและมี

บรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

   

45 ผูบ๎ริหารมแีนวคิดและทิศทางการจัดการศกึษาปฐมวัยที่ทันสมัย

เหมาะสมสอดคล๎องตามปรัชญาและหลักการศกึษาปฐมวัย 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

46 ผูบ๎ริหารอุทิศเวลาให๎กับการท างาน    

47 หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องกับบริบท สังคม

วัฒนธรรม สภาพปัญหาและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

   

48 ผูบ๎ริหารน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจวาง

แผนการบริหาร ปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

   

49 โรงเรียนก าหนดภาระงานหรอืมอบหมายงานให๎กับครูและ

บุคลากรอื่นๆ ตามความรูค๎วามสามารถของแตํละบุคคล 

   

50 โรงเรียนก ากับตดิตามและประเมินผลการใชห๎ลักสตูรสถานศึกษา

ปฐมวัยอยํางน๎อยปีละ 1 คร้ัง 

   

51 ผูบ๎ริหารบริหารจัดการศกึษาปฐมวัยในรูปคณะกรรมการ

บริหารงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่เน๎นการมสีํวนรํวมของผู๎

มีสวํนเกี่ยวข๎อง 

   

52 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือ    

53 ผูบ๎ริหารรเิริ่มสร๎างสรรค์น านวัตกรรมดา๎นการจัดการศึกษา

ปฐมวัยมาปรับใช๎ในการพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

   

54 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกยํองเชดิชูเกียรติจัดสวัสดิการและสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพื่อสร๎างขวัญและก าลังใจ 

   

55 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศติดตามและประเมินผลตามแผนอยําง

น๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

   

56 โรงเรียนน าผลการประเมินไปใช๎ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

   

57 โรงเรียนมีแผนภูมโิครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียนศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

58 ครูได๎รับการพัฒนาใหม๎ีความรูเ๎ก่ียวกับการจัดการเรยีนรูท๎ี่สอดคลอ๎ง

กับการท างานของสมอง (BBL) และนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย เชํน 

โครงการบ๎านนักวทิยาศาสตรน์๎อย ประเทศไทยการสอนแบบ

โครงการการสอนภาษาแบบธรรมชาติเป็นต๎น 

   

59 มีมาตรการเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการอยํางสม่ าเสมอ    

60 ครูใช๎สื่อเทคโนโลยีและแหลํงเรียนรูท๎ั้งภายในและภายนอก

หอ๎งเรียนในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู๎ใหแ๎กํเด็ก 

   

61 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอํเด็ก ผูป๎กครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง    

62 ครูจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ภายในท๎องถิ่นมาใช๎เป็นสื่อในการจัด

ประสบการณ์ 

   

63 ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยบูรณาการกิจกรรมผํานการเลํน

กระตุน๎ให๎เด็กทุกคนมสีํวนรํวมในการท ากิจกรรม 

   

64 ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรูน๎วัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหา

หรอืพัฒนาเด็ก 

   

65 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรมแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นตาม

ความสนใจของเด็ก 

   

66 ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านราํงกาย อารมณ์-จติใจสังคมและ

สติปัญญา โดยเน๎นการปฏิบัติจริงของเด็ก 

   

67 ครูมีวนิัยและมีความรับผดิชอบรักความสะอาดและมีอารมณ์

มั่นคง 

   

68 ครูจบการศกึษาปฐมวัยหรอืมีประสบการณด์๎านการจัดการศกึษา

ปฐมวัย 

   

69 ครูประเมินพัฒนาการครบทุกด๎านตามสภาพจรงิโดยใช๎วธิีการ

และเครื่องมอือยํางหลากหลาย 

   

70 ครูบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลอยํางเป็นระบบ

ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

   



149 
 

 

ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

71 มีพืน้ที่เพียงพอตอํการปฏิบัตกิจิกรรมทั้งรายบุคคลกลุํมยอํยและกลุมํ

ใหญ ํ

   

72 น าวัสดุในท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดมุมประสบการณ์    

73 มีพื้นที่จัดแสงดผลงานของเด็กปฐมวัย ที่เก็บแฟูมผลงานเครื่องใช๎

สํวนตัวของเด็กและครู 

   

74 มีการประสานความรวํมมอืกับผูป๎กครอง ชุมชนองค์กรตําง ๆใน

การสํงเสริมและชํวยเหลือเด็กปฐมวัย 

   

75 ให๎บริการขอ๎มูลขําวสารทางวิชาการปฐมวัยแกํครูผ๎ูปกครอง 

ชุมชนและองค์การตาํง ๆ อยํางตอํเนื่อง 

   

76 จัดปูายนเิทศ/มุมประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหนวํยการเรียนรู๎

หรอืสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เด็กสนใจโดยเด็กมีสวํนรํวมใน

การจัดปูายนิเทศ 

   

77 มีที่เลํนน้ า เลํนทรายที่สะอาดปลอดภัยและมีอุปกรณ์การเลํนที่

เอือ้ตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 

   

78 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเครอืขํายมีความสนใจและให๎ความ

รวํมมือในการจัดกจิกรรมเป็นอยํางดีท าให๎เกดิการพัฒนาความรู๎ 

ความเข๎าใจที่จะน าไปสูํการปฏิบัติได๎ดยีิ่งขึ้น 

   

79 มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน ศูนย์สื่อสวนหยํอม แปลงพืชผัก

สวนครัว ห๎องสมุด เป็นต๎น 

   

80 ครูน าหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยไปสูํการจัดประสบการณใ์ห๎

เด็กตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 

ด๎าน 

   

81 จัดหอ๎งเรียนเป็นเอกเทศขนาดห๎องเรียนเหมาะสมกับจ านวนเด็ก

และการจัดกิจกรรม มีการดูแลรักษาความปลอดภัย 

   

82 ครูได๎รับการอบรม พัฒนาใหม๎ีความรู๎ความเข๎าใจในการจัด

การศกึษาปฐมวัย 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

83 นักเรียนชํวยเหลือตัวเองได๎เหมาะสมกับวัย    

84 ครูมีความกระตอืรือร๎นและมีความรับผดิชอบสูงในการปฏบิัติงาน    

85 โรงเรียนมีมาตรการดูแลความแลความปลอดภัยอยํางสม่ าเสมอ    

86 โรงเรียนสร๎างและรักษาสภาพแวดล๎อมในการท างานและ

บรรยากาศที่เกื้อหนุนการท างานของครูแลบุคลากรให๎มีศักยภาพ

ในการท างานซึ่งจะกํอใหเ๎กิดผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

   

87 มีวัสดุ ครุภัณฑ ์สื่ออุปกรณ์เครื่องใช๎สวํนตัวที่เหมาะสมกับการจัด

กิจกรรมและเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

   

88 โรงเรียนมีระบบคุณวุฒิความรูค๎วามสามารถของครูและบุคลากร

ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติในหนา๎ที่ที่รับผดิชอบท าให๎ครูและ

บุคลากรได๎ใชค๎วามรูค๎วามสามารถสูงสุดปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับ

มอบหมายให๎งานส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 

   

89 ผูบ๎ริหารน าผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมาใช๎อยํางตํอเนื่อง 

   

90 หอ๎งเรียนสะอาด สวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัย    

91 ให๎ค าแนะน า ปรึกษา ทางวิชาการปฐมวัยแกํครูผ๎ูปกครอง ชุมชน

หรอืองค์กรตําง ๆ 

   

92 ให๎บริการยืมหนังสอื สื่อ ของเลํนส าหรับเด็กแกํครูผ๎ูปกครอง 

ชุมชนและองค์การตาํง ๆ อยํางตอํเนื่อง 

   

93 นักเรียนมกีล๎ามเนือ้ใหญํและกล๎ามเนือ้เล็กแข็งแรงใชไ๎ด๎อยําง

คลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน 

   

94 ภายในหอ๎งเรียนมมีุมประสบการณอ์ยํางน๎อย 4 มุมเชํน มุมบล็อก 

มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศกึษา มุมบทบาทสมมุติ

ภายในมุมมีสื่อของเลํนอยํางหลากหลายเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

   

95 ประชาสัมพันธ์เผยแพรํขอ๎มูลขําวสารการด าเนินงานโรงเรียนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํครูทุกคนในโรงเรียน 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                    

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

96 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบด๎วยลักษณะรูปแบบหรอืวิธีการที่หลากหลายอยํางนอ๎ย 3 

วิธีการ 

   

97 สนามเด็กเลํนและพืน้สนามไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก    

98 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

   

99 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจในการจัดกิจกรรมให๎กับนักเรียนสามารถจัด

ประสบการณแ์ละพัฒนานักเรียนได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

   

100 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศติดตามและประเมินผลตามแผนอยํางนอ๎ย

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

   

101 ครูมีความรัก เมตตาตํอนักเรียน มํุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาอยํางเต็ม

ความสามารถ 

   

102 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรูเ๎ทคโนโลยีที่เหมาะสมและภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับ

พัฒนาการเด็ก 

   

103 นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดและแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมกับวัย    

104 นักเรียนอยูํรวํมกับผูอ๎ื่นได๎อยํางมคีวามสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่

ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

   

105 นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอํการเรียนรูแ๎ละมีทักษะในการแสวงหาความรู๎    

106 ครูใหค๎วามส าคัญกับพัฒนาการด๎านสติปัญญา ได๎แกํสามารถคิด

รวบยอด คิดแก๎ปัญหา คิดริเริ่มสรา๎งสรรค์ มีความรู๎ทักษะเบือ้งตน๎มี

ความสนใจ ใฝรุู๎ รักการอําน 

   

107 โรงเรียนจัดท าแผนการนเิทศ ติดตามประเมินผลที่สอดคล๎องกับ

สภาพปัญหาและความต๎องการ 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ                   

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

108 ครูมีกระบวนการประเมินผลพัฒนาความก๎าวหนา๎ของนักเรียน

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการเพื่อใชเ๎ป็นข๎อมูล

เกี่ยวกับการเรียนรูแ๎ละพัฒนาการของนักเรียน 

   

109 ครูได๎มกีารช้ีแจงให๎ผูป๎กครองทราบถึงกระบวนการประเมินผล

และรายงานผลพัฒนาความก๎าวหน๎าของนักเรียน 

   

110 ครูน าเสนอผลประเมินความก๎าวหน๎าของนักเรียนมาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนของครูหรือเพื่อหาวิธีชํวยเหลือ หาก

พบปัญหาที่เกิดขึน้กับนักเรียน 

   

111 หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องและเหมาะสมกับ

ธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 

   

112 ครูสรุปผลการประเมินพัฒนาการและรายงานผลใหผ๎ู๎บริหาร

โรงเรียนพํอแม/ํผูป๎กครองและผ๎ูที่เกี่ยวข๎อง 

   

113 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจในการจัดกิจกรรมให๎กับนักเรียน

สามารถจัดประสบการณ์และพัฒนานักเรียนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 

   

114 การจัดการเรียนรูต๎ามแนวสะเต็มศกึษา    

115 ครูมีความรัก เอื้ออาทรตํอเด็กปฐมวัยอยํางทั่วถึง    

116 ครูมีความรักและศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพและมํุงมั่นศกึษา

หาความรูเ๎พื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและตนเองอยําง

สม่ าเสมอ 

   

117 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัยและสนองตอํความตอ๎งการความสนใจและ

พัฒนาการของเด็ก 

   

118 นักเรียนช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว 

และ รักการออกกาลังกาย 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน (ตํอ) 
 

ที ่ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ 
1 2 3 

119 การสอนแบบโครงการ    

120 ครูทุกคนประเมินผลการใช๎สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีแหลํงเรียนรู๎

และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

   

121 การสอนนักเรียนเรียนรวํม เด็กพิเศษ    

122 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎

ที่เน๎นผูเ๎รียนเป็นส าคัญ 

   

123 หลักสูตรไฮสโคป(High / Scope Curriculum)    
 

 จากตารางที่ 7 แสดงให๎เห็นวํา ผลการสัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน การประยุกต์

แนวคิด/หลักการในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มีทั้งหมด 123 ตัวแปร 

 ข๎อสรุปจากตารางที่ 5, 6 และ 7 ได๎ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบออกมาทั้งหมด 135 ตัวแปร 

 4. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

 ผูว๎ิจัยได๎สรุปและผนวกองค์ความรู๎ที่ได๎จากการวิเคราะหเ์อกสาร การวิเคราะหก์าร

สัมภาษณ์ผูบ๎ริหารโรงเรียน แล๎วน าไปสร๎างเครื่องมอืเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 

120 ขอ๎ น าไปสอบถามความคิดเห็น กลุํมตัวอยําง คอื โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ไมํใชโํรงเรียนขยายโอกาส 

ผาํนการประเมิน สมศ.รอบสาม ในระดับดีขึ้นไปและมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดา๎น

การจัดการศกึษาปฐมวัย ปีการศกึษา 2555 จ านวน 92 โรงเรียน และได๎รับแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณ์กลับคืนมา 88 โรงเรียน  รวม 352 ฉบับ  คิดเป็นรอ๎ยละ 95.65 น าข๎อมูลมาวิเคราะห์

ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดว๎ยสถิตวิิเคราะห์ตัวประกอบ ประเภทวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิ

ส ารวจ และได๎สรุปเป็นองค์ความรูเ๎กี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัย เสนอผลการวิเคราะหข์๎อมูลเป็นตารางประกอบค าบรรยายเป็นสํวน

ตามล าดับดังตอํไปนี้ 
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   4.1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพื้นฐาน 

   สถานภาพของผู๎ ให๎ข๎อมูล หรือผู๎ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 4 คน 

ประกอบด๎วย ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียนหรือหัวหน๎างานวิชาการ หัวหน๎า

สายช้ันหรือครูผู๎รับผิดชอบงานปฐมวัย และครูระดับปฐมวัย จ านวนทั้งสิ้น 352 คน  โดยแยก

พิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานและประสบการณ์การ

ท างานในต าแหนํงปัจจุบัน โดยผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์เป็นสองสํวนคือ 1) วิเคราะห์สถานภาพของ

ผู๎ให๎ข๎อมูลหรือผู๎ตอบแบบสอบถามโดยรวม และ 2) วิเคราะห์สถานภาพของผู๎ให๎ข๎อมูลหรือ

ผูต๎อบแบบสอบถามตามต าแหนํงหนา๎ที่หลักในสถานศกึษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 8 คือ 

ตารางที่ 8  สถานภาพของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 

 
 

 

สถานภาพ 

 

ผู๎อ านวยการ

โรงเรยีน 

รองผู๎อ านวยการ

โรงเรยีนหรอื 

หัวหน๎างาน

วิชาการโรงเรยีน 

 

หัวหน๎างานปฐมวัย 

 

ครูผู๎สอนปฐมวัย 

 

รวมท้ังสิ้น 

จ านวน รอ๎ยละ จ านวน รอ๎ยละ จ านวน รอ๎ยละ จ านวน รอ๎ยละ จ านวน รอ๎ยละ 

1.เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

54 

16 

 

77.14 

22.86 

 

51 

18 

 

73.91 

26.09 

 

2 

124 

 

1.59 

98.41 

 

2 

85 

 

2.30 

97.70 

 

109 

243 

 

30.97 

69.03 

รวม 70 100 69 100 126 100 87 100 352 100 

2.อายุ 

ต่ ากวํา 30 

ปี 

31-40 ป ี

41-50 ป ี

51-60 ปี  

 

35 

13 

15 

7 

 

50.00 

18.57 

21.43 

10.00 

 

30 

10 

21 

8 

 

43.48 

14.49 

30.44 

11.59 

 

75 

8 

28 

15 

 

59.52 

6.35 

22.23 

11.90 

 

5 

19 

17 

46 

 

5.75 

21.84 

19.54 

52.87 

 

145 

50 

81 

76 

 

21.60 

14.20 

23.00 

41.20 

รวม 71 100 69 100 126 100 87 100 352 100 

3.ระดับ

การศึกษา 

ป.ตรี 

ป.โท 

ป.เอก 

 

 

49 

15 

6 

 

 

70.00 

21.43 

8.57 

 

 

14 

53 

2 

 

 

20.29 

76.81 

2.90 

 

 

94 

31 

1 

 

 

74.60 

24.60 

0.79 

 

 

63 

24 

0 

 

 

72.41 

27.59 

0 

 

 

220 

123 

60 

 

 

62.50 

34.94 

2.56 

รวม 70 100 69 100 126 100 87 100 352 100 
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ตารางที่ 8  สถานภาพของผ๎ูตอบแบบสอบถาม (ตํอ) 

 
 

 

สถานภาพ 

 

ผู๎อ านวยการ

โรงเรยีน 

รองผู๎อ านวยการ

โรงเรยีนหรอื 

หัวหน๎างาน

วิชาการโรงเรยีน 

 

หัวหน๎างานปฐมวัย 

 

ครูผู๎สอนปฐมวัย 

 

รวมท้ังสิ้น 

จ านวน รอ๎ยละ จ านวน รอ๎ยละ จ านวน รอ๎ยละ จ านวน รอ๎ยละ จ านวน รอ๎ยละ 

4.

ประสบการ

ณ์ในการ

ท างาน 

ต่ ากวํา 5 ปี 

6-10 ป ี

11-20 ป ี

21-30 ป ี

31 ปี ขึน้ไป 

 

 

 

 

10 

5 

5 

7 

43 

 

 

 

 

14.29 

7.14 

7.14 

10.00 

61.43 

 

 

 

 

9 

0 

8 

2 

50 

 

 

 

 

13.05 

0.00 

11.59 

2.89 

72.47 

 

 

 

 

12 

9 

1 

97 

7 

 

 

 

 

9.52 

7.15 

0.79 

76.98 

5.56 

 

 

 

 

17 

20 

9 

28 

13 

 

 

 

 

19.54 

22.99 

10.34 

32.18 

14.95 

 

 

 

 

48 

34 

23 

134 

113 

 

 

 

 

13.64 

9.66 

6.53 

38.07 

32.10 

รวม 70 100 69 100 126 100 87 100 352 100 

 

  สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมด๎านเพศพบวํา  เป็นเพศชาย  

จ านวน  109 คน  คิดเป็นร๎อยละ 31.0 เพศหญิง จ านวน 243 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.0  อายุ

ผูต๎อบแบบสอบถามต่ ากวํา 30 ปี มจี านวนมากที่สุด จ านวน 145 คน คิดเป็นรอ๎ยละ 41.2  อายุ

41-50 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.0  อายุ 51-60 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 

21.6  และอายุ 31 – 40 ปี มีจ านวนน๎อยที่สุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.2  ระดับ

การศึกษาพบวํา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 220 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 62.5 รองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน 123 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.9 และปริญญา

เอกมีจ านวนน๎อยที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.6  สํวนด๎านประสบการณ์ท างานพบวํา 

21-30 ปีมีจ านวนมากที่สุดจ านวน134 คน คิดเป็น 38.1  31 ปีขึ้นไป จ านวน 113 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 32.1 ต่ ากวํา 5 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.6  6-10 ปีจ านวน 34 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 9.7 และประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี มีจ านวนน๎อยที่สุด จ านวน 23 คน คิดเป็น

รอ๎ยละ 6.5 

  สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามตามต าแหนํงหน๎าที่หลักในสถานศึกษา 

ผูต๎อบแบบสอบถามต าแหนํงครูหัวหน๎างานปฐมวัยมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 126 คน  คิดเป็น

ร๎อยละ 35.8 รองลง มาคือครูผู๎สอนปฐมวัย จ านวน 87 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.7 ผู๎อ านวยการ



156 
 

 

โรงเรียน จ านวน 70 คน  คิดเป็น ร๎อยละ 19.9 และรองผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน 69 คน  

คิดเป็นรอ๎ยละ 19.6  

 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นขององค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการปฐมวัยต๎นแบบ ซึ่งวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามโดย

วิเคราะห์จากคําเฉลี่ย ( x ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์

การวิเคราะหข์องเบสท์ (Best) รายละเอียดดังตารางที่ 9  ดังนี้ 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

(n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษาที่มุงํคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

3.68 .77 มาก 

2 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

3.83 .61 มาก 

3 ครูน าหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยไปสูํการจัด

ประสบการณใ์ห๎เด็กตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 

3.78 .67 มาก 

4 ครูจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎และภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

3.91 .57 มาก 

5 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจในการจัดกิจกรรมให๎กับ

นักเรียน สามารถจัดประสบการณแ์ละพัฒนานักเรียน

ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

4.09 .59 มาก 

6 โรงเรียนมีครูประจ าชั้นครบทุกชั้นเรยีน 4.06 .54 มาก 

7 ครูน าหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยไปสูํการจัด

ประสบการณใ์ห๎เด็กตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 

4.17 .65 มาก 



157 
 

 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ (ตํอ) 

(n = 92) 

 

ที ่

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 

x  

 

S.D 

ระดับความ

คิดเห็น 

8 ผูบ๎ริหารรเิริ่มสร๎างสรรค์ น านวัตกรรมด๎านการจัด

การศกึษาปฐมวัยมาปรับใช๎ในการพัฒนาโรงเรียนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

4.19 .60 มาก 

9 ครูบันทึกข๎อมูลการศกึษาวิเคราะห์ความสนใจ/ความ

ต๎องการและพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล 

4.28 .64 มาก 

10 นักเรียนมกีล๎ามเนือ้ใหญํและกล๎ามเนือ้เล็กแข็งแรง 

ใช๎ได๎อยํางคลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน 

4.12 .69 มาก 

11 ครูผาํนการอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์

ส าหรับเด็กปฐมวัยอยํางน๎อย 20 ช่ัวโมง/ปี 

4.23 .58 มาก 

12 ครูจัดประสบการณ์สงํเสริมพัฒนาการทุกด๎านด๎วย

การปฏิบัติจรงิและสอดคล๎องกับการท างานของสมอง 

(BBL) และ/หรอืแผนการจัดประสบการณโ์ครงการ

บ๎านนักวิทยาศาสตร์นอ๎ย ประเทศไทย 

4.16 .64 มาก 

13 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกยํองเชดิชูเกียรติ จัด

สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสร๎างขวัญ

และก าลังใจ 

3.97 .65 มาก 

14 ครูจัดประสบการณ์ตามตารางการจัดกิจกรรม

ประจ าวัน 

4.15 .46 มาก 

15 ผูป๎กครอง ชุมชน มีสวํนรํวมในการน าผลการประเมิน

ไปใช๎ในการพัฒนางาน 

4.30 .54 มาก 

16 ผูบ๎ริหารจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศตามแผนให๎

ผูเ๎กี่ยวข๎องทราบ 

4.25 .65 มาก 

17 โรงเรียนมีแผนภูมโิครงสร๎างการบริหารงานของ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

4.28 .57 มาก 
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ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

     แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 

(n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

18 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ อยํางนอ๎ยภาคเรียน

ละ 2 ครั้ง 

4.16 .61 มาก 

19 โรงเรียนมีขอ๎มูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการ

ด าเนนิงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ

ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมูํ สะดวกตํอการใช๎ 

4.28 .62 มาก 

20 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

4.28 .60 มาก 

21 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยของ

สถานศกึษา 

4.08 .65 มาก 

22 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 4.34 .51 มาก 

23 โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.13 .58 มาก 

24 โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา 

4.15 .61 มาก 

25 โรงเรียนมีการศกึษา รวบรวม วิเคราะหส์ภาพปัญหา

และความตอ๎งการเพื่อเป็นข๎อมูลในการวางแผน

ด าเนนิการนิเทศ 

4.30 .62 มาก 

26 โรงเรียนจัดท าแผนการนเิทศ ติดตาม ประเมินผลที่

สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความตอ๎งการ 

3.92 .54 มาก 

27 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยํางตอํเนื่อง 4.15 .50 มาก 

28 ผูบ๎ริหารน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการ

ด าเนนิงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมาใช๎

อยํางตอํเนื่อง 

4.14 .62 มาก 
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ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 

(n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

29 โรงเรียนมีการก าหนดบทบาทหนา๎ที่ให๎ผ๎ูปกครอง 

ชุมชน มีสวํนรํวมในการวางแผน การด าเนินงานของ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

3.97 .65 มาก 

30 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตาม

แผนอยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

4.14 .57 มาก 

31 ครูประเมินพัฒนาการครบทุกด๎านตามสภาพจรงิโดย

ใช๎วธิีการและเครื่องมอือยํางหลากหลาย 

4.18 .56 มาก 

32 ครูท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรอืพัฒนา

คุณภาพเด็ก 

4.08 .64 มาก 

33 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการประเมินโครงการ/

กิจกรรม 

4.03 .64 มาก 

34 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัย 

3.99 1.71 มาก 

35 ผูป๎กครอง ชุมชน รํวมมือและสนับสนุนการพัฒนา

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

3.94 .69 มาก 

36 พํอแมํ/ผูป๎กครองมสีํวนรวํมในการประเมินพัฒนาการ 4.16 .68 มาก 

37 ครูบรหิารจัดการช้ันเรยีนที่ใชว๎ินัยเชิงบวกและเอือ้ตอํการ

จัดประสบการณก์ารเรียนรูท๎ี่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

4.22 .69 มาก 

38 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํขอ๎มูลขําวสาร

การด าเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํ

ผูป๎กครอง ชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆอยํางน๎อยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 

4.07 .73 มาก 

 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  
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      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 

(n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

39 โรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยที่มี

องค์ประกอบครบถ๎วนและสอดคล๎องกับหลักสูตร

การศกึษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

4.16 .75 มาก 

40 ครูวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะห์

ความสอดคล๎องของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์กับสาระการเรียนรู๎รายปี เพื่อจัดท าหนวํย

การจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์ 

4.09 .66 มาก 

41 ครูมีความรัก เอื้ออาทรตํอเด็กปฐมวัยอยํางทั่วถึง 4.17 .69 มาก 

42 โรงเรียนเป็นแหลํงศกึษา ค๎นคว๎า วจิัย และศกึษาดู

งานการจัดการศกึษาปฐมวัย 

4.19 .74 มาก 

43 ผูบ๎ริหารมแีนวคิดและทิศทางการจัดการศกึษา

ปฐมวัยที่ทันสมัย เหมาะสมสอดคล๎องตามปรัชญา

และหลักการศกึษาปฐมวัย 

4.20 .68 มาก 

44 ครูมีความรักและศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพและ

มุํงมั่นศกึษาหาความรูเ๎พื่อการพัฒนาการเรียนการ

สอนและตนเองอยํางสม่ าเสมอ 

4.02 .68 มาก 

45 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

4.17 .64 มาก 

46 ผูบ๎ริหารอุทิศเวลาให๎กับการท างาน 4.00 .73 มาก 

47 จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มคีุณภาพตาม

หลักโภชนาการและเฝาูระวังนักเรียนด๎านภาวะ

โภชนาการอยํางสม่ าเสมอ 

4.04 .67 มาก 

 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 
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 (n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

48 โรงเรียนก าหนดภาระงานหรอืมอบหมายงานให๎กับครู

และบุคลากรอื่น ๆ ตามความรูค๎วามสามารถของแตํ

ละบุคคล 

4.12 .70 มาก 

49 จัดน้ าดื่ม น้ าใช๎และภาชนะที่สะอาดไว๎ในห๎องเรียนหรอื

บริเวณใกล๎เคียงที่สะดวกตํอการดื่มและใช๎ เพียงพอ

กับจ านวนเด็ก 

4.19 .60 มาก 

50 หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องกับบริบท 

สังคม วัฒนธรรม สภาพปัญหาและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

4.26 .53 มาก 

51 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่

ศรัทธาเชื่อถือ 

4.17 .69 มาก 

52 ผูบ๎ริหารน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน์ในการ

ตัดสินใจ วางแผนการบริหาร หรับปรุง/พัฒนาการ

ด าเนนิงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

4.18 .67 มาก 

53 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตาม

แผนอยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

4.30 .64 มาก 

54 ผูบ๎ริหารบริหารจัดการศกึษาปฐมวัยในรูป

คณะกรรมการบริหารงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ

ที่เน๎นการมสีํวนรวํมของผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎อง 

4.71 .53 มากที่สุด 

55 ผูบ๎ริหารมกีารบริหารงานวิชาการตามหลักการจัด

การศกึษาปฐมวัยอยํางเป็นระบบให๎บรรลุผลและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแกํเด็ก 

4.29 .61 มาก 

56 มีมาตรการเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการ

อยํางสม่ าเสมอ 

4.26 .62 มาก 

 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 
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 (n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

57 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัยและสนองตอํความตอ๎งการ ความสนใจ

และพัฒนาการของเด็ก 

4.28 .63 มาก 

58 ครูได๎รับการพัฒนาให๎มคีวามรูเ๎กี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่

สอดคล๎องกับการท างานของสมอง (BBL) และนวัตกรรม

การศกึษาปฐมวัย เชํน โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 

ประเทศไทย การสอนแบบโครงการ  การสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติ เป็นต๎น 

4.23 .69 มาก 

59 โรงเรียนก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช๎หลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัยอยํางนอ๎ยปีละ 1 ครั้ง 

4.20 .73 มาก 

60 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก

หอ๎งเรียนในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู๎ใหแ๎กํเด็ก 

4.16 .73 มาก 

61 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอํเด็ก ผูป๎กครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง 4.21 .60 มาก 

62 ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาหรอืพัฒนาเด็ก 

4.20 .70 มาก 

63 ครูทุกคนจัดประสบการณโ์ดยบูรณาการกจิกรรมผํานการเลํน 

กระตุ๎นให๎เด็กทุกคนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม 

4.31 .65 มาก 

64 ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาหรอืพัฒนาเด็ก 

4.32 .64 มาก 

65 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎และภูมปิัญญา

ท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

4.46 .59 มาก 

66 ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านราํงกาย อารมณ์-จติใจ 

สังคมและสติปัญญา โดยเน๎นการปฏิบัติจริงของเด็ก 

4.33 .58 มาก 

 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 
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 (n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

67 ครูมีวนิัยและมีความรับผดิชอบ รักความสะอาดและมี

อารมณ์มั่นคง 

4.23 .60 มาก 

68 ครูจบการศกึษาปฐมวัยหรอืมีประสบการณด์๎านการจัด

การศกึษาปฐมวัย 

4.32 .50 มาก 

69 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

4.35 .51 มาก 

70 โรงเรียนน าผลการประเมินไปใช๎ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 

4.22 .67 มาก 

71 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่ศรัทธา

เชื่อถือ 

4.34 .63 มาก 

72 นักเรียนช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรกีาร

เคลื่อนไหวและรักการออกกาลังกาย 

4.50 .63 มากที่สุด 

73 ครูจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ภายในท๎องถิ่นมาใช๎เป็นสื่อในการ

จัดประสบการณ์ 

4.37 .59 มาก 

74 ครูน าเสนอผลประเมินความก๎าวหน๎าของนักเรียนมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู หรอืเพื่อหาวิธี

ชํวยเหลือ หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

4.30 .62 มาก 

75 ครูสรุปผลการประเมินพัฒนาการและรายงานผลให๎

ผูบ๎ริหารโรงเรียน พํอแมํ/ผู๎ปกครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง 

4.26 .59 มาก 

76 มีเครื่องเลํนสนามอยํางหลากหลาย จ านวนเพียงพออยูํใน

สภาพดีและปลอดภัยครบทุกรายการ 

4.38 .62 มาก 

77 นักเรียนอยูํรวํมกับผูอ๎ื่นได๎อยํางมคีวามสุขและปฏิบัติตน

เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

4.35 .60 มาก 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 



164 
 

 

 (n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

78 มีพื้นที่เพียงพอตํอการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลกลุํม

ยํอยและกลุํมใหญํ 

4.38 .62 มาก 

79 หอ๎งเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสงสวํางเพียงพอ อากาศถํายเท

ได๎สะดวก ไมํมีเสียงดังรบกวน 

4.33 .59 มาก 

80 น าวัสดุในท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดมุมประสบการณ์ 4.38 .59 มาก 

81 มีพื้นที่จัดแสงดผลงานของเด็กปฐมวัย ที่เก็บแฟูมผลงาน 

เครื่องใช๎สวํนตัวของเด็กและครู 

4.25 .64 มาก 

82 มีห๎องน้ า ห๎องสว๎มสะอาด มีสุขภัณฑเ์หมาะสมกับเด็กและ

ตั้งอยูํในบริเวณหอ๎งเรียนหรือบริเวณใกล๎เคียงที่เด็กใช๎ได๎

สะดวก 

4.27 .59 มาก 

83 มีการประสานความรวํมมอืกับผูป๎กครอง ชุมชน องค์กร  

ตําง ๆ ในการสํงเสริมและชํวยเหลอืเด็กปฐมวัย 

4.29 .60 มาก 

84 ให๎บริการขอ๎มูลขําวสารทางวิชาการปฐมวัยแกํครู 

ผูป๎กครอง ชุมชนและองค์การตาํง ๆ อยํางตํอเนื่อง 

4.24 .66 มาก 

85 ครูและบุคลากรในสถานศกึษาเครือขาํยมีความสนใจและ

ให๎ความรํวมมอืในการจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี ท าให๎เกิด

การพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจที่จะน าไปสูํการปฏิบัติได๎ดี

ยิ่งขึ้น 

4.33 .60 มาก 

86 มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน ศูนย์สื่อ สวนหยํอม แปลง

พืชผักสวนครัว ห๎องสมุด เป็นต๎น 

4.33 .63 มาก 

87 จัดหอ๎งเรียนเป็นเอกเทศ ขนาดห๎องเรียนเหมาะสมกับ

จ านวนเด็กและการจัดกิจกรรม มีการดูแลรักษาความ

ปลอดภัย 

4.31 .58 มาก 

 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 
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               (n = 92) 

 

ที ่

 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบรหิารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 

x  

 

S.D 

ระดับความ

คิดเห็นของ

แนวปฏิบัติ 

88 ครูได๎รับการอบรม พัฒนาใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจในการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

4.37 .64 มาก 

89 นักเรียนชํวยเหลือตัวเองได๎เหมาะสมกับวัย 4.34 .59 มาก 

90 จัดปูายนิเทศ/มมุประสบการณท์ี่สอดคลอ๎งกับหนํวยการเรยีนรู๎

หรือสถานการณป์ัจจุบันหรือสิ่งที่เด็กสนใจ โดยเด็กมีสํวนรวํม

ในการจัดปูายนิเทศ 

4.31 .60 มาก 

91 หอ๎งเรียนสะอาด สวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัย 4.28 .58 มาก 

92 ครูได๎รับการอบรม พัฒนาใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจในการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

4.40 .64 มาก 

93 นักเรียนชํวยเหลือตัวเองได๎เหมาะสมกับวัย 4.30 .64 มาก 

94 ครูมีความกระตอืรือร๎นและมีความรับผดิชอบสูงในการ

ปฏิบัติงาน 

4.35 .59 มาก 

95 โรงเรียนมีมาตรการดูแลความแลความปลอดภัยอยําง

สม่ าเสมอ 

4.32 .62 มาก 

96 โรงเรียนสร๎างและรักษาสภาพแวดล๎อมในการท างานและ

บรรยากาศที่เกื้อหนุนการท างานของครูแลบุคลากรให๎มี

ศักยภาพในการท างาน ซึ่งจะกํอใหเ๎กิดผลการด าเนนิงานที่

เป็นเลิศ 

4.43 .64 มาก 

97 ให๎บริการตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก อยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 

1 ครั้งและด าเนินการชํวยเหลือเด็กที่มปีัญหาดา๎นสุขภาพ 

4.42 .61 มาก 

98 มีวัสด ุครุภัณฑ์ สือ่อุปกรณ ์เครื่องใช๎สํวนตัวที่เหมาะสมกับ

การจัดกจิกรรมและเพยีงพอกับจ านวนเด็ก 

4.39 .54 มาก 

 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 



166 
 

 

 (n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

99 โรงเรียนมีระบบคุณวุฒิ ความรูค๎วามสามารถของครูและ

บุคลากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติในหน๎าที่ที่รับผดิชอบ 

ท าให๎ครูและบุคลากรได๎ใชค๎วามรู๎ความสามารถสูงสุด

ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายใหง๎านส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 

4.36 .65 มาก 

100 มีที่เลํนน้ า เลํนทราย ที่สะอาดปลอดภัยและมีอุปกรณ์การ

เลํนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 

4.46 .569 มาก 

101 ให๎ค าแนะน า ปรึกษา ทางวิชาการปฐมวัยแกํครู ผูป๎กครอง 

ชุมชนหรอืองค์กรตาํง ๆ  

4.47 .55 มาก 

102 ให๎บริการยืมหนังสอื สื่อ ของเลํนส าหรับเด็กแกํครู 

ผูป๎กครอง ชุมชนและองค์การตาํง ๆ อยํางตํอเนื่อง 

4.53 .54 มากที่สุด 

103 ครูทุกคนประเมินผลการใช๎สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีแหลํง

เรียนรู๎และภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

4.39 .64 มาก 

104 ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํขอ๎มูลขําวสารการด าเนินงาน

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํครูทุกคนในโรงเรียน 

4.54 .54 มากที่สุด 

105 โรงเรียนมีนโยบายสํงเสริมใหน๎ักเรียนเห็นความส าคัญของ

การมสีุขภาพดี มีการตรวจ คัดกรองสุขภาพของนักเรียน

อยูํเสมอ และให๎นักเรียนออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน 

4.44 .57 มาก 

106 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานโรงเรยีนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบด๎วยลักษณะ รูปแบบหรอืวิธีการที่

หลากหลายอยํางน๎อย 3 วิธีการ 

4.54 .52 มากที่สุด 

107 สนามเด็กเลํนและพืน้สนามไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก 4.38 .76 มาก 

108 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงและ

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 

4.39 .64 มาก 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 
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 (n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

109 ครูมีความรัก เมตตาตํอนักเรียน มุํงมั่น ตั้งใจในการพัฒนา

อยํางเต็มความสามารถ 

4.38 .63 มาก 

110 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจในการจัดกจิกรรมให๎กับนักเรียน

สามารถจัดประสบการณแ์ละพัฒนานักเรยีนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 

4.35 .67 มาก 

111 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎ เทคโนโลยีที่

เหมาะสมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัด

ประสบการณท์ี่สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็ก 

4.43 .63 มาก 

112 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรยีนเป็นส าคัญ 

4.56 .53 มากที่สุด 

113 นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอํการเรียนรูแ๎ละมีทักษะในการ

แสวงหาความรู๎ 

4.61 .54 มากที่สุด 

114 ครูใหค๎วามส าคัญกับพัฒนาการด๎านสติปัญญา ได๎แกํ 

สามารถคิดรวบยอด คิดแก๎ปัญหา คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มี

ความรูท๎ักษะเบือ้งตน๎ มีความสนใจ ใฝรุู๎ รักการอําน 

4.55 .54 มากที่สุด 

115 นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดและแก๎ปัญหาได๎

เหมาะสมกับวัย 

4.37 .63 มาก 

116 ครูได๎มกีารช้ีแจงให๎ผูป๎กครองทราบถึงกระบวนการ

ประเมินผลและรายงานผลพัฒนาความก๎าวหนา๎ของ

นักเรียน 

4.45 .65 มาก 

117 โรงเรียนการจัดให๎นักเรียนไดร๎ับสารอาหารที่มีประโยชน์ ถูก

สุขลักษณะ และมีการจัดเตรยีมอาหารให๎กับนักเรียนตามหลัก

โภชนาการอยํางเหมาะสม 

4.55 .58 มากที่สุด 

118 ครูได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาการและสามารถน ามาใชใ๎นการจัด

ประสบการณก์ารเรียนรูห๎รือกจิกรรมตําง ๆ ให๎กับนักเรียน 

4.51 .58 มากที่สุด 

ตารางที่ 9 คํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวํนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของ  

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ(ตํอ) 
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 (n = 92) 

ที ่ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

119 หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องและเหมาะสมกับ

ธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 

4.42 .60 มาก 

120 ภายในหอ๎งเรียนมมีุมประสบการณอ์ยํางน๎อย 4 มุม เชํน 

มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร ์มุมเกมการศึกษา 

มุมบทบาทสมมุติ ภายในมุมมสีื่อของเลํนอยํางหลากหลาย

เพียงพอกับจ านวนเด็ก และมีรํองรอยการหมุนเวียนการ

เปลี่ยนสื่อในมุมประสบการณ์ 

4.36 .63 มาก 

เฉลี่ย 4.23 0.64 มาก 

 

 จากตารางที่ 9  เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ย ( x ) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

โดยภาพรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ทั้ง 120 แนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ พบวํา คําเฉลี่ย ( x ) เทํากับ 4.23 พบวํา สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

โดยรวมเทํากับ 0.64  หมายความวํา  การกระจายของข๎อมูลความคิดเห็นของผู๎ ตอบ

แบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ อยูํ

ในระดับมาก 

 เมื่อได๎วิเคราะห์คําเฉลี่ย ( x ) และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นรายตัวแปร

ส าหรับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบทั้ง 120 ตัวแปร พบใน

ลักษณะเดียวกัน กลําวคือ คาํเฉลี่ย ( x ) ระหวําง  3.68 – 4.71  แสดงวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นแตํละรายตัวแปรอยูํในระดับมากเชํนกัน และ สํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) มีคําระหวําง  0.46 - 0.77 หมายความวํา การกระจายของข๎อมูล

ความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีความคิดเห็นวําระดับความคิดเห็นของตัวแปร

ระดับ 4 และมีความคิดเห็นระดับ 5 และ 3 ลักษณะเชํนนี้แสดงวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบใกล๎เคียงกัน 

 4.3 ผลวิเคราะหอ์งค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ 
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 วิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข๎อที่ 1  “เพื่อทราบ

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” ค าถามการ

วิจัยข๎อ 1 ที่วํา “องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ

ประกอบด๎วยองค์ประกอบใดบ๎าง”และสมมุติฐานการวิจัยข๎อ 1 ที่วํา “องค์ประกอบแนวปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบเป็นพหุองค์ประกอบ” ผู๎วิจัยวิเคราะห์

ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติขั้นสูงคือ สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) ประเภทวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดย

จัดกระท าขอ๎มูลตามล าดับขั้นตอน ดังตอํไปนี้ 

 ทดสอบความเหมาะสม ความพอเพียงและแมทริกซ์สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์

ระหวํางตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคํา คอื  

  1) คํา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคํา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy) ที่มคีํามาก (เข๎าใกล๎หน่ึง)และ 

  2) คําที่ใชท๎ดสอบสมมุตฐิานของ Bartlett’s Test of Sphericity : 

 H0 :  ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบไมํมี

ความสัมพันธ์กัน 

 H1 :  ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมี

ความสัมพันธ์กัน 

  โดยพิจารณาจากคํา Chi-Square และการมีนัยส าคัญทางสถิติที่น๎อยกวําหรือ

เทํากับ .05  (Sig   0.05) วํายอมรับหรอืปฏิเสธสมมุติฐาน ได๎ผลดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10  คํา KMO and Bartlett’s Test of sphericity 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.937 

Bartlett’s Test of sphericityApprox.Chi-square 

                                            df 

                                            Sig. 

40914.384 

7140 

.000 

 

 จากตารางที่ 10 คํา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 

เทํากับ 0.937 แสดงวํา แนวปฏิบัติทั้ง 120 ข๎อของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบเป็นจ านวนข๎อมูลที่มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใช๎

สถิตกิารวิเคราะหต์ัวประกอบ (Factor Analysis) ระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะคํา KMO มีคํามากกวํา 
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.50 และเข๎าใกล๎ 1 และเมื่อทดสอบสมมุติฐานด๎วยการทดสอบ  Bartlett’s Test of sphericity 

พบในลักษณะเดียวกันคือ คํา Chi-square =  40914.384 คํา Significance = .000 ซึ่งน๎อยกวํา  

.05  จึงปฏิเสธ H0และยอมรับ H1ซึ่งแสดงวําคําแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร  

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ทั้ง 120 ตัวแปรมีความ 

สัมพันธ์กันท าให๎ข๎อมูลนีน้ าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  ได๎เชํนกัน 

  ท าการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) ด๎วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis : PCA) ผลการสกัดปัจจัยส าหรับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ แสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีคําไอเกน 

(eigenvalue) มากกวํา 1 ขึ้นไป ดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 องค์ประกอบ คําความแปรปรวน คําร๎อยละของความแปรปรวนและคําร๎อยละของ 

 ความแปรปรวนสะสมของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย 

  ต๎นแบบ 

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial eigenvalues Extraction sums of Squared Loadings Rotation sums of squared loadings 

คาํความ

แปรปรวน

ของตัวแปร 

(eigenvalues

) 

คาํความ

แปรปรวน

ร๎อยละ( 

% of 

Variance) 

คาํความ

แปรปรวน

สะสมร๎อย

ละ

(cumulative 

%) 

คาํความ

แปรปรวน

ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

คาํความ

แปรปรวน

ร๎อยละ( 

% of 

Variance) 

คาํความ

แปรปรวน

สะสมร๎อย

ละ

(cumulative 

%) 

คาํความ

แปรปรวน

ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

คาํความ

แปรปรวน

ร๎อยละ( 

% of 

Variance) 

คาํความ

แปรปรวน

สะสมร๎อย

ละ

(cumulative 

%) 

1 44.42 37.01 37.01 44.42 37.01 37.01 18.27 15.23 15.23 

2 9.30 7.75 44.76 9.30 7.75 44.76 15.22 12.69 27.92 

3 6.32 5.27 50.04 6.32 5.27 50.04 9.96 8.30 36.22 

4 5.91 4.92 54.96 5.91 4.92 54.96 7.99 6.66 42.89 

5 5.19 4.32 59.29 5.19 4.32 59.29 7.15 5.96 48.85 

6 4.62 3.85 63.14 4.62 3.85 63.14 5.74 4.78 53.63 

7 4.37 3.64 66.79 4.37 3.64 66.79 4.99 4.16 57.80 

8 3.98 3.32 70.11 3.98 3.32 70.11 4.53 3.78 61.58 

9 3.45 2.88 72.99 3.45 2.88 72.99 4.42 3.68 65.27 

10 3.12 2.60 75.60 3.12 2.60 75.60 4.14 3.45 68.73 

ตารางที่ 11 องค์ประกอบ คําความแปรปรวน คําร๎อยละของความแปรปรวนและคําร๎อยละของ 

 ความแปรปรวนสะสมของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย 
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  ต๎นแบบ (ตํอ) 

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial eigenvalues Extraction sums of Squared Loadings Rotation sums of squared loadings 

คาํความ

แปรปรวน

ของตัวแปร 

(eigenvalues

) 

คาํความ

แปรปรว

นร๎อยละ( 

% of 

Variance) 

คาํความ

แปรปรวน

สะสมร๎อย

ละ

(cumulativ

e %) 

คาํความ

แปรปรวน

ของตัวแปร 

(eigenvalues

) 

คาํความ

แปรปรว

นร๎อยละ( 

% of 

Variance) 

คาํความ

แปรปรวน

สะสมร๎อย

ละ

(cumulativ

e %) 

คาํความ

แปรปรวน

ของตัวแปร 

(eigenvalues

) 

คาํความ

แปรปรว

นร๎อยละ( 

% of 

Variance) 

คาํความ

แปรปรวน

สะสมร๎อย

ละ

(cumulativ

e %) 

11 2.94 2.45 78.05 2.94 2.45 78.05 3.82 3.18 71.91 

12 2.84 2.37 80.43 2.84 2.37 80.43 3.61 3.00 74.92 

13 2.57 2.14 82.57 2.57 2.14 82.57 3.41 2.84 77.77 

14 2.21 1.84 84.42 2.21 1.84 84.42 2.87 2.39 80.17 

15 2.15 1.79 86.22 2.15 1.79 86.22 2.84 2.37 82.54 

16 1.95 1.63 87.85 1.95 1.63 87.85 2.75 2.29 84.83 

17 1.71 1.43 89.28 1.71 1.43 89.28 2.42 2.02 86.86 

18 1.53 1.27 90.55 1.53 1.27 90.55 2.39 1.99 88.85 

19 1.48 1.23 91.79 1.48 1.23 91.79 2.17 1.81 90.67 

20 1.32 1.10 92.90 1.32 1.10 92.90 2.01 1.68 92.35 

21 1.16 0.97 93.87 1.16 0.97 93.87 1.82 1.52 93.87 

 

 จากตารางที่ 11  พบวํา  เมื่อพจิารณาเฉพาะองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่มีคําความแปรปรวนหรือคําไอเกน (eigenvalue) 

มากกวํา 1 ขึ้นไป ได๎จ านวนองค์ประกอบ (component) ทั้งสิ้น 21 องค์ประกอบ  คําร๎อยละของ

ความแปรปรวน (% of variance) ระหวําง 1.52 – 15.23  และคําร๎อยละของความแปรปรวน

สะสม (cumulative % of variance) เทํากับร๎อยละ 93.87 ลักษณะนี้แสดงวําองค์ประกอบทั้ง 

21 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได๎เทํากับ 93.87  

  น าองค์ประกอบทีมีคําแปรปรวนของตัวแปรหรือคําไอเกน (eigenvalue) เทํากับ 1 

ขึ้นไปตามวิธีไกเซอร์(Kaiser) จ านวน 21 องค์ประกอบ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 

rotation) ด๎วยวิธีแวริแมกซ์ (Varmax method) เพื่อให๎ตัวแปรสัมพันธ์กัน องค์ประกอบใน

ลักษณะที่ชัดเจนขึ้น และสรุปเป็นองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ทั้งนีใ้นการพิจารณาวําเป็น 1 องค์ประกอบ ใช๎เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่
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มีคําน้ าหนักองค์ประกอบ(factor loading) เทํากับ  0.55 ขึ้นไป110 จ านวนตัวแปรในแตํละ

องค์ประกอบต๎องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแตํ  3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบวํา 

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมีทั้งสิ้น 7 

องค์ประกอบ ที่เป็นไปตามเกณฑป์ระกอบด๎วยตัวแปรจ านวน 43 ตัวแปร  

ตารางที่ 12  แสดงองค์ประกอบที่มตีัวแปรที่มคีําน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)เทํากับ   

     0.55  และ มีจ านวนตัวแปรบรรยายองค์ประกอบตั้งแต ํ3 ตัวแปรขึน้ไป 
 

องค์ประกอบ ตัวแปรแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

จ านวนตัวแปร 

1 58,65,62,67,68,60,66,40,64,63,100,61 12 

2 45,43,46,51,54,53,42,55,48,52,30 11 

3 69,82,91,120,79,76 6 

4 37,90,10,32 4 

5 49,47,56 3 

6 7,75,74,31 3 

7 34,38,35 3 

รวมทั้งสิน้ 43 

 

 จากตารางที่ 12 พบวํา องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มี 7 องค์ประกอบ 43 ตัวแปร โดยองค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรบรรยาย

จ านวน 12 ตัวแปร  องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 11 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 3 มี

ตัวแปรบรรยายจ านวน 6 ตัวแปร องค์ประกอบที่  4 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 4 ตัวแปร 

องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 3 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรบรรยาย

จ านวน 3 ตัวแปร และองค์ประกอบที่ 7 มีตัวแปรบรรยายจ านวน 3 ตัวแปร  ซึ่งองค์ประกอบ

ทั้ง 7 องค์ประกอบ ผู๎วิจัยได๎ตั้งชื่อองค์ประกอบใหมํให๎สอดคล๎องกับโครงสร๎างองค์ประกอบ

และอธิบายรายละเอียดดังตารางที่  13  ดังนี้ 

ตารางที่ 13  องค์ประกอบที่ 1  

                                                           
110 Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell,  Using Multivariate 

Statistics(New York : harper &Ror, 1983), 411. 
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ที ่ ตัว

แปร 

ข๎อความ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1 58 ครูได๎รับการพัฒนาให๎มคีวามรูเ๎กี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎

ที่สอดคล๎องกับการท างานของสมอง (BBL) และ

นวัตกรรมการศกึษาปฐมวัย เชํน โครงการบ๎าน

นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย การสอนแบบโครงการ  

การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เป็นต๎น 

.84 

2 65 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎และภูมปิัญญา

ท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

.83 

3 62 ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาหรอืพัฒนาเด็ก 

.81 

4 67 ครูมีวนิัยและมีความรับผดิชอบ รักความสะอาดและมี

อารมณ์มั่นคง 

.81 

5 68 ครูจบการศกึษาปฐมวัยหรอืมีประสบการณด์๎านการจัด

การศกึษาปฐมวัย 

.79 

6 60 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและ

ภายนอกหอ๎งเรียนในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู๎

ให๎แกํเด็ก 

.77 

7 66 ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านราํงกาย อารมณ์-จติใจ 

สังคมและสติปัญญา โดยเน๎นการปฏิบัติจริงของเด็ก 

.76 

8 40 ครูวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะห์

ความสอดคล๎องของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กับสาระการเรียนรูร๎ายปี เพื่อจัดท าหนวํยการจัด

ประสบการณแ์ละแผนการจัดประสบการณ์ 

.71 

9 64 ครูผลติและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหา

หรอืพัฒนาเด็ก  

.68 

 

 

ตารางที่ 13  องค์ประกอบที่ 1 (ตํอ) 
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ที ่ ตัว

แปร 

ข๎อความ น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

10 63 ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยบูรณาการกิจกรรมผําน

การเลํน กระตุน๎ให๎เด็กทุกคนมสีํวนรวํมในการท ากิจกรรม 

.65 

11 100 มีที่เลํนน้ า เลํนทราย ที่สะอาดปลอดภัยและมีอุปกรณ์การ

เลํนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 

.59 

12 61 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอํเด็ก ผูป๎กครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง .58 

คําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 

คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 

คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 

18.27 

15.23 

15.23 

 

 จากตารางที่ 13 พบวํา องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 12 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ ( factor loading)  คือตัวแปรที่ 

58,65,62,67,68,60,66,40,64,63,100และ61 ซึ่งมีคําน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูํ

ระหวําง 0.58-0.84  คําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทํากับ 18.27  คําร๎อยละ

ของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทํากับ 15.23 และคําร๎อยละของ

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทํากับ 15.23 

ลักษณะเชํนนี้แสดงวํา ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่รํวมกันบรรยายองค์ประกอบได๎ดี

ที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรจากแนวปฏิบัติที่เลิศใน

การบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ได๎ร๎อยละ 15.23 และเมื่อเปรียบเทียบคําความ

แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) กับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล๎ว องค์ประกอบนี้มี

ความส าคัญเป็นอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1 ที่ตัวแปรสํวน

ใหญํ เกี่ ยวกับครูผู๎สอน ผู๎ วิจัยจึงตั้ ง ชื่อองค์ประกอบนี้วํา  “การสนับสนุนสื่อการจัด

ประสบการณ์” 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 2 
 

ที ่ ตัวแปร ข๎อความ น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

1 45 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

.89 

2 43 ผูบ๎ริหารมแีนวคิดและทิศทางการจัดการศกึษาปฐมวัยที่

ทันสมัย เหมาะสมสอดคล๎องตามปรัชญาและหลัก

การศกึษาปฐมวัย 

.89 

3 46 ผูบ๎ริหารอุทิศเวลาให๎กับการท างาน .87 

4 51 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่ศรัทธา

เชื่อถือ 

.86 

5 54 ผูบ๎ริหารบริหารจัดการศกึษาปฐมวัยในรูปคณะกรรมการ

บริหารงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่เน๎นการมสีํวน

รํวมของผูม๎ีสวํนเกี่ยวข๎อง 

.75 

6 53 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตาม

แผนอยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

.70 

7 42 โรงเรียนเป็นแหลํงศกึษา ค๎นคว๎า วจิัย และศกึษาดูงาน

การจัดการศกึษาปฐมวัย 

.66 

8 55 ผูบ๎ริหารมกีารบริหารงานวิชาการตามหลักการจัด

การศกึษาปฐมวัยอยํางเป็นระบบให๎บรรลุผลและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแกํเด็ก 

.66 

9 48 โรงเรียนก าหนดภาระงานหรอืมอบหมายงานให๎กับครูและ

บุคลากรอื่น ๆ ตามความรู๎ความสามารถของแตํละบุคคล 

.65 

10 52 ผูบ๎ริหารน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน์ในการ

ตัดสินใจ วางแผนการบริหาร หรับปรุง/พัฒนาการ

ด าเนนิงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

.64 

11 30 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตาม

แผนอยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

.60 
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ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 2 (ตํอ) 

 

ที ่ ตัวแปร ข๎อความ น้ าหนัก

องคป์ระกอบ 

คาํความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 

คาํรอ๎ยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 

คาํรอ๎ยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 

15.22 

12.69 

27.92 

 

 จากตารางที่ 14 พบวํา องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 11 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ ตัวแปรที่ 45,43, 46, 51, 

54,53,42,55,48,52 และ30 ซึ่งมีคําน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ อยูํระหวําง 0.60 - 0.89  

คําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทํากับ 15.22 คําร๎อยละของความแปรปรวนของ

ตัวแปร (percentage of variance) เทํากับ 12.69 และคําร๎อยละของความแปรปรวนสะสมของ

ตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทํากับ 27.92 ลักษณะเชํนนี้แสดงวํา ตัวแปรทั้ง 

11 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่รํวมกันบรรยายองค์ประกอบได๎ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรจากแนวปฏิบัติที่เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ ได๎รอ๎ยละ 27.92 และเมื่อเปรียบเทียบคําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) กับ

องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล๎ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 และเมื่อ

พิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ที่ตัวแปรสํวนใหญํเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

ผูว๎ิจัยจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้ํา “การบริหารจัดการ” 

ตารางที่ 15  องค์ประกอบที่ 3 

 

ที ่ ตัว

แปร 

ข๎อความ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1 69 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

.92 

2 82 มีห๎องน้ า ห๎องสว๎มสะอาด มีสุขภัณฑเ์หมาะสมกับเด็กและ

ตั้งอยูํในบริเวณหอ๎งเรียนหรือบริเวณใกล๎เคียงที่เด็กใช๎ได๎

สะดวก 

.92 

3 91 หอ๎งเรียนสะอาด สวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัย .92 
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ตารางที่ 15  องค์ประกอบที่ 3 (ตํอ) 

 

ที ่ ตัว

แปร 

ข๎อความ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

4 120 ภายในหอ๎งเรียนมมีุมประสบการณอ์ยํางน๎อย 4 มุม เชํน 

มุมบล็อก มุมหนังสอื มุมวิทยาศาสตร ์มุมเกมการศึกษา 

มุมบทบาทสมมุติ ภายในมุมมสีื่อของเลํนอยําง

หลากหลายเพียงพอกับจ านวนเด็ก และมีรํองรอยการ

หมุนเวียนการเปลี่ยนสื่อในมุมประสบการณ์ 

.56 

5 79 หอ๎งเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสงสวํางเพียงพอ อากาศ

ถํายเทได๎สะดวก ไมํมเีสียงดังรบกวน 

.53 

6 76 มีเครื่องเลํนสนามอยํางหลากหลาย จ านวนเพียงพออยูํใน

สภาพดีและปลอดภัยครบทุกรายการ 

.52 

คําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 

คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 

คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 

9.96 

8.30 

36.22 

 

 จากตารางที่ 15  พบวํา องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 6 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ ( factor loading) คือ ตัวแปรที่ 

69,82,91,120,79 และ 76 ซึ่งมีคาํน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูํระหวําง 0.52 - 0.92  คํา

ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทํากับ 9.96 คําร๎อยละของความแปรปรวนของตัว

แปร (percentage of variance) เทํากับ 8.30 และคําร๎อยละของความแปรปรวนสะสมของตัว

แปร (cumulative percentage of variance) เทํากับ 36.22 ลักษณะเชํนนี้แสดงวํา ตัวแปรทั้ง 6 

ตัวแปร เป็นตัวแปรที่รวํมกันบรรยายองค์ประกอบได๎ดทีี่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรจากแนวปฏิบัติที่เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

ได๎ร๎อยละ 36.22 และเมื่อเปรียบเทียบคําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)กับ

องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบแล๎ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 และเมื่อ

พิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 3 ที่ตัวแปรสํวนใหญํเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล๎อม 

ผูว๎ิจัยจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้ํา “การจัดสภาพแวดล๎อม” 
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ตารางที่ 16  องค์ประกอบที่ 4 
 

 

ที ่

ตัว

แปร 

 

ข๎อความ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1 37 ครูบริหารจัดการช้ันเรยีนที่ใช๎วนิัยเชิงบวกและเอือ้ตํอการจัด

ประสบการณก์ารเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรยีนเป็นส าคัญ 

.79 

2 90 จัดปูายนเิทศ/มุมประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหนวํยการเรียนรู๎หรอื

สถานการณป์ัจจุบันหรอืสิ่งที่เด็กสนใจ โดยเด็กมีสวํนรํวมในการจัด

ปูายนิเทศ 

.74 

3 10 นักเรียนมกีล๎ามเนือ้ใหญํและกล๎ามเนือ้เล็กแข็งแรง ใช๎ได๎อยําง

คลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน 

.55 

4 32 ครูท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรอืพัฒนาคุณภาพเด็ก .52 

คําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 

คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 

คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 

7.99 

6.66 

42.89 

 

 จากตารางที่ 16  พบวํา องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 4 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ ตัวแปรที่ 37,90,10และ

32 ซึ่งมีคําน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูํระหวําง  0.52 – 0.79 คําความแปรปรวนของตัว

แปร (eigenvalue) เทํากับ 7.99 คําร๎อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of 

variance) เทํากับ 6.66 และคําร๎อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร ( cumulative 

percentage of variance) เทํากับ 42.89 ลักษณะเชํนนี้แสดงวํา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัว

แปรที่รํวมกันบรรยายองค์ประกอบได๎ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรจากแนวปฏิบัติที่เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ได๎ร๎อย

ละ 42.89 และเมื่อเปรียบเทียบคําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)กับองค์ประกอบทั้ง 

7 องค์ประกอบแล๎ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 4 และเมื่อพิจารณาตัวแปร

ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 ที่ตัวแปรสํวนใหญํเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูว๎ิจัยจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้ํา “กระบวนการจัดประสบการณ์” 
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ตารางที่  17  องค์ประกอบที่ 5  

 

ที ่ ตัว

แปร 

ข๎อความ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1 49 จัดน้ าดื่ม น้ าใช๎และภาชนะที่สะอาดไว๎ในห๎องเรียนหรอื

บริเวณใกล๎เคียงที่สะดวกตํอการดื่มและใช๎ เพียงพอกับ

จ านวนเด็ก 

.77 

2 47 จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มคีุณภาพตามหลัก

โภชนาการและเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการ

อยํางสม่ าเสมอ 

.74 

3 56 มีมาตรการเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการอยําง

สม่ าเสมอ 

.54 

คําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 

คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 

คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 

7.15 

5.96 

48.85 

 

 จากตารางที่ 17  พบวํา องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 3 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ ตัวแปรที่ 49,47 และ 56 

ซึ่งมีคาํน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูํระหวําง  0.54 – 0.77 คําความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalue) เทํากับ 7.15 คําร๎อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 

เทํากับ 5.96  และคําร๎อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 

variance) เทํากับ 48.85 ลักษณะเชํนนี้แสดงวํา ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่รํวมกัน

บรรยายองค์ประกอบได๎ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

จากแนวปฏิบัติที่เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ได๎ร๎อยละ 48.85 และเมื่อ

เปรียบเทียบคําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)กับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ

แล๎ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 5 และเมื่อพิจารณาตั วแปรทั้งหมดใน

องค์ประกอบที่  5 ที่ตัวแปรสํวนใหญํเกี่ยวกับการให๎บริการแกํผู๎ เรียน ผู๎วิจัยจึงตั้งชื่อ

องค์ประกอบนีว้ํา “การให๎บริการแกํผูเ๎รียน” 
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ตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 6  

 

ที ่ ตัว

แปร 

ข๎อความ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1 7 ครูบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลอยําง

เป็นระบบ ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

.79 

2 75 ครูสรุปผลการประเมินพัฒนาการและรายงานผลให๎

ผูบ๎ริหารโรงเรียน พํอแมํ/ผู๎ปกครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง 

.74 

3 74 ครูน าเสนอผลประเมินความก๎าวหน๎าของนักเรียนมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู หรอืเพื่อหาวิธี

ชํวยเหลือ หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

.74 

4 31 ครูประเมินพัฒนาการครบทุกด๎านตามสภาพจรงิโดยใช๎

วิธีการและเครื่องมอือยํางหลากหลาย 

.66 

คําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 

คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 

คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 

5.74 

4.78 

53.63 

 

 จากตารางที่  18  พบวํา องค์ประกอบที่ 6 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 4 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ ตัวแปรที่ 7,75,74 และ 

31 ซึ่งมีคําน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูํระหวําง 0.66 – 0.79  คําความแปรปรวนของตัว

แปร (eigen value) เทํากับ 5.74 คําร๎อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of 

variance) เทํากับ 4.78 และคําร๎อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร ( cumulative 

percentage of variance) เทํากับ 53.63 ลักษณะเชํนนี้แสดงวํา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัว

แปรที่รํวมกันบรรยายองค์ประกอบได๎ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรจากแนวปฏิบัติที่เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ได๎ร๎อย

ละ 53.63 และเมื่อเปรียบเทียบคําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)กับองค์ประกอบทั้ง 

7 องค์ประกอบแล๎ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 6 และเมื่อพิจารณาตัวแปร

ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 6 ที่ตัวแปรสํวนใหญํเกี่ยวกับหลักสูตร ผู๎วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้

วํา “การประเมินผลพัฒนาการเด็ก” 
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ตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 7 

 

ที ่ ตัว

แปร 

ข๎อความ น้ าหนัก

องค์ประกอบ 

1 34 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัย 

.84 

2 38 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํขอ๎มูลขําวสารการ

ด าเนนิงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํผ๎ูปกครอง 

ชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

.68 

3 35 ผูป๎กครอง ชุมชน รํวมมือและสนับสนุนการพัฒนา

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

.58 

คําความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 

คําร๎อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 

คําร๎อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 

4.99 

4.16 

57.80 

 

 จากตารางที่ 19 พบวํา องค์ประกอบที่ 7 มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน 3 ตัวแปร 

เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) คือ ตัวแปรที่ 34,38 และ 35 

ซึ่งมีคําน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยูํระหวําง 0.58 –0.84 คําความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigenvalue) เทํากับ 4.99 คําร๎อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 

เทํากับ 4.16  และคําร๎อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 

variance) เทํากับ 57.80 ลักษณะเชํนนี้แสดงวํา ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่รํวมกัน

บรรยายองค์ประกอบได๎ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

จากแนวปฏิบัติที่เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ได๎ร๎อยละ 57.80 และเมื่อ

เปรียบเทียบคําความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalue)กับองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ

แล๎ว องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 7 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้ งหมดใน

องค์ประกอบที่ 7 ที่ตัวแปรสํวนใหญํเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนและชุมชน ผู๎วิจัยจึง

ตั้งชือ่องค์ประกอบนีว้ํา “การประสานความรวํมมอืกับชุมชน” 

 จากการวิเคราะหข์๎างตน๎ องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ประกอบด๎วย 7 องค์ประกอบ ดังแผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมิที่ 6 องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 

การสนับสนุนสื่อการจัดประสบการณ์ 

12 ตัวแปร 

 

การบริหารจัดการ 

11 ตัวแปร 

การจัดสภาพแวดล๎อม 

6 ตัวแปร 

กระบวนการจัดประสบการณ์ 

4 ตัวแปร 

การให๎บริการแกํผูเ๎รียน 

3 ตัวแปร 

การประเมนิผล

พัฒนาการเด็ก 

4 ตัวแปร 

การประสานความรวํมมือ

กับชุมชน 

3 ตัวแปร 
องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่

เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 
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ตอนที่ 2 ผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบรหิารจัดการศูนย์เด็ก 

 ปฐมวัยต้นแบบ 

 จากการวิเคราะหส์ังเคราะห์ ประมวลข๎อค๎นพบ คือ องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ 

จากตอนที่ 1  ผูว๎ิจัยได๎น ามาตรวจยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ด๎วยวิธีประเมนิเพื่อยืนยันองคป์ระกอบโดยสอบถามผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎วย

การน าเสนอองค์ประกอบให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 คน ซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในวงการศึกษา

ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 คน  อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน  3  คน  

ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ จ านวน  1  คน ผู๎บริหารสถานศึกษาเช่ียวชาญ  จ านวน 5 คนและ

ครูผูส๎อนช านาญการพิเศษ จ านวน  4  คน พิจารณายืนยันองค์ประกอบ 4 ด๎าน คือ ด๎านความ

เหมาะสม(propriety standards) ด๎านความเป็นไปได๎ (feasibility standards)  ด๎านความเป็น

ประโยชน์ ( utility standards) และความถูกต๎องครอบคลุม (accuracy standards) 111 ผลการ

ตรวจยืนยันรูปแบบ ผูว๎ิจัยสรุปไว๎ ดังนี้ 

  การวิเคราะหค์ําความถี่ (frequency : f) และคาํร๎อยละ (percentage : %) แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 21 

 

ตารางที่ 21  คําความถี่และคําร๎อยละความคิดเห็นของผูท๎รงคุณวุฒิที่มีตํอองค์ประกอบ 

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยตน๎แบบ 

 
องค์ประกอบ

แนวปฏิบัตทิี่เป็น

เลิศ 

ในการบรหิาร

จัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ๎ ความเป็นประโยชน ์ ความถกูต๎องครอบคุลม 

เหมาะสม ไมํ

เหมาะสม 

เหมาะสม ไมํ

เหมาะสม 

เหมาะสม ไมํ

เหมาะสม 

เหมาะสม ไมํ

เหมาะสม 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

1. การ

สนับสนุนสื่อ

การจัด

ประสบการณ์ 

17 100   17 100   17 100   17 100   

                                                           
111G.F. Madaus, M,S, Scriven and K,I, Stufflebeam, Evaluation Education 

Model Viewpoint on Education and Human Service Evaluation,  (Boston: Kluwer 
Nijhoff, 1983), 399-402. 
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ตารางที่ 21  คําความถี่และคําร๎อยละความคิดเห็นของผูท๎รงคุณวุฒิที่มีตํอองค์ประกอบ 

      แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยตน๎แบบ (ตํอ) 

 
องค์ประกอบแนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ในการบรหิาร

จัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ๎ ความเป็นประโยชน ์ ความถกูต๎องครอบคุ

ลม 

เหมาะสม 
ไมํ

เหมาะสม เหมาะสม 
ไมํ

เหมาะสม เหมาะสม 
ไมํ

เหมาะสม เหมาะสม 
ไมํ

เหมาะสม 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

2. การบริหาร

จัดการ 

17 100   17 100   17 100   17 100   

3. การจัด

สภาพแวดลอ๎ม 

17 100   17 100   17 100   17 100   

4. 

กระบวนการ

จัด

ประสบการณ์  

17 100   17 100   17 100   17 100   

5. การ

ให๎บริการแกํ

ผู๎เรียน 

17 100   17 100   17 100   17 100   

6. การ

ประเมินผล

พัฒนาการเด็ก 

17 100   17 100   17 100   17 100   

7. การ

ประสานความ

รํวมมอืกับ

ชุมชน 

17 100   17 100   17 100   17 100   

รวม  100    100    100    100   

 

 ตารางที่  21  พบวํา ผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงของ

กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 4 คน  อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน  3  คน  ศึกษานิเทศก์

เช่ียวชาญ จ านวน  1  คน ผู๎บริหารสถานศึกษาเช่ียวชาญ  จ านวน 5 คนและครูผู๎สอนช านาญ

การพิเศษ จ านวน  4  คน มีความเห็นพ๎องต๎องกันวํา องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มีความเหมาะสม (appropriate) จ านวน 17 คน คิดเห็น
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ร๎อยละ 100 มีความเป็นไปได๎ (possible)  จ านวน 17 คน คิดเห็นร๎อยละ 100 ความเป็น

ประโยชน์(useful) จ านวน 17 คน คิดเห็นร๎อยละ 100  และความถูกต๎องครอบคลุม (accurate)  

จ านวน 17 คน คิดเห็นร๎อยละ 100 ลักษณะนี้แสดงวํา โดยภาพรวมการตรวจยืนยัน

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได๎ มีความเป็นประโยชน์ และมีความถูกต๎องครอบคลุม สอดคล๎องกับ

ทฤษฎี หลักการแนวคิดตามกรอบการวิจัยโดยทุกทํานลงความเห็นวําแตํละองค์ประกอบมี

ความส าคัญตํอความส าเร็จในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบโดยให๎ข๎อเสนอแนะ

องค์ประกอบเพิ่มเติมไว๎ ดังนี้ผู๎ปกครองเครือขํายผู๎ปกครองจะชํวยสํงเสริมการเรียนรู๎และ

พัฒนาการของเด็ก โดยผู๎ปกครอง คือ ครูคนแรกของเด็กและเด็กก็ได๎เรียนรู๎หลายสิ่งหลาย

อยํางที่บ๎านโดยไมํต๎องได๎รับอิทธิพลหรือได๎รับการสอนอยํางเป็นทางการจากสถานศึกษาแตํ

อยํางใด ดังนัน้จงึเป็นสิ่งที่ส าคัญอยํางยิ่งที่เมื่อเด็กเข๎าเรียนในสถานศกึษาแล๎วการเรียนรู๎จะต๎อง

เชื่อมตํอและเชื่อมโยงระหวํางสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให๎การเรียนรู๎ของเด็กนั้นตํอเนื่อง

และท าให๎การเรยีนรู๎มีความหมายตํอเด็ก เพราะสามารถเชื่อมโยงสูํชีวิตจริงที่บ๎านได๎ด๎วยการมี

สํวนรํวมของผู๎ปกครองในการสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กมีผลตํอพัฒนาการและความส าเร็จ

ด๎านการศึกษาของนักเรียนอยํางเดํนชัด อีกทั้งยังชํวยผลักดันให๎สถานศึกษาด าเนินงานจัด

การศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอีกด๎วย ซึ่งการมีสํวนรํวมนั้น ผู๎ปกครอง

สามารถมีสํวนรํวมได๎ทั้งที่โรงเรียนและที่บ๎านการดูแลเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว  หมายถึง 

ภาระหน๎าที่พื้นฐานของผู๎ปกครองที่จะต๎องจัดให๎เด็กซึ่งรวมถึง การจัดหาที่อยูํอาศัย การดูแล

สุขภาพ อนามัย อาหารที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยให๎แกํเด็ก นอกจากนั้น ผู๎ปกครองควร

จะต๎องจัดสภาพแวดล๎อมที่บ๎านที่สํงเสริมการเรียนรู๎ให๎แกํเด็กอยํางเหมาะสมกับวัยและ

ระดับช้ันด๎วยสิ่งที่โรงเรียนพยายามด าเนินการเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมด๎านนี้มี 

เชํน ให๎ความเข๎าใจแกํผู๎ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย ให๎

ค าปรึกษาหรือข๎อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูหรือการปรับพฤติกรรมเด็ก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หรือสิ่งพิมพ์ให๎แกํผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กที่เหมาะสมกับวัย

และช้ันเรยีน แนะน าหนังสือ website และสื่อตํางๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎เกี่ยวกับการสํงเสริมเด็ก

ในทุกด๎านให๎แกํผู๎ปกครอง แนะน าการจัดสิ่งแวดล๎อมที่บ๎านให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 

ผูป๎กครองสามารถมีสํวนรวํมลักษณะนีไ้ด๎อยํางเป็นธรรมชาติที่บ๎าน การเรียนรู๎ในชีวิตประจ าวัน

ของเด็กและครอบครัวท าให๎การเรียนรู๎นั้นมีความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการเรียนรู๎ที่

สถานศึกษาและบ๎านสอดคล๎อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งผู๎ปกครองยังสามารถจัด

สิ่งแวดล๎อมที่เอือ้ตํอการเรียนรู๎ของเด็กได๎ โดยอาจจะเริ่มจากการหาสถานที่ประจ าซึ่งเงียบสงบ
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ให๎เด็กท าการบ๎าน จัดบอร์ดหรือสถานที่ในการจัดแสดงผลงานตํางๆ ของเด็ก จัดสื่อ เกม 

หนังสือที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้ ให๎โอกาสเด็กได๎ฝึกชํวยเหลือตนเอง ฝึกทักษะ และมีสํวนรํวม

ชํวยรับผิดชอบงานบ๎านเล็กๆ น๎อยๆ ตามวัย ผู๎ปกครองควรให๎ก าลังใจเด็กสม่ าเสมอ และเป็น

ตัวอยํางที่ดี เชิญชวน ชมเชย สํงเสริม สนับสนุนเด็กตามวัย ด๎านการสื่อสาร หน๎าที่รับผิดชอบ

พื้นฐานของสถานศึกษานั้นควรรวมถึงวิธีการสื่อสารอยํางหลากหลายจากสถานศึกษาไปยัง

บ๎าน เชํน ขําวสาร จดหมายแจ๎ง email สมุดสื่อสาร สมุดรายงานการเรียน การประชุม การ

โทรศัพท์ รวมถึงการให๎ข๎อมูลตํางๆ ด๎วย เชํน หลักสูตร การจัดอบรมและกิจกรรมตํางๆ การ

เรียนการสอนในแตํละหนวํยการเรียนรู๎ ขําวสารประจ าสัปดาห์ ผู๎ปกครองก็เชํนกัน ควรสื่อสาร

จากบ๎านสูํสถานศึกษา ท าให๎เกิดการสื่อสารสองทาง เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนและการมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางกัน ซึ่งการติดตํอสื่อสารนี้ไมํควรเป็นการสื่อสารเมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็น

ปัญหาเทํานั้น แตคํวรได๎สื่อสารให๎ครูได๎รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึน้ที่บ๎าน พัฒนาการของเด็ก ความ

สนใจของเด็ก ความรู๎สึกของเด็กและผู๎ปกครองเกี่ยวกับครู โรงเรียน กิจกรรม และการเรียนรู๎

ควบคูํไปด๎วย รวมถึงข๎อเสนอแนะตํางๆ เชํน แหลํงเรียนรู๎ วิทยากร ฯลฯ โรงเรียนต๎องพยายาม

เปิดชํองทางการสื่อสารสองทางเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมตํางๆ ของสถานศึกษา การจัดการ

เรียนการสอน การเรียนรู๎ของเด็กที่โรงเรียน และความก๎าวหน๎าของเด็กๆ หลายชํองทาง 

เชนํ การจัดปฐมนเิทศ และประชุมผู๎ปกครองอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง สํงแฟูมผลงานนักเรียนและ

แจ๎งการปฏิบัติตนของเด็กในชีวติประจ าวันที่โรงเรียนทุกเดือน เพื่อครอบครัวจะได๎รับรู๎ ทบทวน 

และเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของนักเรียน ผู๎ปกครองได๎รับสมุดรายงานการเรียนและ

พัฒนาการของเด็ก ภาคละ 1 ครั้ง จัดท าตารางกิจกรรมประจ าวัน ปฏิทินโรงเรียน ขําวสาร

ประจ าหนํวยการเรียนรู๎ ขําวสารประจ าสัปดาห์ ขําวสารชุมชน ขําวสารแนะน าแหลํงเรียนรู๎ 

เผยแพรํให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบ จัดชํองทางการติดตํอสื่อสารได๎หลายรูปแบบ เชํน ผํานสมุด

สื่อสารประจ าตัวนักเรียน โทรศัพท์ โทรสาร e-mail Facebook website ของโรงเรียน ให๎ข๎อมูล

เกี่ยวกับการเลือกสถานศึกษา ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษตํางๆ ของโรงเรียน และ

การจัดนิทรรศการ การจัดทัศนศึกษาตํางๆ รวมถึงการจัดกิจกรรม Project Approach ของ

โรงเรียนอยํางละเอียด ให๎ข๎อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย หลักสูตร โปรแกรม ระเบียบการ 

และการด าเนินการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา ผู๎ปกครองจะได๎ตอบสนองและติดตํอสื่อสาร

กับครูและกับผูป๎กครองกันเองได๎อยํางสม่ าเสมอ เพื่อการมีสํวนรํวมพัฒนาเด็กกันมากขึ้น การ

เปิดรับอาสาสมัครชํวยสอน หมายถึงการที่ผู๎ปกครองอาสาสมัครสละเวลาและน าความ

เช่ียวชาญหรือความสามารถตํางๆ เข๎ามาชํวยกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก พัฒนาครู บุคลากร

พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาหรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครองด๎วยกันเอง ชํองทางที่
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โรงเรียนได๎จัดใหผ๎ูป๎กครองอาสาสมัครเข๎ามารํวมได๎มีหลายรูปแบบหลายกิจกรรม เชํน จัดให๎มี

ผู๎ปกครองเครือขํายเพื่อการติดตํอสื่อสาร เชื่อมสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปกครองกันเอง เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็น และรํวมกันจัดหรือท ากิจกรรมรํวมกันเพื่อพัฒนาเด็ก 

โรงเรียนครูบุคลากร และผู๎ปกครองด๎วยกันเอง โดยผู๎ปกครองสามารถอาสาเข๎ามาเป็น

กรรมการของผู๎ปกครองเครือขํายได๎ จัดโครงการ “ผู๎ปกครองมีสํวนรํวม” โดยเปิดโอกาสให๎

ผู๎ปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวมจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํเด็กที่โรงเรียน เชํน การจัดกิจกรรม

เสริมหนํวยการเรียนรู๎ของเด็ก การเข๎ามาเลํานิทานให๎เด็กฟัง การเข๎ ามาเป็นผู๎เช่ียวชาญให๎

ความรู๎และทักษะตํางๆ แกํเด็ก เป็นวิทยากร ฯลฯ เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวม

ในการจัดนิทรรศการหรือด าเนินการตามโครงการตํางๆ เพื่อการเรียนรู๎ของเด็ก ครู หรือ 

ผู๎ปกครองด๎วยกัน เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎รํวมตรวจตรา หรือรํวมกิจกรรมอื่นๆ ที่จะชํวย

ดูแลความปลอดภัย และการด าเนินงานตํางๆ ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแล

สุขภาพบุคลากรและนักเรียน เปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองได๎รํวมไปทัศนศึกษากับนักเรียน เพื่อดูแล

เด็ก พูดคุยกับเด็ก ตอบค าถาม และถามค าถามเด็ก เปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครองสามารถสํงสื่อเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กในห๎องเรียน และนอกห๎องเรียน รวมทั้งอาสาสมัครติดตํอ

หรอืสํงวิทยากร กิจกรรม การแสดง อาหาร และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 

ผูป๎กครองที่มีสํวนรํวมด๎านอาสาสมัครจะท าให๎เด็กรู๎สึกและเห็นได๎วําผู๎ปกครองให๎ความส าคัญ

ตํอการเรียนรู๎ของเด็ก อันเป็นการชํวยให๎เด็กกระตือรือร๎น และอยากเรียนรู๎  และเห็น

ความส าคัญในการเรียนรู๎มากขึ้น ดังนั้นถ๎าผู๎ปกครองจะสามารถสละเวลาปีละอยํางน๎อย 1-2 

ช่ัวโมงในการมีสํวนรํวมแบบอาสาสมัครก็จะท าให๎เกิดประโยชน์อยํางยิ่งตํอเด็กๆ   การเรียนรู๎ที่

บ๎าน หมายถึงผ๎ูปกครองชํวยเด็กๆ ในการท าการบ๎าน และตั้งเปูาหมายทางการศึกษาให๎แกํเด็ก 

รวมถึงการเลํนเกม ท ากิจกรรมรํวมกับเด็ก เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู๎ของเด็กที่โรงเรียนและที่

บ๎าน ท าให๎เด็กเห็นความส าคัญของการเรียนรู๎ ได๎รับการเรียนรู๎ในแงํมุมรายละเอียดที่ตํางกัน 

เห็นวําการเรียนรู๎ไมไํด๎จ ากัดเฉพาะที่โรงเรียน เกิดความตํอเนื่องในการฝึกทักษะและการเรียนรู๎ 

ทั้งนีส้ าหรับเด็กอนุบาลนั้น การเรียนรู๎ที่บ๎านต๎องเป็นไปอยํางผํอนคลาย สนุก มีความหมายตํอ

เด็ก โรงเรียนต๎องพยายามสนับสนุนการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในด๎านนี้ เชํน  ให๎ข๎อมูล

เกี่ยวกับเนือ้หาและวิธีการเรียนรูข๎องเด็กที่โรงเรียน เพื่อผ๎ูปกครองสามารถสํงเสริมตํอเนื่องได๎ที่

บ๎าน เสนอแนะกิจกรรม หนังสอื สื่อให๎ผ๎ูปกครองสามารถจัดกิจกรรมกับเด็กที่บ๎าน ให๎การบ๎าน

ที่เด็กต๎องมีปฏิสัมพันธ์หรือได๎ท ารํวมกับบิดา มารดา ผู๎ปกครอง จัดโครงการ “ห๎องสมุดใน

ห๎องเรียน” เพื่อให๎เด็กขอยืมหนังสือกลับบ๎านไปอํานกับผู๎ปกครอง หรือให๎ผู๎ปกครองเลําให๎ฟัง

ได๎ทุกวัน ผู๎ปกครองควรได๎ก าหนดเวลาในการมีสํวนรํวมด๎านนี้ที่บ๎านอยํางเป็นระบบ พยายาม
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ตอบค าถามนักเรียนด๎วยการชํวยให๎เด็กท ากิจกรรม ส ารวจ สืบค๎น เพื่อหาค าตอบรํวมกัน 

ศึกษาวิธีการใช๎ค าถามและระดับของค าถามที่ใช๎เพื่อกระตุ๎นให๎เด็กคิด รวมทั้งศึกษาวิธีการ

สํงเสริมพัฒนาการของเด็กอยํางเหมาะสมกับวัย ทั้งนี้ “การบ๎าน” ไมํได๎หมายถึงงานที่ต๎องท า

คนเดียว แตํรวมถึงกิจกรรมที่มปีฏิสัมพันธ์โต๎ตอบกันกับสมาชิกที่บ๎าน หรอืชุมชน ท าให๎เกิดการ

เชื่อมโยงงานกับการเรียนรูท๎ี่สถานศึกษาและชีวิตจริงของนักเรียน สํวน “การชํวยเหลือ” ที่บ๎าน 

หมายถึง การสํงเสริมสนับสนุนโดยให๎ก าลังใจ ตอบสนอง ชมเชย แนะน า ดูแล และพูดคุย 

อภิปราย ไมํใชํ “สอน” วิชาตํางๆ  การตัดสินใจ หมายถึง ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในองค์กร

ผูป๎กครอง เชนํ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือ สมาคมผู๎ปกครอง และการตัดสินใจใน

นโยบาย ภาวะผู๎น า และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นสถานศึกษาจะต๎องค านึงถึงการมีสํวนรํวม

ของผู๎ปกครองในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตํางๆ ของสถานศึกษา พัฒนาภาวะผู๎น าให๎แกํ

ผูป๎กครองและผ๎ูแทนผู๎ปกครอง โรงเรียนต๎องด าเนินการสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในด๎าน

นี ้เชํน เปิดโอกาสใหผ๎ูป๎กครองเข๎ามาเป็นกรรมการของคณะกรรมการอ านวยการของโรงเรียน 

หรอืคณะกรรมการบริหารสถานศกึษา เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ารํวมเป็นกรรมการในการจัด

กิจกรรมตํางๆ ทั้งเป็นกรรมการเครือขําย และเป็นกรรมการโครงการตํางๆ เพื่อรํวมตัดสินใจ 

เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎รํวมประเมินผลกิจกรรมและโครงการตํางๆ รวมถึง การปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานของครู บุคลากร ผู๎บริหาร และแนวทางการบริหารโรงเรียน เปิดโอกาสให๎

ผู๎ปกครองสามารถสื่อสาร เชื่อมโยง ครอบครัว กับผู๎แทนผู๎ปกครอง “การตัดสินใจ” หมายถึง

กระบวนการในการเป็นหุ๎นสํวนที่จะรํวมมีมุมมองและปฏิบัติการสูํเปูาหมายเดียวกัน ตาม

วิสัยทัศน ์นโยบาย และหลักความเชื่อ ทฤษฏีของโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กแตํละคนสูํศักยภาพที่

สูงสุด สํวนกิจกรรม “ผู๎ปกครองเครือขําย” หมายถึง ผู๎แทนผู๎ปกครองที่ได๎รับโอกาสและการ

สนับสนุนให๎รับฟังและสื่อสารกับครอบครัวอื่นๆ และกับโรงเรียน เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหวํางกันและกัน รวมทั้งรํวมออกความคิดเห็น ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรม

ตํางๆ ของโรงเรียน ดังนั้น ผู๎ปกครองควรมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ โดยการสละเวลาเข๎ามา

เป็นกรรมการ หรืออยํางน๎อยก็รํวมให๎ความคิดเห็น ตอบแบบประเมินผล ให๎ข๎อมูล และ

เสนอแนะ อยํางสม่ าเสมอ ด๎วยวิธีการสื่อสารที่มีหลายทาง  การให๎ความรํวมมือกับ

ชุมชน หมายถึงการที่ผู๎ปกครองสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนกับทรัพยากร และการบริการของ

ชุมชน สถานศึกษาหาและผสมผสานทรัพยากรและการบริการจากชุมชนในการเสริมสร๎าง

โปรแกรมของสถานศึกษา การด าเนินการของผู๎ปกครอง และการพัฒนานักเรียน ผู๎ปกครอง

สามารถใช๎ทรัพยากรและบริการของชุมชน สํงเสริมพัฒนาการเรียนรู๎เด็กได๎เสมอเมื่อมีโอกาส 

เชํน การพาเด็กไปดูชมนิทรรศการ หรือ พิพิธภัณฑ์ หรือ ใช๎บริการห๎องสมุด สวนสาธารณะ 
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หรอื แหลํงเรียนรู๎ตํางๆ หรือ เข๎ารํวมกิจกรรมโครงการตํางๆ ของชุมชน เชํน โครงการเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัย หรือการประหยัดทรัพยากร หรือ การแสดงดนตรี ระบ า หุํนกระบอก ฯลฯ 

รวมถึงการพาเด็กไปท าบุญ สวดมนต์ หรือรํวมกิจกรรมศาสนาและประเพณีไทยตํางๆ อันจะ

ท าให๎เด็กได๎เรียนรู๎ในบริบทของชุมชน รู๎จักสถานที่ที่สามารถแสวงหาความรู๎ ค าตอบของข๎อ

สงสัย หรือพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ เพื่อเด็กจะได๎รับประสบการณ์ตรง และเข๎าใจได๎วําการ

เรียนรู๎ไมํได๎เกิดขึ้นเฉพาะที่บ๎าน โรงเรยีน หรอืต าราเทํานั้น อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให๎รักชุมชน 

และชํวยเหลือสังคมที่ดีอีกด๎วย โรงเรียนต๎องด าเนินการ สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง

ในด๎านนี้ เชํน การจัดท าสารแนะน ากิจกรรมชุมชนและแหลํงเรียนรู๎ การให๎ข๎อมูลวําเด็กก าลัง

เรียนรู๎อะไรอยูํ และแหลํงเรียนรู๎หรือกิจกรรมในชุมชนที่ผู๎ปกครองพาเด็กไปเยี่ยมชมหรือเข๎า

รํวมกิจกรรมได๎ เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมกับชุมชนในการรีไซเคิล เชํน การบริจาค

กระดาษเพื่อโครงการกระดาษเพื่อต๎นไม๎ การบริจาคหํวงกระป๋องน้ าดื่ม น้ าอัดลมและ

อลูมิเนียมชนิดตํางๆ เพื่อโครงการมูลนิธิขาเทียมฯ การบริจาคกลํองนม เพื่อโครงการแยก

กลํองลดขยะที่สามารถน ามารีไซเคิล เป็นของใช๎ตํางๆ ทั้งนี้ค าวํา “ชุมชน” ไมํได๎มีความหมาย

ครอบคลุมเพียงชุมชนที่บ๎านหรือสถานศึกษาของนักเรียนตั้งอยูํเทํานั้น แตํยังหมายถึงชุมชน

สถานที่อื่นๆ ที่มีอิทธิพลตํอการเรียนรู๎และการพัฒนาของนักเรียนด๎วย นอกจากนั้น ชุมชน ยัง

หมายถึง ทุกคนที่มีความสนใจใน และได๎รับผลจาก คุณภาพการศึกษา มิใชํเฉพาะผู๎ที่มีบุตร

หลานอยูํในสถานศกึษาเทํานั้น  

 การเตรียมตน เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมความพร๎อมของลูกหลานคือรากฐาน

ของการพัฒนากับกระแสอาเซียน  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดบทบาทการด าเนินงาน ดา๎นการตาํงประเทศเชิงรุก โดยเน๎นการ

กระชับความสัมพันธ์ และการขยายความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎าน และในภูมิภาคเอเชีย 

ภายใต๎กรอบความรํวมมือด๎านตํางๆ โดยเฉพาะกรอบความรํวมมือด๎านการศึกษาและได๎

ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในอาเซียนสูํเปูาหมายตามนโยบายการเผยแพรํความรู๎ 

ข๎อมูลขําวสารและเจตนคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเสริมสร๎างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน 

อัตลักษณ์อาเซียน และเตรียมความพร๎อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเพื่อก๎าวสูํประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558, การพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียนและประชาชนให๎มีทักษะที่เหมาะเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคม

อาเซียน,การพัฒนามาตรฐานการศกึษาเพื่อสํงเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์

ในอาเซียน,การเตรียมความพร๎อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก๎าวสูํ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก๎าวสูํ
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ประชาคมอาเซียนเนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุํงเรือง

ของประเทศไทยและภูมิภาค ในความรํวมมือด๎านการศึกษาอาเซียน ความรํวมมือดังกลําว

เป็นไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง

ประกอบด๎วยการปรับปรุงในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การน าโครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและ

เทคโนโลยี การสื่อสารเข๎ามารองรับ ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได๎เรํงพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให๎รู๎จักวัฒนธรรม

สังคม  ความเป็นอยูํของเพื่อนอีก 9 ประเทศ ที่จะสามารถก๎าวสูํประชาคมอาเซียนอยําง

มั่นใจ  โดยการด าเนินโครงการพัฒนาประชาคมสูํอาเซียน เพื่อรองรับการรวมกลุํมของ

ประเทศอาเซียน ในปี 2558   เชํน  โรงเรียน Buffer School  เป็นโรงเรียนที่อยูํติดชายแดนกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ  ได๎แกํ  ลาว พมํา กัมพูชา และมาเลเซีย  โรงเรียน Sister 

School   เป็นโรงเรียนที่มคีวามพรอ๎ม มีความเข๎มแข็งทั้งในเรื่องของภาษาและ ICT  ที่อยูํในพื้นที่

อื่น ๆ ที่ไมํติดชายแดน  แตมํีประสานสัมพันธ์กับอาเซียน 5 ประเทศ  ได๎แกํ เวียดนาม สิงคโปร์ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไนเป็นต๎น  ได๎ก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเป็น

การเตรียมพรอ๎มสูํความเป็นประชาคมอาเซียน โดยการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

เด็กไทยที่สอดรับกับประชาคมอาเซียน  การวิเคราะห์หลักสูตรในสํวนของอาเซียนศึกษา  การ

ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู๎   เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีคุณภาพและ

แข็งแกรํงในประชาคมอาเซียนคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน  คุณลักษณะของ

เด็กไทยในประชาคมอาเซียน ก าหนดคุณลักษณะ 3 ด๎าน ดังนี้  1. ด๎านความรู๎ 1.1)มีความรู๎

เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด๎านการเมอืง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 1.2)มีความรู๎เกี่ยวกับ

อาเซียน  2. ด๎านทักษะ/กระบวนการ 2.1)ทักษะพื้นฐาน สื่อสารได๎อยํางน๎อย 2 ภาษา 

(ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ๎านอีกอยํางน๎อย 1 ภาษา) มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศอยํางสรา๎งสรรค์ มีความสามารถในการแก๎ปัญหาอยํางสันตวิิธี และมีความสามารถ

ในการท างานและอยูํรํวมกับผู๎อื่น 2.2)ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม เคารพและ

ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีภาวะผู๎นา และเห็นปัญหาสังคมและลงมือท าเพื่อ

น าไปสูํการเปลี่ยนแปลง 2.3)ทักษะการเรียนรู๎และพัฒนาตน เห็นคุณคําความเป็นมนุษย์เทํา

เทียมกัน มีสวํนรํวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์อยํางมีเหตุผล มีวิธีคิดอยํางถูกต๎อง และมีความสามารถในการจัดการ / ควบคุม

ตนเอง 3.)ด๎านเจตคติมีความภูมิใจในความเป็นไทย/ ความเป็นอาเซียน รํวมกันรับผิดชอบตํอ

ประชาคมอาเซียน มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลัก
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ธรรมาภิบาล สันติวิธี /สันติธรรม ยอมรับความแตกตํางในการนับถือศาสนา และด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณลักษณะเด็กปฐมวัยก๎าวไปสูํพลเมืองอาเซียน เมื่อ

เราได๎ทราบถึงคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน การเตรียมเด็กปฐมวัย ก๎าวไปสูํ

พลเมอืงอาเซียนในสํวนของปฐมวัย ขอให๎เรายึดเปูาหมายของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให๎

ชัดเจน  ให๎เด็กปฐมวัยของไทยเราได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการให๎พร๎อมทุกด๎าน  และสิ่งที่ควร

ปลูกฝังให๎กับเด็กปฐมวัยของเรา คือ ทักษะการคิด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา มีเหตุผล 

มีทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต และที่ส าคัญมีความรักในความเป็นไทยให๎มากขึ้นจากหลักการ

และแนวคิดสูํการน าไปใช๎การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมตัวให๎พร๎อมที่จะเป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศและของอาเซียนนั้น เราสามารถบูรนาการกิจกรรมในสาระที่

ควรเรียนรู๎ทั้ง 4 สาระเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเชนํ ฉันมีชื่อ นามสกุล เพื่อนๆสมาชิกอาเซียนก็มี

ชื่อ ฉันเรียนรู๎ข๎อตกลงตํางๆเพื่อนๆสมาชิกอาเซียน ฯลฯเรื่องเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล๎อมเด็ก ฉันมีชุมชน  วัฒนธรรม สถานที่ ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ เพื่อนๆสมาชิก

อาเซียนก็มี ฯลฯ ธรรมชาติรอบตัว ฉันมีสิ่งแวดล๎อมรอบตัวมากมายทั้งสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต 

เพื่อนๆสมาชิกอาเซียนมีอะไรบ๎างฯลฯ สิ่งตํางๆรอบตัว ฉันเดินทางไปที่ตํางๆทั้งในประเทศและ

นอกประเทศได๎  โดยทางเรือ  เครื่องบิน   รถไฟ และเรียนรู๎แผนที่ในการเดินทางไปยังประเทศ

อาเซียนได๎ ฯลฯ   

 การจัดการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM)จากกระแสความรู๎และเทคโนโลยี

ใหมํๆ ได๎เกิดขึ้นอยํางมากมาย รวดเร็วผนวกกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมและสภาพแวดล๎อม

ท าให๎ผู๎คนต๎องการปรับตัว เพื่อที่จะสามารถด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได๎อยํางมีคุณภาพ ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงเชํนนี้ ได๎สํงผลตํอกระบวนการด๎านการศึกษา ท าให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนไป

ตามกระแสสังคมการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เน๎นการน าความรู๎ด๎าน

วิทยาศาสตร์ไปใช๎แก๎ปัญหาในชีวิตจริง ที่เป็นประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิต และการท างานใน

อนาคตได๎ เน๎นการจัดการเรียนการสอนผํานกิจกรรมสะเต็มศึกษา จากการแก๎ปัญหา การ

สืบเสาะหาความรู๎ ด๎วยประสบการณ์ตรงอยํางเหมาะสมกับวัยที่ใช๎องค์ความรู๎ ทักษะด๎าน

วิทยาศาสตร์ตํอการด ารงชีวิตในยุคของการเปลี่ยนแปลงได๎เป็นอยํางดี เพื่อให๎เติมโตขึ้น เป็น

ผู๎ใหญํที่สามารถประกอบอาชีพ ในภาคการผลิตและการบริการที่ส าคัญ ซึ่งเป็นก าลัง ที่ดีตํอ

อนาคตของประเทศและด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได๎อยํางมีคุณภาพแนวคิดในเรื่องสะเต็ม

ศึกษานั้น เป็นกระบวนการเชิงระบบแบบวิทยาศาสตร์ ที่น ามาเชื่อมโยงในกระบวนการเรียนรู๎ 

การสร๎างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานจากการคิดค๎น การแก๎ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ซึ่งสามารถ

เตรียมความพร๎อมส าหรับนักเรียน โดยน าสิ่งที่เรียนรู๎ในระบบโรงเรียนไปใช๎แก๎ปัญหาใน
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ชีวติประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎ ส าหรับวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อถึงดูดใจของเด็กเพื่อให๎

มีความรู๎สึกสนุกในการเรียนรู๎ตํางๆ เพื่อให๎คุณครูและผู๎เรียนได๎เห็นคุณคําของการเรียนรู๎

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดหลัก 5 ข๎อ คือ1.) ครูต๎อง

เน๎นการบูรณาการ 2.) ครูต๎องชํวยใหน๎ักเรียนมคีวามเชื่อมโยงระหวํางเนื้อหาวิชาที่เรียนกับที่ได๎

เรียน ไปแล๎ว 3.) เน๎นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 4.) ท๎าทายความคิดของผู๎เรียน และ 5.) 

เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็นและท าความเข๎าใจที่สอดคล๎องกับเนื้อที่เรียน  โดย

การบูรณาการกิจกรรมตํางๆ การจัดท ารูปแบบตัวอยํางกิจกรรม เข๎ากับชีวิตประจ าวันเพื่อ

สามารถเห็นความส าคัญ และการกระตุ๎นให๎นักเรียนเข๎ามาเรียนในสายวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

แนวทางเหลํานี้จะแก๎ปัญหาจ านวนก าลังคนในด๎านวิทยาศาสตร์ และท าให๎คนทั่วไปมีทักษะใน 

ด๎านวิทยาศาสตร์ มากขึ้น การจัดท ากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มส าหรับเด็กปฐมวัย  ที่

สามารถน าหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการและ

เชื่อมโยงการสอนในกิจกรรมหลักซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานของเด็กปฐมวัยได๎ คือ กิจกรรม

เคลื่อนไหว กิจกรรมสร๎างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ๎ง กิจกรรมเสรี 

และกิจกรรมเกมการศึกษา ได๎ทุกกิจกรรมโดยเฉพาะการจัดท าโครงงานปฐมวัย ที่สามารถ

จัดท าได๎อยํางงํายๆ โดยใช๎หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาเชื่อมโยงกับการเรียน  การ

สอนปกติในช้ันเรียน จากปัญหาของเด็กๆ เองก็สามารถน ามาจัดท าเป็นรูปแบบกิจกรรมการ

เรียนรู๎ได๎                      

 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัด

ประสบการณแ์กํเด็กในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาความพร๎อมทั้งทางรํางกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ถึงแม๎วําในปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับนี้จะมีความ

เจริญก๎าวหน๎าทั้งในด๎านปริมาณ และคุณภาพ อันสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของ ประชากร

ในทางที่ดีขึ้น อยํางไรก็ตาม เนื่องด๎วยสังคมวิถีชีวิตและความเป็นอยูํมีการเปลี่ยนแปลงอยําง

รวดเร็วและซับซ๎อนมากขึ้น ท า ให๎มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการในการพัฒนา

ประเทศชาติ และการจัดการศึกษาปฐมวัยก็เชํนกันก าลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค

โดยเฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพซึ่ง นักการศึกษาปฐมวัยได๎พยายามศึกษาค๎นคว๎าและวิจัย

ค๎นหาแนวคิดและวิธีการหรือ การกระท าใหมํ ๆ ซึ่งก็หมายถึงการน านวัตกรรมมาใช๎เพื่อ

ประโยชน์ในการขจัดปัญหาและ อุปสรรคที่มีให๎น๎อยลงหรือหมดไปในที่สุด เชํน โคมินิอุสรูสโซ 

เปสตาลอชซี่ เฟรอเบล และมอนเตสซอรี่ เป็นต๎น ในปัจจุบันแนวคิดของนักการศึกษาเหลํานี้

เป็นแนวคิดที่ได๎รับการยอมรับและนามาปฏิบัติอยํางแพรํหลาย ดังนั้นนวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัย จึงเป็นการน าแนวคิดและวิธีการหรือ การกระท าใหมํ ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ 
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ทางการศึกษาปฐมวัยมาใช๎ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให๎ดียิ่งขึ้น

โดยมีเปูาหมายที่ชัดเจน ความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่

เรียนรู๎ด๎วยการกระท าจากประสบการณ์ตรงที่ประกอบด๎วยสิ่ง ที่เป็นรูปธรรมงําย ๆ ไปสูํสิ่งที่

เป็นรูปธรรมยากๆและไปสูํนามธรรมในที่สุด การจัดการศกึษาปฐมวัยจึงให๎ความส าคัญในเรื่อง

ความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยมุํงจัดประสบการณ์ตามความถนัด ความสนใจ และ

ความสามารถของ แตํละคนเป็นเกณฑ์ เพื่อพัฒนาให๎เด็กมีความพร๎อมในการเรียน นัก

การศกึษาปฐมวัยตั้งแต ํอดตีจนถึงปัจจุบันจึงพยายามที่จะวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย คิดวิธีการ แนวทางใหมํเพื่อแก๎ปัญหาทดลองวิธีการใหมํเผยแพรํแนวทาง และวิธีการ

ใหมํ ซึ่งถือได๎วํา เป็นนวัตกรรม และเมื่อแนวทางและวิธีการใหมํเข๎าสูํระบบปกติก็จะยุติความ

เป็นนวัตกรรม การใช๎เทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช๎มีดังนี้ ระเบียบและวิธีสอนของ โค

มินิอุสเน๎นการสัมผัสรับรู๎จากธรรมชาติใชว๎ัสดุอุปกรณ์สีสันสวยงาม จัดสภาพแวดล๎อมให๎นําอยูํ 

สํวนหลักการของรูสโซ เน๎นให๎เด็กรับรู๎สัมผัสตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ เปสตาลอชซี่

ที่เน๎นใช๎วัสดุอุปกรณ์และวธิีการทางเทคโนโลยีการศกึษาเข๎าชํวย ทั้งการจัดประสบการณ์ที่เป็น

รูปธรรมและประสบการณต์รงของดิวอี้ ตลอดจนการจัดห๎องเรียน เหมือนบ๎านของมอนเตสซอ

รี่ หลักสูตรไฮสโคป(High / Scope Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เดวิด ไวคาร์ท (DaridWeikart) 

และแมรี่ โฮเมน กํอตั้งขึ้นมา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน๎นพุทธิปัญญา (Cognitively Oriented 

Curriculum) หรือกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยความเข๎าใจ ที่ใช๎พื้นฐาน ทฤษฎีพัฒนาการทางด๎าน

สติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget) ประกอบด๎วยหลักการส าคัญ คือ 1) การเรียนรู๎เชิงปฏิบัติการ 

(Active Learning) หรอืการเรียนรู๎ด๎วยการกระท าของเด็กระหวํางเด็กตํอครูเด็กตํอเด็กและเด็ก

ตํอวัตถุสิ่งของหรือสิ่งแวดล๎อมซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของเด็ก 2) พัฒนาการทาง

สติปัญญาเกิดขึ้นตลอดเวลาเด็กเกิดการพัฒนาทางดา๎นสติปัญญาจากการกระตุน๎ภายใน “เพีย

เจท์” เชื่อวําการจัดสิ่งแวดล๎อมที่ดีจะชํวยในการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก การเรียนรู๎เชิงปฏิบัติ

เป็นขั้นตอนการปรับตัวของเด็กให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม เด็กเรียนรู๎จากการค๎นหาการเรียน

กิจกรรมการมีปฏิกิริยาหรือกระท ากับคนหรือวัตถุซึ่งกํอให๎เกิด ความคิด การแก๎ปัญหาการ

ตัดสินใจ ตลอดจนการเลํนซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิตของเด็กการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรไฮสโคป จะเน๎นการสํงเสริมเด็กให๎เขาได๎ ท าในสิ่งที่เขาสนใจหรือในสิ่งที่เขาคิดและ

ได๎รับการฝึกฝนด๎านสติปัญญาและความสามารถของรํางกาย โดยเปิดโอกาสให๎เด็กได๎รํวมมือ

กับเพื่อนและคณะในการวางแผน การท างานเป็นกลุํมตลอดจนสํงเสริมให๎เด็กประสบผลส าเร็จ

ในชีวิต การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคป จึงองค์ประกอบการเรียนรู๎ที่ครูจะต๎องจัดท า6 

ประการ คือ1. การเรียนรู๎เชิงปฏิบัติการ หัวใจส าคัญของการสอนแบบไฮสโคป คือ การเรียนรู๎
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เชงิปฏิบัติการที่มุงํเน๎นให๎ เด็กมีประสบการณ์ตรงในการเรียน เด็กได๎ค๎นหาส ารวจสิ่งตํางๆ โดย

ใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จับต๎องเปลี่ยนแปลงและประกอบวัสดุสิ่งของเข๎าด๎วยกัน มีโอกาสเลือก

วัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมและจุดประสงค์ตําง ๆ ด๎วยตนเอง หัดใช๎เครื่องมือตําง ๆ ที่ท าให๎เด็กได๎

ใช๎กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กในการเรียนและเรียนรู๎ถึงความต๎องการของตนเอง เด็กจะ

เกิดการเรียนรู๎เชิงปฏิบัติได๎ด๎วยการลงมือท าสิ่งตําง ๆ ด๎วยตัวเอง รวมทั้ง การส ารวจค๎นหา

ตลอดจนได๎กระท าระหวํางเด็กตํอเด็ก เด็กตํอผู๎ใหญํ และเด็กตํอวัสดุ อุปกรณ์ซึ่งกิจกรรม

เหลํานี้กํอให๎เกิดพัฒนาการในด๎านสติปัญญา ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กแบบ

ไฮสโคป จึงต๎องมีวัสดุอุปกรณ์หลากหลายไว๎ให๎เด็กแตํละคนได๎ ใช๎เด็กได๎จับต๎องใช๎วัสดุอุปกรณ์ 

เด็กมีโอกาสเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์คิดวําจะใช๎ท าอะไร ได๎ สนทนากับเพื่อนครู สามารถเลือกใช๎

ค าพูด เกิดพัฒนาการทางภาษา ครูและเพื่อนชํวยสนับสนุนเด็กในการคิดและการท ากิจกรรม

หรอืท าสิ่งตําง ๆ ของเด็ก หลักการส าคัญเด็กต๎องสามารถวางแผน (Plan) ปฏิบัติการ (Do) และ

ทบทวนงาน (Review) ของตนในการเรียนทุกครั้ง ซึ่งในกระบวนการสอน ครูต๎องเข๎าใจและมี

ความรู๎ เกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในแตํละวัย จัดห๎องเรียนให๎สะท๎อนถึงการจัดการเรียน

การสอนให๎เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนในแตํละวัย มีมุมตําง ๆ ในห๎องที่เหมาะสม วาง

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนตามตารางกิจวัตรประจ าวัน ครูต๎องเรียนรู๎และใช๎ประสบการณ์

หลักวําต๎องการให๎นักเรียนรู๎อะไรบ๎างจัดกิจกรรมโดยประเมินความสามารถของนักเรียนวํา

ต๎องการหรือยังขาดเนือ้หาในข๎อใดบ๎างพยายามจัด กิจกรรมการสอนให๎ครบในทุกข๎อ การเรียน

เป็นกลุํมยํอยมีประสทิธิภาพมากกวําการเรียนเป็นกลุํมใหญํ นักเรียนได๎มีปฏิสัมพันธ์กับครูและ

เพื่อน ตลอดจนได๎ลงมือปฏิบัติใช๎วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการงํายส าหรับครูในการท าบันทึกสั้นครู

ต๎องทบทวนการจัดการและการวางแผนกิจวัตรประจ าวัน โดยใช๎การประเมินผลจากแฟูมสะสม

งาน 2. หลักการจัดห๎องเรียน 2.1 จัดมุมส าหรับท ากิจกรรม อยํางน๎อยควรมี 5 มุม จัดแบํงมุม

ให๎เรียบร๎อยอาจใช๎พรมหรือเทปแบํงเขตมีมุม เชํน มุมศิลปะ มุมบ๎าน มุมหนังสือ มุมไม๎บล็อก 

มุมตอํหรอืประดิษฐ์สิ่งของชิ้นเล็กๆเชํนไลโก๎ มุมหนังสือมุมคอมพิวเตอร์ โดยตั้งชื่อมุมตําง ๆให๎

นักเรียน ได๎ทราบอาจเป็นภาพหรืออักษรก็ได๎ 2.2 มีวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายและนําสนใจ

ส าหรับนักเรียน ถ๎านักเรียนรู๎สึกเบื่อกับมุมบางมุม ครูมีเทคนิคในการท าให๎มุมนําสนใจขึ้น เชํน 

อาจเพิ่มผ๎ากันเปื้อนที่ มุมบ๎าน 2.3 จัดมุมตําง ๆ และจัดวัสดุอุปกรณ์อยํางมีระบบ อุปกรณ์ตําง 

ๆ มีที่เก็บเหมาะสมอยูํในระดับสายตาของเด็ก ปลอดภัยส าหรับเด็ก 3. ตารางกิจวัตรประจ าวัน 

มีความส าคัญมาก เพราะชํวยให๎เด็กรู๎จักวางแผน การท างานรู๎จักตัดสินใจวําตนเองจะท าอะไร 

ซึ่งเป็นการฝึกระเบียบวินัยให๎กับเด็กมากทั้งยังชํวยให๎ครูงํายตํอการจัดกิจกรรม การจัดกิจวัตร

ประจ าวันอยํางสม่ าเสมอเด็กจะเรียนรู๎ในการจัดตารางเวลา การท างานของตนเอง การสอน
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เชิงปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถวางแผนและเลือกกิจกรรมเพื่อโยงเข๎าหาประสบการณ์ที่ครู

ก าหนดให๎เรยีนได๎ประสบการณ์หลักที่ครูจัดให๎กับเด็กแตํละประสบการณ์จะต๎องสังเคราะห์มา

จากทักษะ เนื้อหา และขั้นตอนพัฒนาการทางสติปัญญา ที่ครูต๎องสามารถให๎ผู๎ปกครองทราบ

ได๎วําเด็กจะเกิดการเรียนรู๎อะไร ครูจะจัดการสอน อยํางไร และผู๎ปกครองจะน าไปสอนที่บ๎าน

ให๎แกํบุตรหลานได๎อยํางไรด๎วย ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูและนักเรียน ในการเรียนการสอนทั่วไป

ครูจะเป็น ผู๎น าในการสอน แตํการสอนแบบไฮสโคป ครูจะให๎โอกาสนักเรียนได๎แสดงออกใน

ด๎าน ตาํง ๆ แสดงความคิดเห็นตลอดจนชํวยน ากิจกรรมตําง ๆ ครูจะท าหน๎าที่เพียงเป็นผู๎สร๎าง

บรรยากาศการเรียนรูท๎างสังคมใหเ๎ป็นไปในแงบํวก แงดํี และจูงใจให๎เกิดการเรียนรู๎ ตาม ความ

สนใจโดยค านึงถึงพัฒนาการและความแตกตํางระหวํางบุคคลเชํนการจัดวัสดุ อุปกรณ์และ

สิ่งแวดล๎อมให๎นักเรียนได๎เรียนอยําง เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ นักเรียนในลักษณะ

ของการเรยีนรู๎เชงิปฏิบัติการ การประเมินผล ครูท าบันทึกสั้น เรื่องราวและเหตุการณ์ประจ าวัน 

เกี่ยวกับความก๎าวหน๎าและปัญหาของนักเรียนแตํละคนทุกวัน แล๎วรวบรวมเรื่องราวของ 

นักเรียนแตํละคนวํามีพัฒนาการเป็นอยํางไร การเก็บตัวอยํางงานที่นักเรียนได๎ท าลงในแฟูม

สะสมงาน เพื่อจะได๎ทราบความก๎าวหน๎าในพัฒนาการของนักเรียนในด๎านตําง ๆการแสดงออก

ของนักเรียนรวมทั้งได๎ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนอกจากนี้แฟูมงานยังสะท๎อนถึงความ

เป็นตัวของตัวเองของนักเรียนแตํละคน และเป็นสื่อกลางให๎เกิดความรํวมมือระหวําง 

ผู๎ปกครองนักเรียน และครู การประเมินผลโดยใช๎ประสบการณ์หลัก เป็นแนวทาง การ

ประเมินผลและการวางแผนตารางประจ าวันของครู  

 การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ (Waldrolf Education) การศึกษาวอลดอร์ฟสาระ คือ

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ รูดอร์ฟสไตเนอร์ อุทิศตนเองในการแสวงหาความรู๎

เกี่ยวกับธรรมชาติของ มนุษย์โดยการสังเกตด๎วยตนเอง และได๎สรุปวํามนุษย์มิได๎เป็นเพียง

ผลิตผลโดยบังเอิญของ เอกภพอันไร๎จิตซึ่งท าหน๎าที่อยํางกลไก เขามองเห็นจิตวิญญาณในตัว

มนุษย์เห็นวาํมันมสีํวนรวํมในชีวติและวิวัฒนาการของจักรวาลแหงํจิตวญิญาณโดยแกํนแท๎ โลก

แหํงสสาร วิวัฒนาการขึ้นมาจากจักรวาลนี้เอง เขาเชื่อวําจิตวิญญาณและกายจะต๎องอยูํคูํกัน 

โดยจิตวิญญาณจะเข๎าสูํกายอยํางช๎าๆ ทีละเล็กละน๎อยคํอยๆ กํอรูปให๎กายเป็นเครื่องมือ ที่

สมบูรณ์ของจติวิญญาณ เขาเห็นวํากระบวนการนี้เต็มไปด๎วยความยุํงยากสลับซับซ๎อน เสียจน

ผูท๎ี่จะเข๎าใจได๎จะต๎องพัฒนาพลังแหงํการสังเกตขึน้ทั้งแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์และ ศิลปะ ดังนั้น

ในความหมายของรูดอร์ฟสไตเนอร์ การศึกษาจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการปูทางสูํปัญหา

ทางการศึกษาทุกข๎อ เขาพูดถึงมนุษย์อยํางทั่วด๎านเสมอ พูดถึงจิตวิญญาณ จิตใจ และรูปกาย 

เขาเห็นวําการศึกษาคือ วิถีทางที่สามารถชํวยให๎จิตวิญญาณซึ่งมาจุติอยํางช๎า ๆ ประสาน
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กลมกลืนไปกับกายใน ระดับที่ปรารถนาได๎ และการที่จิตวิญญาณครองความเป็นใหญํใน

ขั้นตอนตําง ๆ ของ การเจริญวัยทางกาย ด๎วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงทางกายจึงกลายเป็น

เงื่อนง าที่แสดงถึงพัฒนาการของเด็ก รูดอร์ฟสไตเนอร์ แบํงชํวงพัฒนาการของมนุษย์เป็น 3 

ชํวงระยะ คือชํวงระยะที่ 1 เป็นชํวงระยะกํอนที่ฟันแท๎จะขึ้น (แรกเกิด – 7 ขวบ) เมื่อ ทารก

คลอดออกมา ความประทับใจจากรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส พากันพรั่งพรูเข๎า สูํประสาทซึ่ง

ตื่นขึ้นอยํางเชื่องช๎าของเด็กอยํางคํอยเป็นคํอยไป สัดสํวนรํางกายของเด็กยัง เป็นสัดสํวนที่ไมํ

เหมาะสมเพราะระบบในรํางกายคือระบบยํอยอาหารและการเจริญเติบโต ของแขนขา เพื่อ

สร๎างรูปกายกาลังพัฒนา ซึ่งต๎องอาศัยเวลาในการพัฒนาตํอไป ในระยะ 3 ปีแรกของชีวิตพลัง

ทางจิตวญิญาณทั้งหมดของเด็กถูกมอบใหก๎ับความพยายามที่จะเปลี่ยน มนุษย์จากทารกที่ชํวย

ตัวเองไมํได๎ไปสูํเด็กที่เดินตัวตรงและสะท๎อนความรู๎สึกนึกคิดออกมา เป็นค าพูดที่รู๎เรื่อง เด็ก

เป็นเหมือนองคาพยพรับสัมผัส (Sene organ) ซึ่งเปิดรับความฝังใจที่หลั่งไหลเข๎ามาไมํวําจะดี

หรือร๎าย โดยไมํสามารถดึงตัวเองให๎พ๎นจากความฝังใจ เหลํานั้นเลย เด็กจะเรียนรู๎สิ่งตําง ๆ 

โดยการเลียนแบบจากสิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ ตัวเพราะการเลียนแบบเป็นความพยายามที่จะเข๎าใจ

และ ซึมซับสาระจากสิ่งรอบตัว ชํวงระยะที่ 2 อายุ 7 – 14 ปี ระบบในรํางกายกาลังพัฒนาคือ

ระบบ การหายใจ และการเต๎นของหัวใจเพื่อสร๎างพื้นอารมณ์ เด็กมีจินตนาการสูง และชื่นชอบ

ความแตกตํางในธรรมชาติ เชนํ กลางวัน – กลางคืน ฝนตก – แดดออก เด็กชอบฟัง นิทานเพ๎อ

ฝันในชํวงนีจ้งึจัดได๎วําเป็นชํวงของพัฒนาการด๎านความรู๎สึกและความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค์ ชํวง

ระยะที่ 3 อายุ 14 – 21 ปี เมื่อเริ่มเป็นหนุํมเป็นสาว เด็กจะไมํใชํ นักฝันที่มองโลกรอบตัวใน

ลักษณะจินตนาการอีกตํอไป เด็กจะพัฒนาความคิดของเด็กจะ ถูกพัฒนาผํานการศึกษาที่มี

รูปแบบเป็นทางการในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยรูดอร์ฟสไตเนอร์ เสนอแนะการจัด

กิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยวําจะต๎องแปลเนื้อหาสาระจากอาณาจักรแหํงพลังเจตจ านงอยูํ

ตลอดเวลาการเรียนรู๎ของเด็กควรเกิดจากการสังเกต ซึมซับ และสร๎างสรรค์การกระท าขึ้นมา

ใหมํโดยการเลียนแบบ การจัดกิจกรรมให๎แกํเด็กควรเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความต๎องการท า

หรือเข๎ารํวมลงมือท าสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่เด็กได๎เห็นคนอื่นท าตํอหน๎า เชํน กํอนที่เด็กจะเริ่มระบายสี 

เด็กต๎องได๎เห็นผู๎ใหญํจับ พูํกัน จุํมสี แล๎วแตํงแต๎มสีสันลงบนกระดาษ หลักจากที่เด็ กเฝูาดู

กิจกรรมนั้นแล๎ว เด็กก็จะอยากจะลงมือท าเองโดยไมํต๎องการค าอธิบายจากผู๎ใหญํการจัด

กิจกรรมตามแนวคิดนี้ต๎องจัดให๎มีความสมดุลระหวํางการเลํนอิสระกับกิจกรรมกลุํม เพราะ

เด็กจะได๎พัฒนาความคิดริเริ่มของเด็กเองควบคูํไปกับการคลาย การยึดติดกับตัวมากเกินไป

และได๎รับประสบการณ์อันสนุกสนานจากการรวมกลุํมกิจกรรมในโรงเรียน วอลดอร์ฟจึงมีทั้ง

กิจกรรมศลิปะ กิจกรรมการเลํานิทาน กิจกรรม ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะการ
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จัดการศึกษาส าหรับเด็กวัยนี้ควรยึดหลักดังนี้ คือ การท าซ้ า (Repetition) เด็กควรได๎มีโอกาส

ท าสิ่งตํางๆ ซ้ าแล๎วซ้ าเลําจนการกระท านั้นซึมลกึลงไปในกายและจิตจนเป็นนิสัย จังหวะเวลาที่

สม่ าเสมอกิจกรรมในโรงเรียนต๎องเป็นไปตามจังหวะเวลาที่สม่ าเสมอเหมือนลมหายใจเข๎าออก

ยามจิตใจสงบและผอํนคลายเด็กจะได๎รู๎สึกมั่นคง ปลอดภัยความเคารพและการน๎อมรับคุณคํา

ของทุกสิ่ง กิจกรรมและสื่อธรรมชาติที่ จัดให๎เด็กเพื่อให๎เด็กเคารพและเห็นคุณคําของสิ่งตํางๆ 

ที่เกื้อหนุนชีวิตมนุษย์ ความเคารพ และน๎อมรับคุณคําของสิ่งตํางๆ จะเป็นแกํนของจริยธรรม

ตลอดชีวิตของเด็ก การจัดสภาพแวดล๎อม เด็กยิ่งเล็กเทําไรก็ยิ่งเป็นอิสระจากการพึ่งพา

สภาพแวดล๎อมได๎น๎อยเทํานั้น ทุกสิ่ง ทุกอยํางรอบๆ ตัวเด็กมีผลตํอพัฒนาการของเด็กไมํทางใด

ก็ทางหนึ่ง จากแนวความเชื่อ ดังกลํ าว รูดอล์ฟสไตเนอร์ ให๎ความส าคัญกับการจัด

สภาพแวดล๎อมในโรงเรียนเป็นพิเศษ เขาเสนอวําบริเวณโรงเรียนควรประกอบไปด๎วยสํวนที่อยูํ

ในรํมและกลางแจ๎ง บริเวณในรํมควรเป็นที่ที่มีแสงสวํางทั่วถึง ควรท าสีห๎องด๎วยสีอํอนๆ ไมํ

จ าเป็นต๎องติดวอลเปเปอร์ เพราะลายของวอลเปเปอร์จะท าให๎เด็กไมํได๎ใช๎จินตนาการ สํวน

บริเวณกลางแจ๎งควรจัดที่ให๎เด็กได๎เลํนเครื่องเลํนสนาม และควรจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ดังนี ้

อุปกรณ์ภายในห๎องเรียน ภายในห๎องเรียนควรมีอํางล๎างมือขนาดใหญํพอที่ เด็กจะจุํมกระดาษ

วาดเขียนลงไปได๎ทั้งแผํน มีชํองเก็บของส าหรับเด็กแตํละคน สื่อการเรียนหรือของเลํนที่จัด

ให๎แกํเด็ก ควรเป็นสิ่งของจากธรรมชาติ เชํน ไม๎ ดินเหนียว เป็นต๎น เมื่อเด็กได๎เลํนของเลํนที่ท า

มาจากวัสดุธรรมชาติ จะท าให๎เด็กเกิดความผูกพันกับต๎นก าเนิดแหลํงที่มาดั้งเดิมของสิ่ง

เหลํานั้น สไตเนอร์เชื่อวาํของเลํนที่มคีวามสมบูรณ์นอ๎ย แตชีํชํ้องทางในการเลํนจนได๎มากยํอมมี

คุณคําทางการศึกษามากกวําของเลํนที่ประณีต มี รายละเอียดครบหมดทุกอยํางโดยไมํเหลือ

อะไรใหเ๎ด็กจนิตนาการเอาเองเลย นอกจาก ของเลํนแล๎วยังมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ใน

การท างานศลิปะ เชํน กระดาษวาดเขียน พูํกันและสีชนิดตําง ๆ เป็นต๎น สํวนอุปกรณ์กลางแจ๎ง 

ควรประกอบไปด๎วยเครื่องเลํนสนามชนิดตาํงๆ บํอทราย รถเข็น อุปกรณ์กํอสร๎างและเครื่องมือ

ท าสวน เป็นต๎น การศึกษาวอลดอร์ฟมาจากพื้นฐานด๎วยจิตวิญญาณที่ให๎ความส าคัญแกํ 

พัฒนาการทางดา๎นราํงกาย อารมณ์ และสติปัญญา พํอแมํและครูมีหน๎าที่ท าตนเป็นแบบอยําง

ทีด่ี และจัดสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมส าหรบัการเลียนแบบ เด็กควรมีโอกาสได๎เลียนแบบในสิ่งที่มี

คุณคําและค๎นคว๎าสร๎างสรรค์ จึงเป็นการไมํเหมาะสมที่จะสอน การเขียน การอําน และ

คณิตศาสตร์ในชํวงวัยนี้การศึกษาวอลดอร์ฟจึงไมํมีการทดสอบเพราะ สไตเนอร์ เชื่อวํา การ

ทดสอบไมํมคีุณคําทางการศึกษา 

 หลักสูตรใยแมงมุม ใยแมงมุม (Web) เป็นลักษณะหนึ่งของการเขียนผังมโนทัศน์ที่

เน๎นการกระจายเนื้อหาหลักไปสูํเนื้อหารองที่สัมพันธ์กันตามลักษณะมโนทัศน์ที่เรียกอีกอยําง
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หนึ่งวํา Mind mapping หรอื Spidergramวิธีการสร๎างขํายใยแมงมุมเป็นวิธีการหนึ่งที่น ามาใช๎ใน

การจัดสร๎างหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัย เพราะการสร๎างขํายใยแมงมุมหลักสูตร จะท าให๎ครู

เห็นภาพเนื้อหาและกิจกรรมการสอนได๎ชัดเจน นักการศึกษาปฐมวัยใช๎การสร๎างขํายแมงมุม

หลักสูตรเป็นวิธีการก าหนดเรื่องที่จะสอนเด็กให๎ตรงกับความต๎องการและความสนใจของเด็ก

เป็นอันดับแรก รองลงมาใช๎เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของกิจกรรมการเรียนวําสอดคล๎อง

กับกิจกรรมประจ าวันและสํงเสริมพัฒนาการเด็กทุกด๎านอยํางแท๎จริงตามจุดประสงค์ของ

การศึกษา หลักสูตรใยแมงมุมจึงเป็นหลักสูตรที่มีแนวคิดในการจัดประสบการณ์โดยใช๎การบูร

ณาการเนื้อหาสาระและทักษะกระบวนการ 

 การสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach) หรือการสอนภาษา

โดยองค์รวม (Whole Language Approach) เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่เสนอแนวคิดใหมํในการ

สอนภาษา เกิดจากการมองเห็นปัญหาการเรียนรู๎ภาษาของเด็ก ซึ่งเกิดจากการสอนที่ครูมุํงเน๎น

สาระทางภาษาเป็นหลัก ท าให๎การเรียนการสอน ไมํนําสนใจ ไมํเป็นไปตามธรรมชาติคือ ไมํ

เหมาะกับวัย ความสนใจและความสามารถของเด็ก และเมื่อค านึงถึงประโยชน์ที่เด็กจ าเป็นต๎อง

ใช๎ภาษาในการเรียนรู๎และสื่อสารในชีวิตจริงพบวําการสอนภาษาแบบเดิม ไมํเน๎นความส าคัญ

ของประสบการณ์และภาษาที่เด็กใช๎ในชีวิตจริง จึงไมํได๎ให๎โอกาสเด็กเรียนรู๎ภาษาและใช๎ภาษา 

เพื่อสื่อสารอยํางมีความหมายเทําที่ควร แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบธรรมชาติคือถ๎า

เด็กได๎อํานเขียนเชํนเดียวกับที่ เด็กหัดพูด เด็กจะไมํเกิดความเครียด เพราะวิธีการที่เด็กหัดพูด

เกิดจากการที่เด็กพัฒนา จากพูดอ๎อแอ๎จากนั้นพูดเป็นค าๆ 2 – 3 ค า แล๎วจึงคํอยพูดประโยค

ยาว ๆ ที่มคี าศัพท์และ โครงสร๎างไวยากรณ์คล๎ายค าพูดของผู๎ใหญํเด็กเรียนรู๎ค าศัพท์หลายพัน

ค าได๎อยํางเหมาะสมกํอนที่เด็กจะเข๎าโรงเรียน ในการหัดอํานเขียน ครูควรเปิดโอกาสให๎เขาหัด

อํานเขียนโดยการสังเกตและใชค๎ าพูดตามความมุงํหมาย การสอนภาษาแบบธรรมชาติจึง มุํงให๎

เด็กอํานเขียนเพื่อสื่อความหมาย โดยแนะน าให๎เข๎าใจการใช๎ภาษาในสถานการณ์ตํางๆ ที่เขาพบ

ในชีวิตประจ าวัน และจัดสภาพแวดล๎อมและกิจกรรมในห๎องเรียนที่ เปิดโอกาสให๎เด็กหัดอําน

เขียนจากภาษาที่ เขาเห็นรอบตัว ท า ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ภาษาในหลาย ๆ สถานการณ์ ใน

ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสใหเ๎ด็กเรียนรู๎องค์ประกอบยํอยของภาษา เชํน ตัวสะกดและไวยากรณ์

ที่ถูกต๎อง เมื่อเขาจ าเป็นต๎องสื่อความหมายให๎ทุกฝุายเข๎าใจตรงกัน ในลักษณะนี้เองที่เด็กจะได๎

เรียนรู๎วาํองค์ประกอบยํอย ๆ ของภาษาสัมพันธ์ กับความหมายโดยรวมซึ่งเป็น เปูาหมายของผู๎

สื่อภาษาวําต๎องการสื่อสารอยํางไร โดยมีหลักการพื้นฐานในการสอนภาษาแบบธรรมชาติ วํา

เด็กมีโอกาสได๎ใชภ๎าษาอยํางเต็มที่ การสอนภาษาแบบธรรมชาติเปิดโอกาสให๎เด็กมีสํวนรํวมท า

กิจกรรมเกี่ยวกับการใช๎ภาษาอยํางเต็มที่ ตอบสนองตรงตามจุดมุํงหมาย แนวความคิดการ
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เรียนการสอนภาษาไปพร๎อมๆ กันทั้งระบบ เด็กมีโอกาสใช๎ภาษาและเห็นเป็นจริงวํา ใน

ชีวิตประจ าวันของเขาภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการตั้งค าถาม การอธิบาย การสร๎างและสื่อ

จนิตนาการ การเลํนบทบาทสมมุต ิการสะท๎อนความเข๎าใจกับคนอื่น ๆ การแก๎ปัญหาตําง ๆ ได๎ 

ภาษาพูดมีความส าคัญ เป็นพลังพื้นฐานการพัฒนาทางภาษาในล าดับตํอไป การสอนภาษา

แบบธรรมชาติมีแนวคิดพืน้ฐานเช่ือวาํเด็กเกิดมาพร๎อมกับการรับรู๎และมีประสบการณ์กับภาษา 

โดยเฉพาะภาษาแรกเริ่มที่เด็กเรียนรู๎ คือ ภาษาพูด เด็กเมื่อเริ่มแรกคลอดจากครรภ์มารดาจะ

ตกอยูํในสภาพแวดล๎อมที่พรั่งพร๎อมไปด๎วยภาษาพูดจากบุคคล ใกล๎ชิด คือ พํอแมํ พี่น๎อง จน

ขยายวงมาสูํบุคคลในชุมชนและสังคม เด็กจะได๎ฟังภาษาพูด ในรูปแบบตําง ๆ อาทิ ฟังนิทาน 

ฟังเพลงกลํอมเด็ก เพลงปลอบเด็ก ฟังเพลง ฟังบทกลอน บทสนทนาและอื่น ๆ จาก

สภาพแวดล๎อมทางด๎านภาษาที่ได๎รับเด็ก ๆ ได๎เรียนรู๎การออกเสียงพูดจากการพูดเป็นค า วลี

และประโยคในที่สุด นับเป็นการเรียนรู๎ภาษากํอนที่มาโรงเรียน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมใน

ห๎องเรียน ครูควรจัดกิจกรรมภาษาให๎สนุกสนานเด็กได๎เรียนรู๎ค าศัพท์ใหมํ ๆ แปลก ๆ และ

ประโยคที่สลับซับซ๎อน การเรียนภาษาพูดที่เด็กเรียนรู๎มากํอนนี้ นับเป็นพื้นฐานของการเรียนรู๎

การอํานและการเขียนในล าดับขั้นตํอไป การอํานเป็นพื้นฐานน าไปสูํกระบวนการคิด ในการ

สอนภาษาในอดีตและที่เป็นอยูํในปัจจุบันครูมักสอนให๎นักเรียนรู๎จักโครงสร๎างของภาษาเรียนรู๎

ตั้งแตํพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ น าสํวนตํางๆ มาผสมกันอํานเป็นค า ออกเสียง การเรียน

ความหมายของค า แล๎วน าค าตํางๆ มาสร๎างเป็นประโยค โดยมีกฎเกณฑ์ต๎องให๎ถูกตาม

ไวยากรณ์ของภาษา เด็กๆ เรียนอยํางไมํสนุกสนานแตํการสอนอํานตามแบบการสอนภาษา

แบบธรรมชาติ เป็นการเตรียมสภาพแวดล๎อมทางด๎านภาษา ด๎วยการให๎เด็กหยิบจับต๎องสัมผัส

หนังสืออยํางมากมายและกว๎างขวาง เด็กสามารถเลือกอํานได๎อยํางสม่ าเสมอ เด็กจะคํอย ๆ 

เรียนรู๎ รับรู๎และเข๎าใจโครงสร๎างภาษาในที่สุด และจากการอํานนี้น า เด็กไปสูํความสามารถ 

สร๎างกระบวนการคิดที่สร๎างประโยคขึ้นมาใหมํได๎ นับเป็นพื้นฐานการฝึกทักษะการเขียนตํอไป 

การเขียนเป็นทักษะที่พัฒนามาเป็นล าดับขั้นตอนการสอนเขียนแกํเด็กตาม แนวความคิด

พื้นฐานของการสอนแบบธรรมชาติจะไมํเป็นทักษะการสอนเขียนที่ แยกออกมาเฉพาะโดดๆ 

อยํางเดียว การสอนเขียนเป็นกระบวนการที่มีความเคลื่อนไหว ควบคูํกับการที่เด็กได๎รับ

ประสบการณ์จากการอําน การเขียนตัวอักษร ค า  วลี ประโยคจากเนื้อหาการอํานเด็ก ๆ 

สามารถจ าสํวนตําง ๆ โดยไมํรู๎ความหมายในขั้นแรก ซึ่งนับเป็นการให๎เด็กได๎มีทักษะการเขียน

โดยไมํมีการบังคับ แตํเป็นพลังอ านาจในตัวเด็กที่ อยากเขียนถํายทอดออกมาเป็นภาษาเขียน 

ซึ่งน าไปสูํความสามารถเขียนได๎ในที่สุด การสอนเขียนและสอนอําน เป็นทักษะที่สอนควบคูํไป

พร๎อมๆ กัน การสอนภาษาแบบธรรมชาติมีแนวคิดพื้นฐานวํา ในการสอนเขียนและสอนการ
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อํานเป็นทักษะการสอนควบคูํกันไปในชีวิตประจ าวันการที่เด็กฝึกอํานค า น าไปสูํการที่เด็ก

สามารถเขียนค าได๎ ซึ่งเด็กสามารถเขียนเป็นเนื้อเรื่องได๎ในที่สุด การจัดหลักสูตรการสอนแบบ

ธรรมชาตินี้เป็นการสอนแบบบูรณาการโดยเป็นการบูรณาการทั้งเนื้อหาและทักษะเด็กๆจะ

ได๎รับประสบการณ์เห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาและทักษะตําง ๆ ที่เรียนเป็นกลไกเคลื่อนไหว 

ตามธรรมชาติตามความที่เขาสนใจเป็นการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย การจัดเนื้อหาให๎สัมพันธ์

กันเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีโอกาส ส ารวจคิดค๎นพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันชํวยท าให๎

ขยายความเข๎าใจของเด็กให๎กว๎างขวางขึ้น เด็ก ๆ มีโอกาสเรียนรู๎วําการพูดการอําน การฟัง 

การเขียน เป็นเครื่องมือที่น าไปสูํกระบวนการคิด แล๎วถํายทอดออกมาทางภาษาและทักษะ  

ตําง ๆ ทางภาษาเกิดขึ้น ไปพร๎อม ๆ กัน นับเป็นการเรียนรู๎อยํางสนุกสนานและมีความหมาย

ตํอเด็ก บทบาทของครูมีความส าคัญ ถือวําเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดของการสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติ ตัวครูจะต๎องเป็นบุคคลที่มีความรู๎ในเรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีความช านาญ 

และทักษะในการสอนอํานและสอนเขียน มีความรอบรู๎เรื่องหนังสอื วรรณกรรมของเด็ก เนื้อหา 

และโครงสร๎างหลักสูตรแบบบูรณาการและควรเป็นบุคคลที่มีความตื่นตัวในเรื่องเกี่ยวกับ

วรรณกรรมของเด็กการมีปฏิสัมพันธ์การใช๎ภาษากับเด็ก การรู๎จักจัดสภาพแวดล๎อมใน

หอ๎งเรียนให๎พรั่งพร๎อมทางด๎านภาษาใช๎ความรูส๎ังเกต พัฒนาการทางด๎านภาษาของเด็กพร๎อมๆ

กัน การสอนภาษาแบบธรรมชาติเป็นแนวคิดที่นําสนใจที่นําจะนามาสูํวิธีการสอนภาษา ที่

เหมาะสมกับเด็ก เนื่องจากการเรียนรู๎ภาษามีความหมายกว๎างครอบคลุมถึงการเรียนรู๎ ทุกสิ่ง

ทุกอยํางทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์ต๎องใช๎ภาษาเป็นสื่อส าคัญในการแสวงหาและการสร๎างเสริม

ประสบการณ์ชีวิตโดยตลอด ถึงแม๎วําการจัดการศึกษาปฐมวัยยังไมํได๎มุํงเน๎นให๎เด็กอํานออก

เขียนได๎ แตกํารสอนภาษาแบบธรรมชาติก็เป็นแนวคิดที่ส าคัญที่สามารถน ามาใช๎กับเด็กปฐมวัย

เพราะการสอนที่ไมํเหมาะกับธรรมชาติของเด็กจะเป็นการท าลายความสนใจ และทัศนคติที่ดี

ของเด็กที่มตีํอภาษาตั้งแตเํขายังอาํนเขียนไมํได๎  

 การสอนแบบโครงการ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 

โดยใช๎รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการสอนแบบ

โครงการเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเชื่อพื้นฐานวํา เด็กเกิดการ

เรียนรู๎พัฒนาสติปัญญาและทัศนคติขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์และท างานรํวมกับคนอื่นๆ กับ

สิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบๆ ตัวเด็กภายใต๎บรรยากาศที่เด็กได๎รับ การปฏิบัติจากครูอยํางให๎เกียรติ

เคารพความรู๎สึกและความคิดเห็นของเด็ก การสอนแบบโครงการเป็นการสอนที่มุํงให๎เด็ก

เรียนรู๎เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็กเองอยํางลุํมลึก โดยผํานกระบวนการหลักคือ 

กระบวนการแก๎ปัญหาเด็กจะเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ เพื่อค๎นหาค าตอบด๎วยตัวเอง 
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เป็นการสอนที่มุงํให๎เด็กได๎เรียนรูจ๎ากการได๎ มปีระสบการณต์รงกับแหลํงความรู๎เบื้องต๎น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในด๎านกระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติได๎ แก๎ปัญหา

ได๎ และเห็นคุณคําในตนเอง 

 การให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยนับเป็นชํวงวัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับ

พัฒนาการของชีวติ  ประสบการณแ์ละการเรียนรูท๎ี่เด็กได๎รับในชํวง 6 ปีแรกของชีวิตจะมีผลตํอ

การวางรากฐานที่ส าคัญในการสํงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยดังนั้นการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนเพื่อสํงเสริมพัฒนาการด๎านราํงกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา วิธีการ

และรูปแบบที่เหมาะสมจงึมคีวามส าคัญยิ่ง ในการจัดการศกึษาปฐมวัยมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่

จะต๎องได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครอง พํอ แมํ และผู๎ใกล๎ชิดเด็ก เป็นผู๎ชํวยเหลือให๎เด็กมี

พัฒนาการและเตรียมความพร๎อมอยํางเหมาะสม เนื่องจาก ชํวงวัยในบางชํวงเด็กยังต๎องอยูํใน

การดูและของผู๎ปกครองเป็นสํวนมาก โดยเฉพาะในชํวง 0-5 ปีแรกของชีวิต และชํวงเวลา

ดังกลําวเป็นชํวงที่สมอง และพัฒนาการพื้นฐานด๎านรํางกายต๎องได๎รับการเตรียมพร๎อมอยําง

ถูกต๎องและครบถ๎วนในการให๎ความรู๎แกํผู๎ปกครองนั้น เนื้อหาที่จัดให๎มีความส าคัญ เนื่องจาก

บริบทของผ๎ูปกครองมคีวามแตกตํางกัน ควรเน๎นเนื้อหาที่จ าเป็นพื้นฐานและสามารถตํอยอดได๎ 

เชํน การพูด การกิน การเลํน การสร๎างประสบการณ์ที่ตื่นเต๎น การดูโทรทัศน์  ทักษะการ

เรียนรู๎ และการกอดเด็กปฐมวัย  

 การเรียนรวํมของเด็กที่มคีวามตอ๎งการพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี

ความต๎องการพิเศษประเภทตํางๆ เชํน เด็กที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน เด็กที่มีความ

บกพรํองทางการเห็น เด็กที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา เป็นต๎น โดยจัดให๎เด็กเหลํานี้เข๎ามา

เรียนในช้ันเรียนปกติ เพื่อให๎เด็กที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล๎องกับความสามารถของเด็ก อีกทั้งยังชํวยให๎เด็ก

ปกติมีการยอมรับ และปรับตัว เพื่อสามารถเรียนรํวมกับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษได๎การ

เรียนรํวมของเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ หรือการจัดการศึกษาโดยรวม (Inclusive Education) 

เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจะต๎องจัดการศึกษาให๎กับเด็กทุกคน โดยไมํมีการ

แบํงแยกวําเด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเป็นเด็กที่มีความต๎องการพิเศษเด็กทุกคนที่ผู๎ปกครอง

พามาเข๎าเรียน ทางโรงเรียนจะต๎องรับเด็กและจะต๎องจัดการศึกษาให๎เขาอยํางเหมาะสม การ

เรียนรํวมยังหมายถึงการศึกษาที่ไมํแบํงแยกระดับช้ัน เชํน อนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อุดมศึกษา ตลอดจนการด ารงชีพของคนในสังคมหลังจบการศึกษาจะต๎องด าเนินไปใน

ลักษณะรํวมกันที่ทุกคนตํางเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและเขาเหลํานั้นตํางก็เป็นสํวนหนึ่งของ

สังคมที่ต๎องใช๎ชีวิตรํวมกันกับเด็กปกติโดยไมํมีการแบํงแยกซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนด
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ความหมายของการเรียนรํวมวํา หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต๎องการ

พิเศษได๎เรียนรํวมกับเด็กปกติ เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเหลํานี้ได๎มีโอกาสเรียนรู๎ตามรูปแบบที่

เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ให๎สามารถด ารงชีวิตในสังคมอยํางปกติสุข 

การจัดการเรียนรํวมระหวํางเด็กที่มีความต๎องการพิเศษกับเด็กปกติ สามารถจัดการศึกษาได๎

หลายหลายรูปแบบ คือการเรียนรํวมบางเวลา ( Integration) เป็นการจัดให๎เด็กที่มีความ

ต๎องการพิเศษเรียนในโรงเรียนปกติ โดยอาจจัดให๎อยูํในช้ันปกติในบางเวลา เชํน วิชาดนตรี พล

ศึกษา หรือรํวมกิจกรรม ลูกเสือ- เนตรนารี กีฬาสี เป็นต๎น คาดหวังวํา เด็กที่มีความต๎องการ

พิเศษจะมีโอกาสแสดงออก และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กปกติ และยังหมายถึงการจัดช้ันเรียน

เฉพาะส าหรับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กที่รับบริการในลักษณะนี้มักเป็น

เด็กที่มีความพิการระดับปานกลางถึงระดับมาก จึงไมํอาจเรียนรํวมเต็มเวลาได๎ ต๎องมีการ

จัดท าแผนการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคลให๎กับเด็กการเรียนรํวมเต็มเวลา (Mainstreaming) การ

จัดให๎เด็กที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎มีโอกาสได๎เรียนช้ันเดียวกับเด็กปกติ ตลอดเวลาที่เด็กอยูํ

ในโรงเรียน เด็กปกติได๎รับบริการการจัดกระบวนการเรียนรู๎และบริการนอกห๎องเรียนอยํางไร 

เด็กที่มีความต๎องการพิเศษที่ได๎รับบริการเชํนเดียวกันเปูาหมายส าคัญของการเรียนรํวมเต็ม

เวลา คือ เพื่อให๎เด็กเข๎าใจซึ่งกันและกัน ตอบสนองความต๎องการซึ่งกันและกันและมี

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหวํางเด็กที่มีความต๎องการพิเศษกับเด็กปกติ เด็กปกติจะยอมรับ

ความหลากหลายของมนุษย์ เข๎าใจวําคนเราเกิดมาไมํจ าเป็นต๎องเหมือนกันทุกอยําง ทํามกลาง

ความแตกตํางกัน มนุษย์เราตอ๎งการความรัก ความสนใจ ความเอาใจใสํเชนํเดียวกันทุกคนสํวน

เด็กที่มีความต๎องการพิเศษ (Special Needs) หมายถึง เด็กที่มีความต๎องการทางการศึกษาที่

แตกตํางไปจากปกติทั่วไป ทั้งในด๎านเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล และ

เครื่องมืออุปกรณ์การสอน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากสภาพความบกพรํองทางรํางกาย สติปัญญา 

อารมณ ์และสังคม จ าเป็นต๎องได๎รับการกระตุ๎นชํวยเหลือ การบ าบัดฟื้นฟูและให๎การเรียนการ

สอนที่เหมาะสมกับลักษณะและความต๎องการของเด็ก กระทรวงศึกษาธิการได๎แบํงเด็กที่มี

ความตอ๎งการพเิศษออกเป็น 10 ประเภท โดยเป็นเด็กพิการที่ตอ๎งการการจัดการศึกษาพิเศษ 9 

ประเภท และเป็นเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ 1 ประเภท ดังนี้ เด็กที่มีความบกพรํองทางการได๎

ยิน หมายถึงเด็กที่สูญเสียการได๎ยินตั้งแตํ 26 เดซิเบลขึ้นไป ท าให๎สูญเสียการได๎ยิน เป็นเหตุให๎

รับฟังเสียงตํางๆได๎ไมํชัดเจน ซึ่งมี 2 ประเภท คือเด็กหูตึง หมายถึง เด็กที่สูญเสียการได๎ยินถึง

ขนาดที่ท าให๎มีความยากล าบากจนไมํสามารถเข๎าใจค าพูด และการสนทนา แตํไมํถึงกับหมด

โอกาสที่จะเข๎าใจภาษาพูดจากการได๎ยินด๎วยหูเพียงอยํางเดียวเด็กหูหนวก หมายถึง เด็กที่

สูญเสียการได๎ยินมากถึงขนาดที่ท าให๎หมดโอกาสที่จะเข๎าใจภาษาพูดจากการได๎ยินด๎วยหูเพียง
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อยํางเดียวเด็กที่มีความบกพรํองทางการเห็น หมายถึงเด็กที่มีปัญหาในการใช๎สายตาเพื่อการ

เรียนหนังสือ แบํงออกเป็น 2 ระดับ คือเด็กตาบอดบางสํวน หรือเด็กสายตาเลือนราง หมายถึง 

เด็กที่มีสายตาบกพรํองภายหลังจากการแก๎ไขแล๎ว มีสายตาอยูํระหวําง 20/70 และ 20/200 

ฟุต สามารถมองเห็นได๎บ๎างและเด็กตาบอด คือ เด็กที่มีสายตาเหลืออยูํน๎อยมากหรือไมํมีเลย 

ภายหลังจากการแก๎ไขแล๎วมีสายตาเกินกวํา 20//200 ฟุต ดังนั้นจึงไมํสามารถใช๎สายตาในการ

เรียนหนังสือได๎เด็กที่มีความบกพรํองทางสติปัญญา หมายถึงเด็กที่มีพัฒนาการช๎ากวําเด็ก

ทั่วไป และเมื่อวัดระดับสติปัญญาด๎วยแบบทดสอบมาตรฐานแล๎ว พบวํามีระดับต่ ากวําเด็ก

ทั่วไป เด็กที่มีความบกพรํองทางสติปัญญาอาจมีปัญหาทางบุคลิกภาพ ขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง เนื่องจากความล๎มเหลวในการท างานตํางๆ และต๎องพึ่งพาผู๎อื่น เด็กจะมีปัญหาในการ

เรียนรู๎สิ่ งที่ซับซ๎อนหรือสิ่ งที่ เป็นนามธรรม เด็กที่มีความบกพรํองทางรํางกายหรือ

สุขภาพ หมายถึง เด็กที่มีล าตัว แขน หรือขาผิดปกติ ได๎แกํ เด็กที่มีเท๎าใหญํ หนา หรือผิดรูป 

เด็กที่มีกล๎ามเนื้อลีบหรืออํอนแรง ท าให๎เด็กไมํสามารถเรียนในสภาพแวดล๎อมเดียวกันกับเด็ก

ปกติได๎ จึงจ าเป็นต๎องจัดสภาพแวดล๎อมใหมํให๎สอดคล๎องกับความสามารถและความต๎องการ

ของเด็กเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู๎ หมายถึง เด็กที่มีความบกพรํองในกระบวนการทาง

จิตวิทยา ท าให๎เด็กมีปัญหาการใช๎ภาษา ทั้งด๎านการฟัง การอําน การพูด การเขียน และการ

สะกดค า หรือมีปัญหาด๎านคณิตศาสตร์ โดยมิได๎มีสาเหตุมาจากความบกพรํองทางรํางกาย 

ทางการเห็น ทางการได๎ยิน ระดับสติปัญญา อารมณ์หรือสภาพแวดล๎อม ลักษณะเด็กที่มี

ปัญหาทางการเรียนรู๎สํวนใหญํจะเป็นปัญหาการเรียนรู๎ด๎านภาษา โดยเฉพาะการอํานและการ

เขียน และปัญหาด๎านคณิตศาสตร์เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึงเด็กที่มีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนไปจากเด็กที่มวีัยเดียวกันอยํางรุนแรงและตอํเนื่อง แม๎จะได๎รับการบริการด๎านการแนะ

แนวและให๎ค าปรึกษาแล๎วก็ตาม ท าให๎เป็นอุปสรรคตํอการเรียนรู๎ มีพัฒนาการทางการเรียน

อยํางเชื่องช๎า และมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน อยํางไรก็ตามปัญหาทางพฤติกรรม

เหลํานี้ ต๎องมิได๎มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางรํางกาย ประสาทสัมผัสการรับรู๎ หรือ

สติปัญญาเด็กที่มีความบกพรํองทางการพูดและภาษา หมายถึง เด็กที่มีความบกพรํองในการ

เข๎าใจหรือการใช๎ภาษาพูดจนไมํสามารถสื่อความหมายกับผู๎อื่นได๎ตามปกติ เชํน การพูดไมํชัด 

จังหวะการพูดไมํดี คุณภาพของเสียงผิดปกติ ตลอดจนการพูดผิดปกติที่เกิดจากการมีพยาธิ

สภาพของระบบประสาทสํวนกลางหรือระบบสํวนปลาย รวมทั้งการบกพรํองในด๎านการรับรู๎

และการแสดงออกทางภาษา เป็นต๎นเด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีความต๎องการพิเศษ

เนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาท (neurological disorder) ซึ่งสํงผลกระทบตํอ

พัฒนาการของเด็กตลอดชํวงชีวิต ทั้งด๎านความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมาย 
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ความเข๎าใจภาษาทั้งภาษาพูด และไมํใชํภาษาพูด การสร๎างสัมพันธภาพทางสังคม จินตนาการ

ในการเลํน ฯลฯ โดยความผิดปกตินี้ มักจะเกิดขึ้นกํอนอายุ 3 ขวบ อัตราการเกิดของเด็กออทิ

สติก คือ 1 ตํอ 125 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอดีตที่คาดการณ์วําพบเด็กออทิสติกในอัตรา 1 ตํอ 500 

คน ในเด็กชายพบมากเป็น 4 เทําของเด็กหญิง ไมํจ าเพาะเจาะจงในด๎านของเชื้อชาติ ศาสนา 

และพืน้ฐานทางสังคมของครอบครัวเด็กที่มคีวามบกพรํองซ้ าซ๎อนหรอืพิการซ๎อน หมายถึง เด็ก

ที่มคีวามบกพรํองทางอวัยวะสํวนใดสํวนหนึ่งของรํางกายมากกวํา 1 ความบกพรํอง เด็กเหลํานี้

อาจไมํได๎รับประโยชน์จากการเข๎ารํวมโปรแกรมการสอนเด็กที่มีความต๎องการพิเศษโปรแกรม

ใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ จึงต๎องมีการจัดบริการทางการศึกษาและการบริการด๎านอื่น

เพิ่มเติม สํวนมากเป็นเด็กที่มีสภาพความบกพรํองอยูํในระดับรุนแรง ลักษณะของเด็กมีความ

บกพรํองซ้ าซ๎อน จะมีปัญหาในการชํวยเหลือตนเอง การท ากิวัตรประจ าวัน ปัญหาการสื่อสาร 

ไมํสามารถเข๎าใจผู๎อื่น และไมํสามารถสื่อสารให๎ผู๎อื่นเข๎าใจความต๎องการของตนเองได๎ ปัญหา

การเคลื่อนไหว ไมํสามารถหยับจับ นั่ง ยิน หรือเดินได๎ด๎วยตนเอง ปัญหาพฤติกรรมที่ไมํ

เหมาะสม ไมํมีความหมาย หรือเป็นการท าร๎ายตนเองหรือผู๎อื่นและปัญหาทางสังคม เนื่องจาก

เด็กไมํสามารถรับรู๎ หรือเรียนรู๎วิธีการสร๎างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได๎ ซึ่งระดับความรุนแรง

ของปัญหาเหลํานี้ ขึ้นอยูํกับความรุนแรงของความบกพรํองซ้ าซ๎อนที่เกิดขึ้นกับเด็ก และการ

ชํวยเหลือฝึกฝน และฟื้นฟูสมรรถภาพและเด็กปัญญาเลิศ หมายถึง เด็กที่มีความสามารถทาง

สมองสูงกวําเด็กทั่วไป เป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาที่วัดได๎จากแบบทดสอบมาตรฐานได๎คํา

เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกวําคําเฉลี่ยตั้งแตํ 2 ขึ้นไป ลักษณะของเด็กที่มีปัญญาเลิศพบวํามีความ

เฉลียวฉลาด และพัฒนาการเร็วกวําเด็กทั่วไป อาจจะเป็นทางด๎านภาษา ความคิดสร๎างสรรค์ 

ความคิดรวบยอด ความเข๎าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรม สัมพันธภาพและบุคลิกภาพ 
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 การเรียนรวํมของเด็กที่มีความต๎องการพิเศษมีลักษณะการจัดกิจกรรมเพื่อให๎เด็ก

ปฐมวัยสามารถอยูํรํวมและเรียนรู๎รํวมกับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษได๎ จะมีลักษณะของการ

จัดกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมที่เน๎นการกระท าสิ่งตํางๆ รํวมกัน เพื่อให๎เด็กที่มีความ

ต๎องการพิเศษสามารถพัฒนาตนเองได๎ควบคูํกับเด็กปกติ ในขณะเดียวกันเด็กปกติก็จะได๎

เรียนรู๎เกี่ยวกับการปรับตัวให๎เข๎ากับเด็กที่มีความต๎องการพิเศษได๎ ซึ่งเด็กที่มีความต๎องการ

พิเศษที่เรียนรํวมกับเด็กปกติควรมีความสามารถในระดับหนึ่ง ซึ่งไมํใชํเด็กที่มีความต๎องการ

พิเศษประเภทรุนแรง การจัดกิจกรรมประจ าวันจึงเป็นไปตามแนวทางของหลักการจัดกิจกรรม

ประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งครูจะค านึงถึงระดับความสามารถของเด็กที่มีความต๎องการ

พิเศษอยํางมาก และเน๎นการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับลักษณะของเด็กที่มีความต๎องการ

พิเศษในด๎านตํางๆ  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยนี้ใชร๎ะเบียบวิธีวิจัยทั้งเชงิประมาณและเชิงคุณภาพ (mixed methodology) 

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ  และ 2) เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบประชากรที่ใช๎ในการศึกษา คือ โรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ไมํใชํ

โรงเรียนขยายโอกาส ผํานการประเมิน สมศ.รอบสาม ในระดับดีขึ้นไปและมีแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศ ด๎านการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 

115 โรงเรียนกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา จ านวน 92 โรงเรียน โดยผู๎ให๎ข๎อมูลโรงเรียนละ 4 

คน ได๎แกํ ผูอ๎ านวยการโรงเรียน รองผูอ๎ านวยการโรงเรียนหรือหัวหน๎างานวิชาการ หัวหน๎าสาย

ช้ันปฐมวัยหรือผู๎รับผิดชอบงานปฐมวัย และครูผู๎สอนปฐมวัย รวบรวมข๎อมูลโดยใช๎

แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นมาตรสํวนประเมินคําของลิเคอร์ท ( Likert)และยืนยัน

องค์ประกอบโดยการสอบถามผู๎ทรงวุฒิ สถิติที่ใช๎ประกอบด๎วย คําความถี่ ร๎อยละ คํามัชฌิม

เลขคณิต คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหอ์งค์ประกอบเชงิส ารวจ และวิเคราะหเ์นือ้หา 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” สรุป

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  

 1. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ประกอบด๎วย 7

องค์ประกอบ คือ 1) การสนับสนุนสื่อการจัดประสบการณ์ (learning experience media 

support) 2) การบริหารจัดการ (management)  3) การจัดสภาพแวดล๎อม (environment 

management)  4) กระบวนการจัดประสบการณ์ (learning experience management) 5) การ

ให๎บริการแกํผู๎เรียน (student service) 6) การประเมินผลพัฒนาการเด็ก (child development 

evaluation)และ 7) การประสานความรํวมมือกับชุมชน (community relation management)  

 2. การยืนยันองค์ประกอบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทํานมีความคิดเห็นสอดคล๎องต๎องกัน

วํา องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มีความ
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เหมาะสม มีความเป็นไปได๎ มีความเป็นประโยชน์และมีความถูกต๎องครอบคลุมสอดคล๎อง

ทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย ร๎อยละ 100 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยครั้งมีมีประเด็นที่เป็นข๎อค๎นพบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ และสามารถน ามาอภปิรายผลตามวัตถุประสงค์เพื่อ

ความชัดเจนและน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใชใ๎ห๎เกิดประโยชน์ตํอไป ดังนี้ 

 1 .   แนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์ เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

ประกอบด๎วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การสนับสนุนสื่อการจัดประสบการณ์  ( learning 

experience media support) 2) การบริหารจัดการ (management) 3) การจัดสภาพแวดล๎อม 

(environment management)  4) กระบวนการจัดประสบการณ์ (learning experience 

management) 5) การให๎บริการแกํผู๎เรียน (student service) 6) การประเมินผลพัฒนาการเด็ก 

(child development evaluation)และ 7) การประสานความรํวมมือกับชุมชน (community 

relation management) ผูว๎ิจัยมคีวามเห็นวาํองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบนี้มีความเหมาะสม

ตามเหตุผลของตัวแปรที่อธิบายคุณลักษณะขององค์ประกอบได๎ในแนวทางเดียวกัน  โดยใน

การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น สื่อการเรียนการสอนถือวําเป็นหัวใจส าคัญในการ

ถํายทอดความรูไ๎ปสูํผ๎ูเรยีนได๎โดยตรง เด็กปฐมวัยจะเข๎าใจและสามารถสื่อความหมายของการ

จัดกิจกรรมนั้น ๆ จากสื่อการเรียนการสอนที่ครูน ามาใช๎ประกอบการจัดประสบการณ์ ในการ

บริหารจัดการซึ่งเป็นการด าเนินงานโดยคนในการก าหนดทิศทางและการตัดสินใจในการ

ด าเนนิงานขององค์การโดยใช๎กระบวนการท างาน ใช๎ทรัพยากรตําง ๆ ในองค์การในการท างาน 

เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว๎การจัดการสภาพแวดล๎อมซึ่งมีความส าคัญตํอ

การสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของเด็ก เนื่องจากธรรมชาติของเด็กจะเรียนรู๎ ค๎นคว๎า ทดลอง

และตอ๎งการสัมผัสกับสิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ ตัวในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นการ

จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผํานการเลํน เพื่อให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู๎

พัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยบูรณาการผํานการเลํนและเป็น

ประสบการณต์รงผํานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให๎เหมาะสมกับวัยและความแตกตํางระหวํางบุคคล 

โดยผํานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร๎างสรรค์ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ๎งและเกมการศึกษาการ

ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เป็นกระบวนการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด๎านตํางๆ แล๎ว

น ามาเรียบเรียงอยํางเป็นระบบเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัด
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ประสบการณใ์ห๎แกํเด็กการประเมินผลพัฒนาการเด็กและการเรียนรู๎เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคูํ

ไปกับการจัดประสบการณ์ตามปกติในกิจวัตรประจ าวัน ครูที่ประเมินอยํางตํอเนื่องและเป็น

ระบบจะสามารถใช๎หลักสูตรและจัดประสบการณ์ได๎อยํางเหมาะสมกับวัย และความแตกตําง

ระหวํางบุคคลของเด็กและการด าเนินการของสถานศึกษารํวมกับพํอแมํผู๎ปกครองและชุมชน 

ในการให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการใช๎ทรัพยากร

ตําง ๆ เพื่อสนับสนุนให๎พํอแมํผ๎ูปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาของ

เด็กให๎บรรลุเปูาหมายสํวนการประสานความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการด าเนินการของ

สถานศึกษารํวมกับพํอแมํผู๎ปกครองและชุมชน ในการให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัยและการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เพื่อสนับสนุนให๎พํอแมํผู๎ปกครองและ

ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาของเด็กให๎บรรลุเปูาหมาย โดยใช๎การสร๎าง

ความสัมพันธ์อันดีตํอกันเป็นหลักในการด าเนินการ มีความสอดคล๎องกับหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี ข๎อค๎นพบจากการศึกษาวิจัยของทั้งนักวิชาการ นักบริหารองค์กร เพราะจุดหมาย

ปลายทางของการบริหารจัดการ คือ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือผลส าเร็จนั่นเอง แนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ที่ค๎นพบในการวิจัยนี้นับเป็นองค์

ความรู๎ใหมํในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ แตํอยํางไรก็ตามแนวปฏิบัตินี้ก็เป็น

หนึ่งในความพยายามหาวิธีการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ อาจกลําวได๎วําเป็น

แนวทางหนึ่งที่เชื่อวําจะเป็นหนทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

องค์ประกอบทั้ง 7 มีความสอดคล๎องกับหลักการ แนวคิด วิธีปฏิบัติแหํงองค์ความรู๎เชิงบริหาร

ตามล าดับ ดังนี้   

  1.1 องค์ประกอบที่ 1 การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน (learning experience 

media support) ประกอบด๎วย 11 ตัวแปร คือ 1) ครูได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎เกี่ยวกับการ

จัดการเรยีนรู๎ที่สอดคล๎องกับการท างานของสมอง (BBL) และนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย เชํน 

โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 2) ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญา

ท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 3) ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาหรือพัฒนาเด็ก 4) ครูมีวินัยและมีความรับผิดชอบ รักความสะอาดและมีอารมณ์

มั่นคง 5) ครูจบการศกึษาปฐมวัยหรอืมีประสบการณด์๎านการจัดการศึกษาปฐมวัย 6) ครูใช๎สื่อ 

เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎

ให๎แกํเด็ก 7) ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดย

เน๎นการปฏิบัติจริงของเด็ก 8) ครูวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะห์ความ

สอดคล๎องของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับสาระการเรียนรู๎รายปี เพื่อจัดท าหนํวย
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การจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์  9) ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ 

นวัตกรรมเพื่อแก๎ปัญหาหรอืพัฒนาเด็ก  10) ครูทุกคนจัดประสบการณ์โดยบูรณาการกิจกรรม

ผํานการเลํน กระตุ๎นให๎เด็กทุกคนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม 11) มีที่เลํนน้ า เลํนทราย ที่

สะอาดปลอดภัยและมีอุปกรณ์การเลํนที่เอือ้ตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 12) มีครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอ

เด็ก ผู๎ปกครองและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งสอดคล๎องกับ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

ประยงค์  เนาวบุตร, วัฒนา  มัคคสมันและเยาวพา  เตชะคุปต์  สื่อเป็นตัวกลางในการ

ถํายทอดเรื่องราวเนือ้หาจากผู๎สํงไปยังผู๎รับในการเรียนการสอน สื่อเป็นตัวกลางน าความรู๎จาก

ผูส๎อนสูํเด็ก ท าให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ตามจุดประสงค์ที่วางไว๎ ชํวยใหเ๎ด็กได๎รับการประสบการณ์

ตรง ท าให๎สิ่งที่เป็นนามธรรมเข๎าใจยากกลายเป็นรูปธรรมที่เด็กเข๎าใจงําย เรียนรู๎ได๎งําย รวดเร็ว 

เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู๎และค๎นพบด๎วยตนเอง สื่อประกอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ควรมีสื่อที่เป็นประเภท 2 มิติและ

หรือ 3 มิติ ที่เป็นสื่อของจริง สื่อธรรมชาติ สื่อที่อยูํ ใกล๎ตัวเด็ก สื่อสะท๎อนวัฒนธรรม สื่อที่

ปลอดภัยตํอตัวเด็ก สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด๎านตําง ๆ ให๎ครบทุกด๎าน สิ่งที่เอื้อให๎เด็กเรียนรู๎ผําน

ประสาทสัมผัสทั้งห๎า โดยการจัดการใช๎สื่อเริ่มต๎นจาก สื่อของจริง ภาพถําย ภาพโครงรําง และ

สัญลักษณ์ ทั้งนี้การใช๎สื่อต๎องเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความแตกตํางระหวํางบุคคล ความ

สนใจและความต๎องการของเด็กที่หลากหลาย  โดยมีวิธีการเลือกสื่อ ดังนี้ 1) เลือกให๎ตรง

จุดมุํงหมายและเรื่องที่สอน 2) เลือกให๎เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก 3) เลือกให๎

เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นที่เด็กอยูํหรือสถานภาพของสถานศึกษา 4) มีวิธีการใช๎

งํายและน าไปใช๎ได๎หลายกิจกรรม 5) มีความถูกต๎องตามเนื้อหาและทันสมัย 6) มีคุณภาพดี 

เชนํ ภาพชัดเจน ขนาดเหมาะสม ไมํมีสีสะท๎อนแสง 7) เลือกสื่อที่เด็กเข๎าใจงํายในเวลาสั้น ๆ ไมํ

ซับซ๎อน 8) เลือกสื่อที่สามารถสัมผัสได๎ 9) เลือกสื่อเพื่อใช๎ฝึกและสํงเสริมการคิดเป็น ท าเป็น 

และกล๎าแสดงความคิดเห็นด๎วยความมั่นใจ โดยสามารถจัดหาสื่อได๎หลายวิธี ดังนี้ 1) จัดหา

โดยการขอยืมจากแหลํงตําง ๆ เชํน ศูนย์สื่อของสถานศึกษาของรัฐบาล หรือสถานศึกษา

เอกชน 2) จัดซื้อสื่อและเครื่องเลํนโดยวางแผนการจัดซื้อตามล าดับความจ าเป็น เพื่อให๎

สอดคล๎องกับงบประมาณที่ทางสถานศึกษาจัดสรรให๎และสอดคล๎องกับแผนการจัด

ประสบการณ์3) ผลิตสื่อและเครื่องเลํนใช๎เองโดยใช๎วัสดุที่ปลอดภัยและหางําย เป็นเศษวัสดุ

เหลือใช๎ที่มีอยูํในท๎องถิ่นนั้น ๆ ข๎อควรระวังในการใช๎สื่อการเรียนการสอน ควรระวังในเรื่อง

ตํอไปนี้ 1) วัสดุที่ใช๎ ต๎องไมํมีพิษ ไมํหักและแตกงําย มีพื้นผิวเรียบ ไมํเป็นเสี้ยน  2) ขนาด ไมํ

ควรมีขนาดใหญํเกินไป เพราะยากตํอการหยิบยก อาจจะตกลงมาเสียหาย แตก เป็นอันตราย

ตํอเด็กหรือใช๎ไมํสะดวก เชํน กรรไกรขนาดใหญํ โต๏ะ เก๎าอี้ที่ใหญํและสูงเกินไป และไมํควรมี
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ขนาดเล็กเกินไป เด็กอาจจะน าไปอมหรือเกินท าให๎ติดคอหรือไหลลงท๎องได๎ เชํน ลูกปัดเล็ก 

ลูกแก๎วเล็ก เป็นต๎น 3) รูปทรง ไมํเป็นรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม เป็นสัน 4) น้ าหนัก ไมํควรมี

น้ าหนักมาก เพราะเด็กยกหรือหยิบไมํไหว อาจจะตกลงมาเป็นอันตรายตํอตัวเด็ก 5) ความ

ปลอดภัย หลกีเลี่ยงสื่อที่เป็นอันตรายตํอตัวเด็ก เชํน สารเคมี วัตถุไวไฟ 6) สี หลีกเลี่ยงสีที่เป็น

อันตรายตํอสายตา เชนํ สีสะท๎อนแสง  

 1.2 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ (management) ประกอบด๎วย 11 

องค์ประกอบ คอื 1) ผ๎ูบริหารมแีนวคิดและทิศทางการจัดการศกึษาปฐมวัยที่ทันสมัย เหมาะสม

สอดคล๎องตามปรัชญาและหลักการศึกษาปฐมวัย 2) ผู๎บริหารมีแนวคิดและทิศทางการจัด

การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย เหมาะสมสอดคล๎องตามปรัชญาและหลักการศึกษาปฐมวัย  3) 

ผู๎บริหารอุทิศเวลาให๎กับการท างาน  4) ผู๎บริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่

ศรัทธาเชื่อถือ 5) ผูบ๎ริหารบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปคณะกรรมการบริหารงานของศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่เน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง 6) ผู๎บริหารบริหารจัดการศึกษา

ปฐมวัยในรูปคณะกรรมการบริหารงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่เน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎มี

สํวนเกี่ยวข๎อง 7) โรงเรียนเป็นแหลํงศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย และศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  8) ผู๎บริหารมีการบริหารงานวิชาการตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยอยํางเป็น

ระบบให๎บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํเด็ก 9) โรงเรียนก าหนดภาระงานหรือมอบหมาย

งานให๎กับครูและบุคลากรอื่น ๆ ตามความรู๎ความสามารถของแตํละบุคคล 10) ผู๎บริหารน า

ข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจ วางแผนการบริหาร หรับปรุง/พัฒนาการ

ด าเนินงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 11) ผู๎บริหารด าเนินการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลตามแผนอยํางน๎อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  สอดคล๎องกับสุรัสวดี  ราชกุลชัย, เสนาะ  

ติเยาว,์ สาคร  สุขศรวีงศ์,Bartol and Martin, Griffin, CertoIvancevich and Matterson, ซึ่งได๎ข๎อ

สรุปวํา การบริหารจัดการเป็นการด าเนินงานโดยคนในการก าหนดทิศทางและการจัดสินใจใน

การด าเนินงานขององค์การโดยใช๎กระบวนการท างาน ใช๎ทรัพยากรตําง ๆ ในองค์การในการ

ท างาน เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว๎ โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) การวางแผน 

(Planning) เป็นความสนใจในการก าหนดเปูาหมายอนาคตของผลการปฏิบัติงาน และ

ครอบคลุมเนื้อหาของการตัดสินใจและใช๎ทรัพยากรเพื่อบรรลุเปูาหมาย การตัดสินใจ ถือเป็น

สํวนหนึ่งของการวางแผน การวางแผนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความส าเร็จขององค์การใน

อนาคตในระยะสั้น(Decision Making)และระยะยาว(Long Term)  2) การจัดการองค์การ 

(Organizing) หลักจากที่มีการวางแผนโดยก าหนดเปูาหมายและพัฒนาแผนงานแล๎ว  ผู๎บริหาร

ต๎องมีการจัดองค์การในเรื่องของทรัพยากรทางกายภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่จ าเป็นเข๎าไว๎ใน
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แผน โดยการจัดองค์การควรระบุถึงกิจกรรมทางกายภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่จ าเป็นเช๎าไว๎

ในแผน โดยการจัดองค์การควรระบุถึงกิจกรรมและทรัพยากรทางการบริหาร มีการมอบหมาย

งานหรือแบํงจัดสรรทรัพยากร โดยเน๎นความส าคัญวําจะจัดองค์การให๎เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่

วางไว๎ เป็นการน าเอาแผนงานที่ก าหนดไว๎มาก าหนดหน๎าที่ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติภายใน

องค์การ  3) การสั่งการหรอืการชี้น า (Directing/Leading) เป็นการใช๎อิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงาน

ให๎ปฏิบัติงานและน าไปสูํความส าเร็จตามเปูาหมายที่ระบุไว๎ เป็นกระบวนการจัดการให๎สมาชิก

ในองค์การท างานรํวมกันได๎ด๎วยวิธีตําง ๆ การสั่งการหรือการน าต๎องใช๎ความสามารถ เชํน 

ภาวะความเป็นผู๎น าของผู๎บริหาร  การจูงใจ การติดตํอสื่อสารภายในองค์การและการท างาน

เป็นทีม  และ 4) การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการตรวจตราหรือติดตามผลและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตําง ๆ เพื่อให๎มีมาตรฐาน เชํน มาตรฐานการด าเนินการ  

มาตรฐานด๎านคุณภาพ เพื่อรักษาให๎องค์การด าเนินไปในทิศทางสูํเปูาหมายอยํางถูกต๎องตาม

วัตถุประสงค์หลักการขององค์การในเวลาที่ก าหนดไว๎ เทเลอร์ (Taylor) ได๎เสนอหลักการ

บริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (The Principles of Scientific Management) 1) การท างานด๎วยปริมาณ

มาก (a large daily task) คนงานแตํละคนในหนํวยงาน ไมํวําจะด ารงต าแหนํงอะไร จะได๎รับ

มอบหมายงานให๎ท าแตํละวันชัดเจน โดยการพิจารณาก าหนดงานอยํางละเอียดถี่ถ๎วนจะท าให๎

แตํละคนท างานได๎เต็มที่ตลอดวัน 2) การท างานที่มีเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน (standard and 

conditions)  คนงานได๎รับการมอบหมายอยํางมีมาตรฐานแนํนอน และสามารถจะท างานของ

ตนด๎วยความมั่นใจ  3) การท างานมีรายได๎สูง(high pay for success) ผู๎ที่ท างานเสร็จครบถ๎วน

จะได๎รับคําตอบแทนสูง 4) การท างานบกพรํองที่กํอให๎เกิดสูญเสีย ความล๎มเหลวควรจะเป็น

เรื่องของบุคคลเป็นส าคัญ  5) การท างานในองค์การขนาดใหญํต๎องการผู๎เช่ียวชาญ (expertise 

in large organization)  เมื่อองค์การขนาดใหญํโตมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การท างานก็จะ

ยิ่งยาก และไมํอาจท าส าเร็จได๎ด๎วยบุคลากรระดับต๎น ลักษณะส าคัญของการบริหารเชิง

วิทยาศาสตร์ จ าแนกได๎ดังนี้ 1) การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว (time and motion studies) 

เพื่อให๎งานที่ท าใช๎เวลาและก าลังงานที่น๎อยที่สุด  2) การแบํงงานออกเป็นสํวนยํอยและตาม

ความช านาญ (division of labor and specialization) ประสิทธิภาพของการท างานได๎มาจากการ

แบํงงานออกเป็นสํวนยํอย จนถึงองคป์ระกอบพืน้ฐาน ท าให๎เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพงาน  

3) การมีมาตรฐาน (standardizationof task) การจัดแบํงงานออกเป็นสํวน ๆ ท าให๎เกิดลักษณะ

งานที่ท าเป็นประจ าและมีมาตรฐานงานที่ชัดเจนแนํนอน 4) เอกภาพในการบังคับบัญชา (unity 

of command)  รวมการประสานงานและการตัดสินใจในองค์การเข๎ามาสูํสํวนกลางที่

ผู๎ใต๎บังคับบัญชาโดยตรงเพียงคนเดียว  5) ขอบเขตการควบคุมบังคับบัญชา (span of control) 
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หนํวยงานในแตํละระดับช้ันของสายการควบคุมบังคับบัญชาจะต๎องได๎รับการดูแลและ

ประสานงานกับหนํวยงานอื่น โดยขอบเขตการควบคุมบังคับบัญชาที่เหมาะสมและหัวหน๎างาน

แตํละระดับช้ันควรมีผู๎ ใต๎บังคับบัญชาระหวําง 5-10 คน  6) เอกภาพของการท างาน 

(uniqueness of function) หนํวยงานยํอยในองค์การ ควรท างานเฉพาะอยํางไมํควรจะท างาน

ซ้ าซ๎อนกัน  และ 7) องค์การรูปนัย (formal organization) การเน๎นการวิเคราะห์องค์การ ควร

ท างานชัดเจน กับองค์การอรูปนัย ( informal organization) อันเป็นองค์การที่เกิดจากกลุํมที่มี

ปฏิสัมพันธ์กันแตํไมํมีการจัดโครงสร๎างที่เป็นระบบที่แนํนอนชัดเจน  แดเนียลแคทซ์และโร

เบอร์ทแอลคาห์น (Daniel Katz and Robert L. Kahn) พัฒนาการศึกษาระบบปัจจัยน าเข๎า 

ผลผลิต กระบวนการ (input output process system) โดยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์

ทฤษฎีเชิงระบบในการศึกษาองค์การ 2 แนวทาง คือ แนวคิดเกี่ยวกับระบบปิดซึ่งเน๎น

ความส าคัญของการศึกษาโครงสร๎างขององค์การเป็นส าคัญ สํวนวัฒนา  มัคคสมัน กลําววํา 

การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัย เป็นการด าเนินการใด ๆ ของผู๎บริหารสถานศึกษา

ปฐมวัย เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีความส าคัญ

ทั้งตํอคุณภาพของเด็กปฐมวัย ตํอการท างานของบุคลากรในสถานศึกษาตํอคุณภาพการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา และตํอคุณภาพของการศึกษาปฐมวัยโดยสํวนรวม การบริหาร

จัดการสถานศึกษาปฐมวัยมีขอบเขตและภารกิจ ประกอบด๎วยงานการจัดการเรียนการสอน 

และงานสนับสนุนการเรียนการสอน ทักษะที่ส าคัญของผู๎บริหาร ประกอบด๎วย ภาวะผู๎น า การ

ตัดสินใจ การจูงใจและการตดิตํอสื่อสาร หลักการบริหารจัดการ เป็นแนวทางที่ผู๎บริหารยึดถือ

ในการบริหารจัดการมี 2 สํวน คือ หลักการบริหารจัดการทั่วไปและหลักการบริหารทาง

การศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัยสามารถเลือกหลักการบริหารจัดการที่เหมาะสมด๎วย

การวิเคราะห์ขอบขํายงานและภารกิจในสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาได๎ทั้งการบริหารใน

ภาพรวมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช๎ใน

การด าเนิน ชีวิตประจ าวันที่ เป็นวิถี ชีวิตวัฒนธรรมของทุกคนในสถานศึกษาปฐมวัย  

กระบวนการบริหารจัดการ ประกอบด๎วย กระบวนการที่ใช๎ในการบริหารจัดการทั่วไปและ

กระบวนการบริหารจัดการที่มีจุดมุํงหมายพิเศษ โดยเลือกกระบวนการบริหารจั ดการที่

เหมาะสมด๎วยการวิเคราะหข์อบขํายและภารกิจในสถานศกึษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน

การบริหารจัดการสถานศึกษาปฐมวัยให๎สอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษาได๎ทั้งในการ

บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมและทุกขอบขํายงานที่ส าคัญ ทั้งงานวิชาการ งานบุคลากร งาน

ธุรการและการเงนิ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่และงานอื่น ๆ  
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  1.3 องค์ประกอบที่ 3 การจัดสภาพแวดล๎อม (environment management)  

ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 2) มีห๎องน้ า ห๎องส๎วมสะอาด มีสุขภัณฑ์เหมาะสม

กับเด็กและตั้งอยูํในบริเวณห๎องเรียนหรือบริเวณใกล๎เคียงที่เด็กใช๎ได๎สะดวก  3) ห๎องเรียน

สะอาด สวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัย 4) ภายในห๎องเรียนมีมุมประสบการณ์อยํางน๎อย 4 

มุม เชนํ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา มุมบทบาทสมมุติ ภายในมุม

มีสื่อของเลํนอยํางหลากหลายเพียงพอกับจ านวนเด็ก และมีรํองรอยการหมุนเวียนการเปลี่ยน

สื่อในมุมประสบการณ์ 5) มีห๎องเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสงสวํางเพียงพอ อากาศถํายเทได๎

สะดวก ไมํมเีสียงดังรบกวน 6) มีเครื่องเลํนสนามอยํางหลากหลาย จ านวนเพียงพออยูํในสภาพ

ดีและปลอดภัยครบทุกรายการ สอดคล๎องกับส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง

ให๎ข๎อสรุปวํา สภาพแวดล๎อมมีความส าคัญตํอการสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของเด็ก 

เนื่องจากธรรมชาติของเด็กจะเรียนรู๎ ค๎นคว๎า ทดลองและต๎องการสัมผัสกับสิ่งแวดล๎อมรอบ ๆ 

ตัวการจัดสภาพแวดล๎อม มีดังนี้ 1) สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมที่

เป็นวัตถุจับต๎องได๎ก าหนดให๎เป็นได๎ทั้งภายในและภายนอกหอ๎งเรียน 1.1) สภาพแวดล๎อมภายใน

ห๎องเรียน  พื้นที่อ านวยความสะดวกภายในห๎องเรียน จ าเป็นต๎องมีพื้นที่ส าหรับเด็กเพื่อแสดง

ผลงาน เก็บแฟูมผลงาน เก็บเครื่องใช๎สํวนตัวของเด็ก มีพื้นที่ส าหรับเก็บเครื่องใช๎ของครูผู๎สอน

และมีปูายนิเทศตามหนํวยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว 

ต๎องก าหนดให๎มีพื้นที่ที่เด็กสามารถท างานได๎ด๎วยตนเอง และกิจกรรมด๎วยกันเป็นกลุํมเล็กหรือ

กลุํมใหญํ เด็กสามารถเคลื่อนไหวได๎อยํางอิสระ จากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไมํ

รบกวนผู๎อื่น และพื้นที่จัดมุมเลํนหรือมุมประสบการณ์ สามารถจัดได๎ตามความเหมาะสม 

ขึ้นอยูํกับสภาพของห๎องเรียน จัดแยกสํวนที่สามารถใช๎เสียงดังและสํวนที่ต๎องการความสงบ

ออกจากกัน  1.2) สภาพแวดล๎อมภายนอก ห๎องเรียน เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมภายในอาณา

บริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา รวมทั้งจัดสนามเด็กเลํนพร๎อมทั้งเครื่องเลํนสนาม จัดระวังรักษา

ความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษาและบริเวณรอบนอกสถานศึกษา ดูแลรักษาความ

สะอาด จัดแตํงและปลูกต๎นไม๎ให๎มีความรํมรื่นสวยงาม  รอบ ๆ บริเวณสถานศึกษา สิ่งตําง ๆ 

เหลํานีเ้ป็นสํวนหน่ึงที่สงํผลตํอการเรยีนรู๎และพัฒนาการของเด็ก 2) สภาพแวดล๎อมทางจิตภาพ 
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เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวบุคคล ประกอบด๎วย การปฏิสัมพันธ์

ระหวํางครูผู๎สอนกับเด็ก การเสริมแรงเชิงบวก การจัดกิจกรรมให๎เด็กมีโอกาสมีสํวนรํวมด๎วย

ความสนใจ ตั้งใจ กระตือรือร๎น ได๎พูดคุย หัวเราะ ด๎วยความสนุกสนานมากกวําการถูกบังคับ

ให๎รํวมกิจกรรม ทั้งนี้ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูผู๎สอนกับเด็กในเชิงบวกจะชํวยให๎เด็กมี

ความสุขสนุกในการเรียนรู ๎ สภาพแวดล๎อมที่เอือ้ตํอการเรียนรู๎จะต๎องอยูํในสภาพที่สนองความ

ต๎องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน ผู๎สอนจะต๎องจัดสภาพแวดล๎อม

ให๎เด็กได๎อยูํในที่ที่สะอาด ปลอดภัยอากาศสดชื่น ผํอนคลายไมํเครียด มีโอกาสออกก าลังกาย

และพักผอํน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มีของเลํนที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย ให๎เด็กมีโอกาสเลือก

เลํน เรียนรู๎เกี่ยวกับตัวเองและโลกที่เด็กอยูํ รวมทั้งพัฒนาการอยูํรํวมกับคนอื่นในสังคม ดังนั้น 

สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนจึงเป็นเสมือนหนึ่งสังคมที่มีคุณคําส าหรับเด็ก

แตํละคนจะเรียนรู๎ สํวนกอร์ดอนและบราวน์ (Gordon and Browne) ได๎จ าแนกสภาพแวดล๎อม

ภายในสถานศึกษาปฐมวัยเป็น 3 ด๎าน ดังนี้ คือ 1) สภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ซึ่งได๎แกํ 

สถานที่ พื้นที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งความสะดวกและประโยชน์ของสิ่งเหลํานี้  2) 

สภาพแวดล๎อมด๎านการเรียนรู๎ ซึ่งได๎แกํ มวลประสบการณ์ กิจกรรม ชํวงเวลาและกิจวัตร

ประจ าวัน ที่ได๎ก าหนดขึ้น 3) สภาพแวดล๎อมด๎านสัมพันธภาพระหวํางบุคคล ได๎แกํ จ านวนเด็ก 

อัตราสํวนของครูกับเด็ก กลุํมอายุของเด็ก บุคลิกภาพของครูและลักษณะของปฏิสัมพันธ์ของ

กลุํมบุคคลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับวัฒนา  ปุญญฤทธิ์ วํา การบริหารสภาพแวดล๎อม

อยํางเหมาะสมจะชํวยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตําง ๆ ภายในสถานศึกษาให๎เป็นไป

อยํางราบรื่นและเกิดผลดี ท าให๎เด็กและบุคคลที่อยูํภายในสถานศึกษามีความรู๎สึกตํอการใช๎

ชีวิตอยูํภายในสถานศึกษาอยํางมีความสุขอันจะสํงผลตํอคุณภาพและประสิทธิภาพของการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาในที่สุด และสํงผลตํอการพัฒนาไปตามทิศทางที่ได๎ก าหนดไว๎ สํวน 

วัฒนา ปุญญฤทธิ์ กลําววํา การบริหารสภาพแวดล๎อมในสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง การ

ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสัมพันธภาพของบุคคลใน

สถานศึกษาที่มีความเหมาะสมสอดคล๎องกัน ทั้งนี้ โดยตอบสนองตํอความต๎องการพื้นฐาน

จ าเป็นของเด็ก และวัตถุประสงค์ทางการศึกษา สภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษานั้นมี

ขอบขํายที่ครอบคลุมถึงสภาพแวดล๎อมที่ตอบสนองทางกายภาพ สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ
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ด าเนนิกิจกรรมและสภาพแวดล๎อมด๎านปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล การบริหารสภาพแวดล๎อมที่

ตอบสนองทางด๎านกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมที่ตอบสนองตํอความต๎องการพื้นฐาน

ของเด็กในการด ารงชีวิตและการท ากิจกรรมตําง ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งได๎แกํ การจัดอาคาร

สถานที่และห๎องตําง ๆ การจัดบริเวณและเนื้อที่ การจัดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช๎ 

ทั้งนี้ เพื่อให๎การบริหารสภาพแวดล๎อมทางกายภาพด าเนินไปอยํางเหมาะสมจึงควรมีการ

ประเมินผลการจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ เพื่อน าผลที่ได๎ไปสูํการพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สํวนการบริหารสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการด าเนินกิจกรรมและประสบการณ์ 

เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ซึ่งจะชี้บํงถึงวิธีการจัด

กิจกรรมและประสบการณ์ในสถานศึกษา จึงต๎องจัดสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับลักษณะ

ของกิจกรรมตําง ๆ ของเด็ก อันได๎แกํ ภารกิจด๎านกิจวัตรประจ าวัน กิจกรรมประจ าวัน และ

การจัดสภาพแวดล๎อมอยํางปลอดภัย นอกจากนี้ การะประเมินผลสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ

ด าเนินกิจกรรมและประสบการณ์ จะชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถพัฒนาสภาพแวดล๎อมได๎

เหมาะสมยิ่งขึ้น และการบริหารสภาพแวดล๎อมด๎านปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคล เป็นการจัด

สภาพแวดล๎อมด๎านบรรยากาศภายในสถานศึกษา ลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลใน

สถานศกึษา ได๎แกํ เด็กกับเด็ก เด็กกับผู๎ใหญํ และผู๎ใหญํกับผู๎ใหญํ บรรยากาศในห๎องเรียนจะมี

ผลตํอสภาพแวดล๎อมด๎านบรรยากาศภายในสถานศึกษาซึ่งจะสํงผลตํอพัฒนาการของเด็กใน

ที่สุด ดังนั้น การจัดสภาพแวดล๎อมด๎านปฎิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลจึงมีความส าคัญเชํนเดียวกับ

สภาพแวดล๎อมด๎านอื่น 

  1.4 องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการจัดประสบการณ์ (learning experience 

management) ประกอบด๎วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่ใช๎วินัยเชิงบวก

และเอื้อตํอการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 2) จัดปูายนิเทศ/มุม

ประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎หรือสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เด็กสนใจ โดย

เด็กมีสวํนรํวมในการจัดปูายนิเทศ 3) นักเรียนมีกล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช๎ได๎

อยํางคลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน 4) ครูท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรือพัฒนา

คุณภาพเด็ก ซึ่งสอดคล๎องกับส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, เยาวพา  เดชะคุปต์, 

และวัฒนา  มัคคสมันการจัดการเรียนรู๎ในระดับการศึกษาปฐมวัยจะไมํจัดเป็นรายวิชา แตํเป็น
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การจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผํานการเลํน เพื่อให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรง เกิดการ

เรียนรู๎พัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา การจัดประสบการณ์

จ าเป็นต๎องค านึงถึงพัฒนาการและการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนพัฒนาทุกด๎านอยํางสมดุล โดยบูรณา

การผํานการเลํนและเป็นประสบการณ์ตรงผํานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให๎เหมาะสมกับวัยและ

ความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยผํานกิจกรรมหลัก  6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสรี กิจกรรม

สร๎างสรรค ์กิจกรรมเสริมประสบการณ ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ๎งและ

เกมการศึกษา โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได๎เสนอวํา ในการน าหลักสูตร

สถานศึกษาสูํการปฏิบัติในห๎องเรียนประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาหลักสูตร

สถานศึกษา เพื่อท าความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและจุดมุํงหมายของการจัดประสบการณ์

ส าหรับเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู๎ที่เหมาะสม แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) จัดท าก าหนดการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษา เป็นการ

พิจารณาภาพรวมตลอดปีการศึกษาวําสถานศึกษาควรเปิดท าการทั้งสิ้นกี่วัน จะจัด

ประสบการณ์การเรียนรู๎เรื่องใด ในชํวงเวลาใดที่เหมาะสมเพื่อให๎กิจกรรมที่จัดส าหรับเด็ก

สอดคล๎องกับสภาพและสภาวะแวดล๎อมและกิจกรรมของชุมชนท๎องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยูํ 

การจัดท าก าหนดการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษาจะท าให๎เห็นภาพรวมตลอดปีวําใน

ชํวงเวลาใดจะจัดประสบการณ์เรื่องใด 3) ก าหนดตารางกิจกรรมประจ าวัน เป็นการก าหนดวํา

ในแตํละวันเด็กปฐมวัยและครูจะมีกิจกรรมอะไรบ๎าง ในเวลาใด ในแตํละวัน การก าหนด

กิจกรรม 

  1.5 องค์ประกอบที่ 5 การให๎บริการแกํผู๎เรียน (student service) ประกอบด๎วย 

3 องค์ประกอบ คอื 1) จัดน้ าดื่ม น้ าใช๎และภาชนะที่สะอาดไว๎ในห๎องเรียนหรือบริเวณใกล๎เคียงที่

สะดวกตํอการดื่มและใช๎ เพียงพอกับจ านวนเด็ก 2) จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มี

คุณภาพตามหลักโภชนาการและเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการอยํางสม่ าเสมอ 3) มี

มาตรการเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการอยํางสม่ าเสมอ สอดคล๎องกับอารมณ์  สุวรรณ

ปาล กลําววํา งานบริการในสถานศึกษาปฐมวัยประกอบด๎วย 4 งาน หลัก คือ 1) งานด๎าน

อาหาร เป็นงานที่สถานศึกษาปฐมวัยต๎องให๎บริการแกํเด็ก การให๎บริการจัดได๎ทั้งชํวงเวลาเช๎า 

กลางวัน และบําย และสามารถจัดได๎หลายรูปแบบ อาหารที่จัดอาจเป็นแบบเต็มรูปแบบหรือ

อาหารเสริม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงํเสริมสุขภาพ บริการด๎านความสะดวก สร๎างนิสัยการกิน
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ที่ดีและชํวยเหลือเด็กให๎มีอาหารที่มีคุณคํารับประทานเสริมจากบ๎าน อาหารมีความส าคัญยิ่ง

ส าหรับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กวัยนี้ก าลังเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กจะเป็นไปตาม

ขั้นตอนและมีอัตราในการพัฒนาสูง การรับประทานอาหารอยํางเพียงพอและมีคุณคําทาง

โภชนาการเป็นการชํวยให๎เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ รํางกายแข็งแรง มีภูมิต๎านทานโรคและ

พัฒนาการจะเป็นไปอยํางเหมาะสม ซึ่งเป็นการชํวยให๎เด็กสามารถรํวมกิจกรรมได๎อยํางดี 

นอกจากนั้น ยังให๎ความรู๎พื้นฐานที่จ าเป็นด๎านอาหารและโภชนาการแกํเด็ก เพื่อเด็กได๎น าไปใช๎

ในชีวิตประจ าวันได๎ ดังนั้น การบริการอาหารส าหรับเด็กจึงเป็นสิ่งที่สถานศึกษาปฐมวัยควร

ปฏิบัติเป็นอยํางยิ่ง 2) งานสุขอนามัย เป็นงานกิจการนักเรียนงานหนึ่งที่สถานศึกษาปฐมวัยควร

จัดบริการให๎แกํเด็กเพื่อขจัดความเจ็บปุวย สํงเสริมให๎เด็กมีสุขภาพดี การบริการด๎านสุขอนามัย

ที่สถานศึกษาควรจัดมีห๎องพยาบาล การตรวจสุขภาพ วัดสายตา ช่ังน้ าหนัก วัดสํวนสูง บริการ

หอ๎งน้ าสะอาดและการบริการดา๎นทันตกรรมปูองกัน ซึ่งมีความส าคัญ ดังนี้ 2.1) วัยปฐมวัยเป็น

วัยที่พัฒนาการด๎านตําง ๆ ก าลังพัฒนาอยํางเต็มที่ สถานศึกษาจึงสามารถจัดประสบการณ์ให๎

เด็กเกิดการเรียนรู๎ด๎านสุขอนามัยได๎เป็นอยํางดี  2.2) เด็กในสถานศึกษาปฐมวัยอยูํในวัยที่เลํน 

ท ากิจกรรมและกินนอนรํวมกันอยํางใกล๎ชิด จ าเป็นต๎องปูองกันมิให๎เกิดการแพรํเชื้อหรือมีการ

ติดตอํโรคจากเด็กด๎วยกัน สถานศึกษาจงึควรจัดบริการดา๎นสุขภาพให๎แกํเด็กได๎อยํางทั่วถึง  3) 

การบริการด๎านทันตกรรม ชํวยปูองกันเรื่องปัญหาชํองปากและฟัน สุขภาพฟันของนักเรียนจะ

แข็งแรง เมื่อได๎รับบริการอยํางสม่ าเสมอ  2.3) การจัดสภาพแวดล๎อม การพักปฏิบัติและ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเป็นกิจกรรมที่ต๎องปลูกฝังให๎เป็นนิสัย สถานศึกษาเป็น

สถานที่ที่ เหมาะที่จะจัดกิจกรรมและประสบการณ์เพื่ อปลูกฝังเจตคติด๎านนี้  เนื่องจาก

สถานศึกษาเป็นสถานที่เด็กใช๎ชีวิตประจ าวันอยูํในสถานศึกษาเป็นระยะเวลายาวนานและทาง

สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมให๎ตํอเนื่องประสานสัมพันธ์กันได๎  2.4) การให๎ความรู๎และ

ประสบการณ์ด๎านสุขภาพอนามัยแกํเด็กจนเด็กมีเจตคติที่ดีตํอสุขภาพอนามัยนั้น เด็กสามารถ

น าความรู๎ที่ได๎รับไปถํายทอดให๎บุคคลที่บ๎าน เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมํถูกต๎องของ

ผู๎ปกครองให๎เป็นไปในทางที่เหมาะสมได๎  2.5) การปูองกันเชื้อโรคในเด็กปฐมวัย สามารถชํวย

ปูองกันการแพรํโรคตําง ๆ ไปยังเด็กอื่น ๆ ได๎ และ 3) งานด๎านความปลอดภัย เป็นงานกิจการ

นักเรียนที่สถานศึกษาปฐมวัยไมํสามารถละเลยได๎ ผู๎บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายในเรื่อง

ความปลอดภัย การวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบตําง ๆ 

อยํางถูกต๎อง นอกจากนั้นควรติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก๎ไขตํอไปอยํางใกล๎ชิด มี

ความส าคัญดังนี้ 3.1) เด็กเกิดการเรียนรู๎ถึงภัยและอันตรายตําง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได๎จากการ

จัดบริการและประสบการณ์  3.2) เด็กเรียนรู๎วิธีรักษาความปลอดภัยและปูองกันตนเองมิให๎
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เกิดอันตราย  3.3) การให๎บริการด๎านความปลอดภัยสามารถชํวยปลูกฝังนิสัยเด็กให๎รักษา

ความปลอดภัยได๎ด๎วยตนเอง  3.4) ชํวยผํอนคลายความกังวลใจให๎แกํครูและผู๎ปกครองในเรื่อง

อันตรายที่จะเกิดกับเด็ก 3.5) ชํวยลดอุบัติเหตุและการเจ็บปุวยที่เกิดจากภัยอันตรายตําง ๆ 

และ 3.6) ชํวยลดความสิน้เปลืองรายจํายที่ตอ๎งใชเ๎มื่อเด็กได๎รับอันตราย ซึ่งสอดคล๎องกับสมใจ  

ทิพย์ชัยเมธา ได๎สรุปวําความส าคัญของความปลอดภัย มคีวามส าคัญตํอเด็กปฐมวัยเพราะชํวย

ให๎เด็กเกิดการเรยีนรู๎ถึงภัยอันตรายซึ่งจะเกิดแกํตนเองและผู๎อื่น เรียนรู๎วิธีปฏิบัติตนเพื่อปูองกัน

ไมํให๎เกิดภัยอันตรายแกํตนเองและผู๎อื่น ทั้งยังปลูกฝังอุปนิสัยพื้นฐานในการรักษาความ

ปลอดภัยของตนเองและผูอ๎ื่น ซึ่งเป็นตัวอยํางในการปลูกฝังสวัสดิศึกษาแกํเยาวชนของชาติเพื่อ

เติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีประสิทธิภาพในอนาคตตํอไป 4) งานด๎านแนะแนว เป็นงานบริการอีก

ประเภทหนึ่งที่สถานศึกษาปฐมวัยควรจัดให๎แกํเด็กและผู๎ปกครองโดยถูกหลักการ และมีการ

ติดตามผลการแนะแนวเพื่อปรับปรุงแก๎ไขในสิ่งที่เป็นปัญหาอยํางจริงจัง งานแนะแนวมีความ

จ าเป็นและส าคัญดังนี้ 4.1) เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตและเรียนรู๎ ถ๎าเด็กมีปัญหาใน

เรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาและการเรียนรู๎ การแนะแนวของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่ง

ส าคัญ  4.2) ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปอยํางมาก ผู๎ปกครองเด็กต๎องออกท างาน

ทั้งพํอและแมํ รายได๎ไมํพอเพียงกับรายจําย ปัญหาด๎านขาดแคลน ปัญหาความไมํพร๎อมและ

ปัญหาพฤติกรรมอาจเกิดขึ้นกับเด็กได๎ เมื่อเด็กมีปัญหาสถานศึกษาจึงต๎องชํวยเหลือแก๎ไขด๎วย

การปรึกษาแนะแนว  4.3) สภาพสังคมในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว วัฒนธรรม

ตํางชาติเข๎ามามีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตของเด็ก ท าให๎เกิดปัญหาด๎านคุณธรรม ชิงดีชิงเดํนแกํงแยํง 

เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา การแนะแนวจงึมสีํวนเข๎ามาชํวยเหลือเด็ก  4.4) ความไมํรู๎ของ

พํอแมํ ผู๎ปกครองเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให๎เด็กเกิดปัญหา เชํน พํอแมํไมํเข๎าใจและไมํรู๎

วําลูกของตนมีความสามารถพิเศษหรือเป็นเด็กฉลาด พํอแมํไมํสามารถตอบสนองความ

ต๎องการของเด็กได๎ ท าให๎เด็กเกิดปัญหาที่พํอแมํยอมรับไมํได๎หรือวิตกกังวล การแนะแนวจึงมี

บทบาทในการชํวยเหลือและสํงเสริมเด็กเหลํานี ้ 

  1.6 องค์ประกอบที่ 6 การประเมินผลพัฒนาการเด็ก (child development 

evaluation)  ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ คือ 1)ครูบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

รายบุคคลอยํางเป็นระบบ ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 2) ครูสรุปผลการประเมินพัฒนาการและ

รายงานผลให๎ผู๎บริหารโรงเรียน พํอแมํ/ผู๎ปกครองและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 3) ครูน าเสนอผลประเมิน

ความก๎าวหน๎าของนักเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู หรือเพื่อหาวิธี

ชํวยเหลือ หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 4) ครูประเมินพัฒนาการครบทุกด๎านตามสภาพ

จริงโดยใช๎วิธีการและเครื่องมืออยํางหลากหลาย สอดคล๎องกับ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
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การศึกษา วําการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอยํางยิ่งในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของ

เด็กในด๎านตํางๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง แล๎วน ามาเรียบเรียงอยํางเป็น

ระบบเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัดประสบการณ์ให๎แกํเด็กการ

ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคูํไปกับการจัดประสบการณ์

ตามปกติในกิจวัตรประจ าวัน ครูที่ประเมินอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบจะสามารถใช๎หลักสูตร

และจัดประสบการณ์ได๎อยํางเหมาะสมกับวัย และความแตกตํางระหวํางบุคคลของเด็ก

หลักการประเมินพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีดังนี้ 

1)ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด๎านและน าผลมาพัฒนาเด็ก 2) ประเมินเป็นรายบุคคล

อยํางสม่ าเสมอตํอเนื่องตลอดปี  3) สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชํนเดียวกับกิจกรรม

ประจ าวัน  4) ประเมินอยํางเป็นระบบ มีการวางแผนเลือกใช๎เครื่องมือ และจดบันทึกไว๎เป็น

หลักฐาน 5) ประเมินตามสภาพจริงด๎วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช๎แหลํงข๎อมูล

หลายๆ ดา๎น ไมํควรใชก๎ารทดสอบโดยมีแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก

ปฐมวัยตามสภาพจริง ดังนี้ 1) ใช๎เครื่องมอืประเมินที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการ

เรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย กลําวคือ ครูต๎องศึกษาพัฒนาการทุกด๎านของเด็กทั้งด๎านรํางกาย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อก าหนดตัวบํงชี้ในเครื่องมือการประเมิน การที่ครูรู๎

พัฒนาการและเข๎าใจจุดหมายการเรียนรู๎ที่ชัดเจนและเหมาะสมจะท าให๎ครูสามารถประเมิน

พัฒนาการและผลการเรียนรู๎อยํางแท๎จริงได๎ 2) ใช๎เครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย การ

ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยควรเป็นการประเมินแบบไมํเป็นทางการ 

วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการประเมนิที่เหมาะสมคือ การสังเกตหรือการสนทนากับเด็ก แล๎ว

บันทึกอยํางเป็นระบบ วิธีการบันทึกอาจใช๎วิธีการส ารวจรายการ การจดบันทึกพฤติกรรม 

มาตราสํวนประเมินคํา อาจใช๎วิธีการบันทึกวีดิทัศน์ บันทึกเสียง เก็บตัวอยํางงาน หรือใช๎แฟูม

สะสมงาน (Portfolio) ทั้งนี ้ครูควรเรียนรู๎วธิีใช๎เครื่องมอืในแตํละประเภท และเลือกใช๎เครื่องการ

ประเมินที่หลากหลาย เพื่อให๎สามารถสะท๎อนการเรียนรู๎ของเด็กอยํางแท๎จริง   3) บูรณาการ

การสอนกับการประเมิน การประเมินถือเป็นสํวนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ การประเมิน

อยํางตอํเนื่องท าให๎ครูทราบพัฒนาการและการเรียนรูข๎องเด็ก เข๎าใจเด็ก และรู๎วําจะพัฒนาเด็ก

อยํางไรตํอไป งานที่ส าคัญของครูในสํวนนี้ คือ ครูต๎องทบทวนวําจะประเมินพัฒนาการตาม

รายการใด เลือกใช๎เครื่องมือประเมินชนิดใด ประเมินในชํวงเวลาใดในกิจกรรมประจ าวันที่จัด

ขึ้น การวางแผนการประเมินที่เหมาะสมและยืดหยุํนได๎จะชํวยให๎ครูสามารถจัดประสบการณ์

โดยท าการประเมนิควบคูํกันไปได๎อยํางราบรื่น  4) เน๎นที่ความก๎าวหน๎าของเด็ก ในการประเมิน
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พัฒนาการและการเรียนรู๎  ครูควรบันทึกสิ่งที่ เด็กสามารถท าได๎ เพื่ อเป็นการประเมิน

ความก๎าวหน๎าของเด็ก ไมํควรมุงํสังเกตสิ่งที่เด็กยังไมํสามารถท าได๎ การทราบสิ่งที่เด็กท าได๎จะ

ชํวยให๎ครูสามารถแนะน า สนับสนุนให๎เด็กก๎าวไปสูํพัฒนาการในขั้นที่สูงขึ้นได๎ การเน๎นที่

ความก๎าวหน๎าของเด็กนี้ถือเป็นการวินิจฉัยและชํวยแก๎ปัญหาให๎แกํเด็กได๎ เป็นอยํางดี  5) ให๎

ความสนใจทั้งกระบวนการและผลผลิต ขณะที่เด็กรํวมกิจกรรมครูควรให๎ความสนใจกับ

กระบวนการในการเรียนรู๎ของเด็ก เชํน ขณะที่เด็กก าลังลงชื่อมาโรงเรียน เมื่อครูสังเกต

กระบวนการท างานของเด็ก จะพบวําเด็กบางคนใช๎วิธีคัดลอกชื่อของตนโดยมองจากชื่อที่ปักที่

เสือ้ ท าให๎ผลงานการเขียนมลีักษณะกลับหัว บางคนอาจเขียนได๎อยํางคลํองแคลํวจากความจ า

ของตนเองโดยที่ผลผลติมลีักษณะใกล๎เคียงกับคนที่เขียนโดยการคัดลอกจากแบบที่ครูเตรียมไว๎ 

หากไมํสังเกตกระบวนการยํอมท าให๎ครูไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือเด็กได๎อยํางเหมาะสม 

อยํางไรก็ตามครูควรให๎ความสนใจและควรตรวจสอบทั้งกระบวนการและผลผลิตควบคูํกันไป  

6) ประเมินจากบริบทที่หลากหลาย ครูจ าเป็นต๎องประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็ก

จากบริบทที่หลากหลาย เพื่อให๎ได๎ผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริงของเด็ก การดํวนสรุป

จากบริบทใดบริบทหนึ่งอาจท าให๎ไมํได๎ผลการประเมินที่แท๎จริง เนื่องจากเด็กอาจจะท า

กิจกรรมในบริบทหนึ่งได๎ดีกวําอีกบริบทก็ได๎ 7) ประเมินเด็กเป็นรายบุคคล การประเมิน

พัฒนาการและการเรียนรูข๎องเด็ก ครูต๎องเฝูาสังเกตเด็กแตลํะคน เพื่อให๎รูจ๎ักเด็กเป็นรายบุคคล 

การประเมินเป็นรายบุคคลนอกจากจะท าให๎ครูทราบความก๎าวหน๎าของเด็กแล๎ว ยังชํวยให๎ครู

ทราบความสนใจ ทัศนคติ ความคิด ฯลฯ เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งเป็นสํวนส าคัญในการวางแผนการ

ชํวยเหลือสนับสนุนเด็กได๎อยํางเหมาะสมอีกด๎วย 8) ให๎เด็กมีโอกาสประเมินตนเอง เด็กควร

ได๎รับการกระตุ๎นให๎คิดไตรํตรองเพื่อประเมินความก๎าวหน๎าของตนเอง การที่เด็กมีสํวนรํวมใน

การติดตามความก๎าวหน๎าของตนเอง จะชํวยให๎เด็กภูมิใจ และเกิดความต๎องการที่จะพัฒนา

ตนเองตํอไป โดยครูอาจน าแฟูมสะสมงานของเด็กมาใช๎ในการให๎เด็กได๎มีสํวนรํวมในการ

ประเมินตนเองสํวนวิธีการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัยควรเป็นการ

ประเมินอยํางไมํเป็นทางการ โดยวิธีการที่เหมาะสมในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู๎

ของเด็กปฐมวัย ได๎แกํ 1) เก็บรวบรวมข๎อมูล ครูควรวางแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูลควบคูํกับ

การจัดประสบการณ์ โดยเป็นการวางแผนลํวงหน๎า ทั้งนี้ วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการและการเรียนรูข๎องเด็กปฐมวัยมีดังนี้ 1.1) การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมหรือค าพูด

ของเด็ก ครูควรใช๎เวลาในการสังเกตและเฝูาดูเด็ก เพื่อให๎ทราบวําเด็กแตํละคนมีจุดเดํน ความ

ต๎องการ ความสนใจ และตอ๎งการความชํวยเหลือในเรื่องใด ทั้งนี้ ครูต๎องก าหนดเวลา แนวทาง

ที่ชัดเจน และจดบันทึกไว๎เพื่อน ามาใช๎ในวิเคราะห์และสรุป ทั้งนี้ การสังเกตและบันทึก
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พฤติกรรมหรือค าพูดของเด็ก1.2)การสนทนากับเด็ก ครูสามารถใช๎การสนทนากับเด็กได๎ทั้ง

แบบรายบุคคลและเป็นกลุํมอยํางสอดคล๎องกับกิจวัตรประจ าวัน เพื่อประเมินความสามารถใน

การแสดงความคิดเห็น พัฒนาการด๎านการใช๎ภาษา ฯลฯ เชํน เมื่อครูเลํานิทานให๎เด็กฟังแล๎ว 

ครูอาจถามค าถามให๎เด็กแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง เพื่อให๎รู๎ความคิดของเด็ก ทั้งนี้ ครู

ควรจดบันทึกค าพูดของเด็กไว๎เพื่อการวิเคราะห์และปรับการจัดประสบการณ์ให๎เหมาะสม

ตํอไป ในกรณีที่ตอ๎งการสนทนากับเด็กเป็นรายบุคคล ครูควรพูดคุยในสภาวะที่เหมาะสม ไมํท า

ให๎เด็กเครียดหรือเกิดความวิตกกังวล1.3)การเก็บตัวอยํางผลงานที่แสดงความก๎าวหน๎าของเด็ก 

เป็นวิธีการที่ครูรวบรวมและจัดระบบตัวอยํางผลงานที่แสดงความก๎าวหน๎าของเด็กจากชิ้นงาน

ที่เด็กสร๎างขึ้นในกิจวัตรประจ าวัน ครูควรก าหนดจุดมุํงหมายที่ชัดเจนในการเก็บรวบรวม

ผลงาน เชํน เก็บตัวอยํางผลงานการตัดกระดาษที่แสดงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด๎านการตัด

กระดาษของเด็กเดือนละ 1 ชิ้นงาน แล๎วน ามาจัดรวบรวมไว๎อยํางเป็นระบบ เป็นต๎น การเก็บ

สะสมผลงานอยํางตํอเนื่องนี้ ครูต๎องประเมินวําผลงานแตํละชิ้นแสดงความก๎าวหน๎าของเด็ก

อยํางไร ไมํใชํการน ามาเก็บรวมกันไว๎เฉยๆ ครูอาจให๎เด็กมีสํวนรํวมในการเลือกและจัดเก็บ

ผลงาน และครูสามารถน าผลงานที่จัดรวบรวมไว๎อยํางเป็นระบบมาใช๎ในการสื่อสารกับ

ผูป๎กครองใหร๎ับทราบเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าของเด็กด๎วยวิธีการรวบรวมข๎อมูลเพื่อการประเมิน

พัฒนาการและการเรียนรูข๎องเด็กที่ดตี๎องใช๎วธิีการที่หลากหลาย ไมํใชํวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยให๎ผู๎ที่มี

สํวนเกี่ยวข๎อง เชนํ พอํแม ํหรอืครูผูชํ๎วยมีสวํนรํวมในการรวบรวมข๎อมูลด๎วย เพราะวิธีการแตํละ

วิธีจะมีจุดแข็งและจุดอํอนที่แตกตํางกัน มีความเหมาะสมกับลักษณะของข๎อมูลที่แตกตํางกัน 

โดยวิธีการที่น าเสนอข๎างต๎นเป็นวิธีที่ครูต๎องฝึกฝนจนมีทักษะในการสังเกตเด็ก พูดคุยกับเด็ก

และพํอแมํอยํางเหมาะสม รวมทั้งมีความไวตํอสิ่งที่ควรบันทึกหรือเก็บตัวอยําง หากครูมีทักษะ

เหลํานี้ก็จะท าให๎การประเมินตรงตามสภาพจริงยิ่งขึ้น2)วิเคราะห์และจัดท าบันทึกข๎อมูลของ

เด็ก ครูควรน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมไว๎มาวิเคราะห์ และจัดท าบันทึกข๎อมูลของเด็ก ทั้งใน

ลักษณะของบันทึกข๎อมูลเด็กรายบุคคล และบันทึกข๎อมูลเด็กทั้งช้ันเรียน ดังนี้ 2.1)บันทึกข๎อมูล

เด็กรายบุคคล การท าบันทึกข๎อมูลเด็กรายบุคคลจะชํวยให๎ครูรู๎จักความสามารถที่แท๎จริงของ

เด็ก ท าให๎ครูติดตามความก๎าวหน๎าของเด็กได๎อยํางตํอเนื่อง อีกทั้งยังชํวยให๎ครูประเมินเด็ก

อยํางครอบคลุมทุกรายการประเมิน ครูที่ท าบันทึกข๎อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจะสามารถชํวย

สํงเสริมความสามารถของเด็ก หรือให๎ความชํวยเหลือเด็กได๎อยํางเหมาะสม 2.2)บันทึกข๎อมูล

เด็กทั้งช้ันเรียน การท าบันทึกข๎อมูลเด็กทั้งช้ันเรียนชํวยให๎ครูรู๎วําเด็กในห๎องเรียนที่รับผิดชอบมี

ความสามารถหรือมีพัฒนาการในแตํละด๎านเป็นอยํางไร สํงผลให๎ครูสามารถออกแบบการจัด

ประสบการณไ์ด๎เหมาะสมกับเด็กในช้ันเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังแสดงให๎เห็นความก๎าวหน๎าของ



222 
 

 

เด็กทั้งช้ันเรียน การสรุปเชํนนี้ควรท าเป็นระยะอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎สามารถน ามาใช๎ได๎อยําง

เหมาะสมทั้งนี ้การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูท๎ี่ดตี๎องผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันกับการ

จัดประสบการณ์ การประเมินชํวยให๎ครูทราบพัฒนาการของเด็ก เข๎าใจเด็ก และรู๎วําควรท า

อยํางไรจงึจะสามารถสํงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูข๎องเด็กได๎อยํางเต็มที่ ครูปฐมวัยจึงควร

ศึกษาวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู๎ของ

เด็กปฐมวัย วางแผนการประเมินให๎เหมาะสม ใช๎ผลการประเมินในการสํงเสริมพัฒนาการและ

การเรียนรู๎ของเด็ก การประเมินจึงถือเป็นสํวนหนึ่งของเครื่องมือที่ชํวยท าให๎ครูสามารถจัด

ประสบการณอ์ยํางมคีุณภาพ 

  1.7 องค์ประกอบที่ 7 การประสานความรํวมมือกับชุมชน (community relation 

management) ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ คือ 1)ผู๎ปกครอง ชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํข๎อมูลขําวสารการ

ด าเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํผู๎ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆอยํางน๎อย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3) ผู๎ปกครอง ชุมชน รํวมมือและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ สอดคล๎องกับ วรนาท  รักสกุลไทย กลําวไว๎วํา การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนใน

สถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง การด าเนินการของสถานศึกษารํวมกับพํอแมํผู๎ปกครองและ

ชุมชน ในการให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการใช๎

ทรัพยากรตําง ๆ เพื่อสนับสนุนให๎พํอแมํผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา

การศึกษาของเด็กให๎บรรลุเปูาหมาย โดยใช๎การสร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอกันเป็นหลักในการ

ด าเนนิการ โดยขอบขํายของการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนในสถานศึกษาปฐมวัย ประกอบด๎วย 

การให๎บริการแกํชมุชน การรับความชํวยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน การสร๎างความสัมพันธ์

กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรสถานบันตําง ๆ ในชุมชน การสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎ปกครอง

และชุมชนเข๎ามามีสวํนรํวมในกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อรํวมมือกันพัฒนาเด็ก การจัดตั้งกลุํม

ชุมชน สมาคมมูลนิธิและการประชาสัมพันธ์ การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนในสถานศึกษา

ปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพต๎องด าเนินการตามหลักการที่ถูกต๎องทั้งหลักการบริหารงานสัมพันธ์

ชุมชนทั่วไป และหลักการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนในสถานศึกษาปฐมวัย ส าหรับกระบวนการ

ในการบริหารสัมพันธ์ชุมชนมีขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน 

การตรวจสอบและการปรับปรุงและพัฒนา นอกจากนั้นชูชาติ  พํวงสมจิตร์ได๎กลําวไว๎วํา การ

สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับชุมชนมีความส าคัญ 3 ประการ คือ 1)  ชํวยให๎เกิด

ความเข๎าใจอันดีตอํกัน ซึ่งรวมถึงการรับทราบความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่

เกิดขึ้นกับทั้ง 2 ฝุาย ท าให๎การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  2) ชํวยแก๎ปัญหาความ
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ขัดแย๎ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด คํานิยมและพฤติกรรมของสังคมใน

ปัจจุบันที่แตกตํางไปจากเดิม ท าให๎มีเจตคติไมํตรงกัน 3) ชํวยให๎เกิดการมีสํวนรํวม โดยการมี

สํวนรํวมดังกลําวควรเป็นไปเพื่อประโยชน์แกํทั้งสองฝุายคือประโยชน์กับสถานศึกษาและ

ประโยชน์ตํอชุมชน  โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางสถานศึกษากับ

ผู๎ปกครองและชุมชน ให๎เกิดความรํวมมือและสนับสนุนสํงเสริมซึ่งกันและกัน ท าให๎ทั้ง

ครอบครัวและสถานศึกษาสามารถอบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษาแกํเด็กไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนได๎เกิดประโยชน์อยํางสูงสุด  โดยมีหลักการดังนี้ 1) หลักพํอแมํ

คือครูคนแรก  เนื่องจากมีผลการวิจัยจ านวนมากยืนยันวําพํอแมํเป็นบุคคลแรกที่มีบทบาท

ส าคัญอยํางสูงในการอบรมเลี้ยงดูลูกตั้งแตํแรกเกิด และผลจากการอบรมเลี้ยงดูนั้นยังมี

อิทธิพลตํอการเรียนรู๎ของเด็กไปอีกยาวนานจนตลอดชีวิต ดังที่ผลการวิจัยเรื่องโครงการเด็ก

กํอนวัยเรียนของมหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ สรุปวํา ประสบการณ์ของเด็กในวัยเริ่มต๎นของชีวิตเป็น

รากฐานส าคัญที่สุดตํอความส าเร็จของการเรียนรู๎ในอนาคต และตลอดชีวิตของเด็ก พํอแมํมี

บทบาทที่ส าคัญอยํางยิ่งมีการสร๎างเสริมประสบการณ์ให๎กับเด็กในฐานะที่เป็นครูคนแรกและ

เป็นครูที่มีความส าคัญที่สุดด๎วยเหตุนี้สถานศึกษาปฐมวัยจึงควรตระหนักถึงความส าคัญ

ดังกลําวและถือเป็นหลักในการสรา๎งความสัมพันธ์อันดีกับพํอแมํผ๎ูปกครอง ด๎วยการสํงเสริมให๎

มีความรูค๎วามเข๎าใจที่ถูกต๎องในการอบรมเลีย้งดูและพัฒนาเด็ก 2) หลักการเคารพในคุณคําซึ่ง

กันและกันระหวํางสถานศึกษากับพํอแมํ สถานศึกษาต๎องปฏิบัติตํอพํอแมํผู๎ปกครองของเด็ก

ปฐมวัยอยํางให๎เกียรติ และสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองตระหนักถึงความส าคัญของตนเองที่มีตํอการ

อบรมเลี้ยงดูและให๎การศึกษากับเด็กไปในแนวทางเดียวกันกับสถานศึกษา นอกจากนี ้

สถานศึกษาต๎องยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู๎ปกครองซึ่งเสนอให๎สถานศึกษาพิจารณาเพื่อ

รํวมกันพัฒนาเด็ก ในขณะเดียวกันสถานศกึษาก็ควรมีเทคนิควิธีการที่จะท าให๎พํอแมํผู๎ปกครอง

ตระหนักถึงความส าคัญในการเคารพให๎เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูด๎วย

เชํนกัน 3) หลักการสื่อสารสองทาง สถานศึกษาต๎องใช๎การสื่อสารเชิงบวกแบบมีปฏิสัมพันธ์

เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับพํอแมํผู๎ปกครอง โดยควรท าน๎าที่ทั้งในฐานะผู๎ ให๎ข๎อมูลขําวสาร 

และผู๎รับฟังข๎อมูลขําวสารจากพํอแมํผู๎ปกครอง 4) หลักการสํงเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก 

เนื่องจากสถานศกึษาปฐมวัยฐานะเป็นแหลํงวิทยากรด๎านการศึกษาปฐมวัย จึงควรท าหน๎าที่ให๎

ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องแกํพํอแมํผู๎ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและเสริมสร๎างทักษะ

ตํางๆ แกํเด็กอยํางเหมาะสมกับพัฒนาการ โดยวิธีการที่หลากหลาย เชนํ การประชุมผู๎ปกครอง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันในการพัฒนาเด็ก การจัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร๎างเด็ก 

เป็นต๎น  5) หลักการมสีํวนรวํมของพํอแมํผ๎ูปกครองในการพัฒนาเด็ก การมีสํวนรํวมของพํอแมํ
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ผู๎ปกครองกับสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก สามารถท าได๎หลากหลายรูปแบบ เชํน การให๎มี

สํวนรํวมตามความสามารถและความสนใจของผู๎ปกครอง เชํน กิจกรรมผู๎ปกครองอาสา เปิด

โอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ามาชํวยครูในการจัดกิจกรรมในห๎องเรียน รํวมดูแลเด็กขณะไปทัศน

ศกึษาหรอืเป็นวิทยากรใหค๎วามรูก๎ับเด็กในสิ่งที่ผูป๎กครองมีความเช่ียวชาญ การให๎มีสํวนรํวมใน

หลักสูตรการเรียนการสอน โดยรํวมวางแผน รํวมตัดสินใจ รํวมแก๎ปัญหา รํวมประเมินผลและ

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษาสามารถด าเนินการโดยเชิญให๎พํอแมํผู๎ปกครองและชุมชนเข๎า

มารํวมเป็นกรรมการสถานศึกษา โดยมีการก าหนดบทบาทหน๎าที่ให๎ชัดเจนและรํวมกัน

ด าเนินการอยํางตํอเนื่อง  การให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เชํน 

กิจกรรมวันปฐมนิเทศ วันพํอ วันแมํ วันปีใหมํ และรํวมชมการแสดงความสามารถด๎านตําง ๆ 

ของเด็กในโอกาสพิเศษอื่น ๆ การใช๎หลักการมีสํวนรํวมเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวําง

สถานศกึษากับพํอแมํผ๎ูปกครองและชุมชนดังกลําว สถานศกึษาควรด าเนินการด๎วยความจริงใจ

และพัฒนาการมสีํวนรวํมของพํอแมํผ๎ูปกครองให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยต๎องตระหนัก

วํา การมีสวํนรํวมอยํางแท๎จริงต๎องสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองได๎มีโอกาสในการรํวมคิด รํวมวางแผน 

รํวมตัดสินใจ แก๎ปัญหา แก๎ไข ปรับปรุงและประเมินผลงานด๎วย โดยประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน 

คือ 1) การวางแผน (plan) เริ่มจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและความต๎องการของชุมชนและศึกษา แนวโน๎มการพัฒนาสถานศึกษารํวมกับชุมชน 

เพื่อน าข๎อมูลมาวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย

ค านงึถึงหลักการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนที่สถานศกึษายึดถือ ซึ่งในการวางแผนนี้จะต๎องให๎ผู๎มี

สํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวมและยอมรับเปูาหมายที่ก าหนดขึ้นรํวมกันไปในทิศทางเดียวกัน 

2) การปฏิบัติตามแผน (do) เป็นขั้นที่ผูร๎ับผิดชอบลงมอืปฏิบัติตามที่วางแผนไว๎ โดยสถานศึกษา

ต๎องมีการช้ีแจงท าความเข๎าใจกับผูม๎ีสวํนเกี่ยวข๎องทั้งหมด ให๎มีความเข๎าใจตรงกันเพื่อให๎ปฏิบัติ

ไปสูํเปูาหมายเดียวกัน  3) การตรวจสอบ (check) เป็นการติดตามตรวจสอบก ากับดูแลให๎

ค าแนะน า และติดตามผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด๎านความสัมพันธ์ชุมชนเป็น

ระยะ ๆ ตั้งแตํเริ่มด าเนินการในระยะต๎น ระยะกลางและระยะสุดท๎าย ไมํควรรอไว๎ตรวจสอบ

ครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพราะอาจแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ยาก การตรวจสอบผลการ

ด าเนนิงานควรใช๎วธิีเปรียบเทียบผลกับตัวชี้วัดความส าเร็จ และควรใช๎เครื่องมือรํวมกันหลายๆ 

ประเภท เชํน การสอบถามจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง การสังเกตขณะด าเนินงานและหลังการ

ด าเนินงาน การสัมภาษณ์ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เป็นต๎น  4) การปรับปรุงและพัฒนา (act) เป็นการ

น าผลการปฏิบัติงานสัมพันธ์ชุมชนที่ผํานการตรวจสอบและประเมินแล๎วไปพัฒนาปรับปรุง ถ๎า

ไมํบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ก็น ามาด าเนินการปรับปรุงแก๎ไขและหากพบวําการ
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ด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย ก็น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของ

สถานศึกษา และบันทึกไว๎เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงานในวงรอบตํอไป การสร๎าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ด๎วยสื่อ ประกอบด๎วย 1) การสร๎างความสัมพันธ์

กับชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ด๎วยสื่อบุคคล เป็นการใช๎เครื่องมือหรือสิ่งที่เป็นบุคคล รวมถึง

ค าพูดและอากัปกริยาทําทางของบุคคล ในการด าเนินงานสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนและ

ประชาสัมพันธ์ให๎ประสบความส าเร็จ ดว๎ยการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลนอกสถานศึกษา 

ทั้งผูป๎กครองและบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อใหเ๎กิดความเข๎าใจอันดีตํอกันน าไปสูํความสัมพันธ์ที่

ดี รวมถึงเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา โดยคุณลักษณะของสื่อบุคคลมีดังนี้ 1.1) มี

ความยืดหยุํนสูง จากผลการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารของสื่อบุคคล พบวํามีการใช๎กล

ยุทธ์การสื่อสารที่หลากหลายพลิกแพลงไปตามชํวงเวลาและกลุํมเปูาหมาย  1.2) ใช๎การสื่อสาร

แบบมีสวํนรํวมได๎สูงกวําสื่อแบบอื่น ๆ  กลําวคือ มีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งท า

ให๎ทั้งผู๎สํงสารและผู๎รับสาร สามารถมีปฏิกริยาตอบโต๎กันทั้งแบบเป็นทางการและไมํเป็น

ทางการตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสื่ออื่น ๆ แล๎ว สื่อบุคคลมีโอกาสใช๎การสื่อสารแบบมี

สํวนรวํมได๎สูงกวํา 1.3) พัฒนาได๎อยํางมศีักยภาพ เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะในความเป็นมนุษย์

ที่มีศักยภาพ พัฒนาได๎อยํางไมํรู๎จบ จึงมีพลังในการพัฒนาสูง  1.4) มีการสื่อสารภายในจิตใจ 

ตัวอยํางรูปแบบการสื่อสารภายในจิตใจ เชํน การขบคิด การทบทวน ไตรํตรอง การท าสมาธิ 

การเขียนสมุดบันทึกประจ าวัน ซึ่งรูปแบบการสื่อสารระดับนี้มีแตํสื่อบุคคลเทํานั้นที่สามารถท า

ได๎  1.5) เป็นสื่อที่มีเจตนาและแรงจูงใจ ด๎วยคุณสมบัติที่เป็นมนุษย์ จึงท าให๎สื่อบุคคลมีเจตนา

และแรงจูงใจในการสื่อสารอยูํเสมอ  1.6) มทีั้งมิติที่เป็นสํวนตัวและมิติที่เป็นสํวนรวม เนื่องจาก

ลักษณะที่เป็นมนุษย์นีเ้อง ท าให๎เป็นสื่อที่มีเรื่องสํวนตัว ชีวิตครอบครัวและหน๎าที่การงานควบคูํ

ไปพร๎อม ๆ กัน โดยปกติสิ่งเหลํานี้จะเข๎ามาพัวพันเกี่ยวโยงกับการสื่อสารของสื่อบุคคลอยําง

แยกกันไมํได๎  1.7) มลีักษณะหลายสถานะ กลําวคือ เป็นได๎ทั้งผู๎สื่อสาร เป็นชํองทางและเป็นได๎

ทั้งตัวเนื้อหา เพราะในมิติทางสังคม สื่อบุคคลตํางก็มีคุณลักษณะทางสังคมติดมาด๎วย เชํน 

ต าแหนํงหนา๎ที่การงานและวัยในมติิทางประวัติสํวนตัว ได๎แกํ ระยะเวลาในการท างานกับชุมชน 

ซึ่งจะมีผลตํอความนําเชื่อถือไว๎วางใจ  บทบาทของสื่อบุคคลที่มีการสร๎างความสัมพันธ์กับ

ชุมชนประกอบด๎วยบุคคล 3 กลุํม ได๎แกํ กลุํมที่ 1 บทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัย  

ผู๎บริหารสถานศึกษา เป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญตํอภาพลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นอยํางยิ่ง 

เพราะผู๎บริหารเปรียบเสมือนตัวแทนของสถานศึกษาซึ่งหากผู๎บริหารสามารถบริหารจัด

การศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ จะท าให๎พํอแมํผู๎ปกครอง และชุมชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาและ

ยินดีให๎ความรํวมมือสนับสนุนสถานศึกษาเป็นอยํางดี ดังนั้นผู๎บริหารสถานศึกษาปฐมวัย จึง
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ควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน ดังนี้  1.1) สร๎าง

ความสัมพันธ์ที่ดีภายในสถานศึกษา โดยการวางแผนและด าเนินการบริหารจัดการด๎านการ

ประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษาให๎มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย บุคลากรทุกฝุายทุกระดับมี

ความสามัคคีกลมเกลียวในหมูเํพื่อนรวํมงานเพื่อเอือ้อ านวยใหเ๎กิดการรํวมแรงรํวมใจกันท างาน

อยํางสรา๎งสรรค ์พรอ๎มที่จะรํวมกันจัดการเรยีนรู๎และสํงเสริมพัฒนาการของเด็กให๎พัฒนาอยําง

เต็มศักยภาพบรรลุตามเปูาหมายของสถานศึกษา  1.2) เป็นผู๎น าในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี

กับพํอแมํผู๎ปกครองและชุมชน โดยท าตนเป็นแบบอยํางให๎กับบุคลากรทุกฝุายทั้งในและนอก

สถานศึกษา ให๎ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  รวมทั้งเป็น

ผู๎น าของครูและบุคลากรในสถานศึกษาออกสูํชุมชน  ด๎วยการให๎บริการชุมชนทางวิชาการ 

สถานที่และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ อยํางสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให๎

แข็งแรงและให๎มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัวและพัฒนา

เด็กในครอบครัวของตนเอง  1.3) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎พํอแมํผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามา

มีสวํนรํวมตามความร๎ูความสามารถ ตลอดจนให๎เข๎ามาเยี่ยมช้ันเรียน พบปะพูดคุยกับผู๎บริหาร

และครูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของสาถนศึกษา รวํมกันประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

และพัฒนาหลักสูตรเพื่อให๎การจัดการศึกษามีความเหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของ

พํอแมํผ๎ูปกครองและชุมชนอยํางแท๎จริง  1.4) เป็นผู๎น าในการจัดตั้งชมรม สมาคมที่มีบทบาทใน

การให๎ความรํวมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก 

ตลอดจนสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรเป็นผู๎น าหรือเป็นสมาชิกการรมการชมรมสมาคมตํางๆ ที่

ชุมชนจัดตั้งขึ้น โดยพิจารณาถึงการด าเนินการอันเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมและประเทศชาติ  

1.5) สํงเสริมให๎มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทอื่น ๆ อยํางหลากหลาย เชํน สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อกิจกรรม เพื่อเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีตํอกัน และเป็นการเผยแพรํ

การด าเนินงานของสถานศึกษาที่แสดงถึงการมุํงคุณภาพ ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์ดังกลําว 

นอกจากจะชํวยให๎สร๎างความเข๎าใจอันดีกับพํอแมํผู๎ปกครองแล๎ว ยังมีผลในวงกว๎างตํอ

สาธารณชน องค์การ สถาบันอื่น ๆ ในชุมชน ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการจัด

การศึกษาปฐมวัย ท าให๎ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนอยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น  และ 1.6 ในการ

ด าเนนิตามบทบาททั้ง 5 ประการข๎างต๎นนั้น  ผู๎บริหารควรก าหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา

ให๎ชัดเจน และจัดท าแผนบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ ซึ่งต๎องด าเนินการ

อยํางถูกต๎องตามขั้นตอนของการวางแผน ประกอบด๎วย การก าหนดจุดมุํงหมายของแผน 

ก าหนดกลุํมเปูาหมาย ก าหนดหัวข๎อการประชาสัมพันธ์ที่แสดงถึงสาระของกิจกรรมที่จะจัดท า

ขึ้น ก าหนดสื่อและเทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ ก าหนดงบประมาณที่จะใช๎ ผู๎รับผิดชอบและ
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วิธีการประเมินผล   กลุํมที่ 2 บทบาทของครู  ครูเป็นผู๎มีบทบาทส าคัญตํอการประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาให๎เกิดภาพลักษณ์ที่ดีได๎เชํนเดียวกับผู๎บริหารสถานศึกษา เพราะครูเป็นตัวจักร

ส าคัญในการที่จะน าโรงเรียนออกสูํชุมชนและน าชุมชนเข๎าสูํโรงเรียน ทั้งยังเป็นผู๎น าแผนการ

ปฏิบัติงานด๎านการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ไปใช๎ให๎บังเกิดผลตํอเด็กและชุมชน ครู

จึงควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์กับชุมชน ดังนี้  2.1) หมั่นศึกษาหาความรู๎เพื่อพัฒนา

ตนเองให๎เป็นผู๎ทันตํอความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให๎สามารถ

ท าหน๎าที่เป็นครูของเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสํงผลให๎พํอแมํผู๎ปกครองและชุมชนมีความ

เชื่อถือศรัทธา เห็นความส าคัญของครูและยอมรับในศักยภาพของสถานศึกษาพร๎อมที่จะให๎

ความรํวมมือสนับสนุนและรํวมมือในการพัฒนาเด็ก  2.2) สํงเสริมเด็กให๎กล๎าแสดงออก และ

เปิดโอกาสให๎เด็กได๎แสดงความสามารถในโอกาสอันควรและเหมาะสม เพื่อให๎เด็กมีความ

ภาคภูมใิจในตนเอง และท าให๎พํอแมํผ๎ูปกครองได๎ชื่นชมในความสามารถของเด็ก ซึ่งจะสํงผลตํอ

การมีความสัมพันธ์ที่ดีตํอสถานศึกษา  2.3) ให๎ความรัก ความอบอุํน ดูแลเอาใจใสํเด็กและ

รายงานความก๎าวหน๎าของเด็กให๎ผู๎ปกครองทราบอยํางสม่ าเสมอ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น

และข๎อเสนอแนะของพํอแมํผ๎ูปกครอง เพื่อน ามารํวมกันหาแนวทางแก๎ปัญหาหรือพัฒนาเด็กให๎

เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์  2.4)จัดสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนและในสถานศึกษาให๎มี

บรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎และเป็นแหลํงเรียนรู๎ส าหรับเด็ก จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎มีสํวนรํวมใน

การดูแลสถานที่ตําง ๆ ในสถานศกึษา เพื่อปลูกฝังให๎เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ รักการ

ท างานและมีความรับผิดชอบ  2.5) ท าความรู๎จักเด็กเป็นรายบุคคล รวมถึงรู๎จักสิ่งแวดล๎อม

ทางครอบครัวของเด็ก และชุมชนที่เด็กอาศัยอยูํ เพราะสิ่งแวดล๎อมในครอบครัวและในชุมชน 

อาจสํงผลตํอแนวทางการด าเนินชีวิตของเด็กและบุคคลในชุมชน ซึ่งมีอิทธิพลตํอความรู๎สึกนึก

คิดของเด็ก ท าให๎ครูสามารถจัดการเรียนรู๎และอบรมเลี้ยงดูเด็กได๎อยํางเหมาะสม ไมํเกิดความ

ขัดแย๎งกับครอบครัวและชุมชน  2.6) ครูควรรํวมกิจกรรมกับชุมชน สนับสนุนรํวมมือและ

ชํวยเหลือชุมชนด๎านวิชาการและอื่น ๆ ตามนโยบายของสถานศึกษา โดยปฏิบัติตํอพํอแมํ 

ผู๎ปกครองและชุมชนด๎วยการให๎เกียรติ สุภาพและจริงใจ หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองให๎เป็น

คนที่มีความสุขและมีความคิดเชิงบวก ตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป  และ 2.7) 

น าทรัพยากรที่มอียูํในชุมชนไปใช๎ใหเ๎กิดประโยชน์อยํางสูงสุดตํอการจัดการศึกษา ทั้งทรัพยากร

ที่เป็นบุคคล ได๎แกํ ภูมิปัญญาในท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน ตลอดจนทรัพยากรที่เป็นวัสดุ

อุปกรณ์และแหลงํเรียนรูท๎ั้งที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติและสรา๎งขึ้น เชนํ การน าเด็กออกไปศึกษาใน

ชุมชน พบปะกับผู๎คนและเรียนรู๎จากบุคคลและแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ หรือรํวมบ าเพ็ญประโยชน์ใน

ชุมชนด๎วย กลุํมที่ 3 บทบาทของเด็ก เด็กปฐมวัยซึ่งสถานศึกษาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท
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บุคคลที่มีบทบาทส าคัญเชํนเดียวกับผู๎บริหารสถานศึกษาและครู  เพราะเด็กเป็นผู๎น า

ประสบการณ์ตําง ๆ ที่ได๎รับจากสถานศึกษาไปสูํครอบครัว ในขณะเดียวกั นก็เป็นผู๎น า

ประสบการณ์จากครอบครัวและชุมชนในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน

ระหวํางครอบครัวของเด็กกับสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาจะสามารถทราบทัศนคติและ

ความเข๎าใจในการเลีย้งดูเด็กของผ๎ูปกครอง จากการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกของเด็ก

ขณะอยูํที่สถานศึกษา ในท านองเดียวกัน ผู๎ปกครองก็สามารถทราบผลการด าเนินงานของ

สถานศกึษาจากการแสดงออกของเด็กขณะอยูํที่บ๎าน  ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูเด็กอยํางถูกต๎อง

เหมาะสมและไปในทิศทางเดียวกันทั้งจากครอบครัวและสถานศึกษา จะชํวยท าให๎พํอแมํ

ผู๎ปกครองและสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  จะเห็นได๎วํา บทบาทของเด็กปฐมวัยใน

การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นตามความเป็น

จริง อันเป็นผลจากการอบรมเลี้ยงดูเด็กและให๎การศึกษาทั้งจากครอบครัวและสถานศึกษา 

โดยไมํมีการปรุงแตํงหรือมีจุดมุํงหมายเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแตกตํางจากบทบาทของ

ผูใ๎หญํที่ตอ๎งปฏิบัติตามบทบาทที่ได๎วางแผนไว๎ลํวงหน๎า ดังนั้นเด็กจะมีบทบาทอันพึงประสงค์ได๎ 

ต๎องได๎รับการอบรมเลีย้งดูด๎วยความรักความอบอุํนและได๎รับการสํงเสริมให๎สามารถชํวยเหลือ

ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย ได๎รับประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ สอดคล๎องสัมพันธ์กับชีวิตใน

ครอบครัวและชุมชน  นอกจากนี้ เด็กควรได๎รับการพัฒนาการคิด ให๎คิดเป็นแก๎ปัญหาได๎ มี

คุณธรรม จริยธรรมและสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นในสังคมอยํางมีความสุข กล๎าแสดงออกอยําง

เหมาะสมและมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความรักครอบครัว รักสถานศึกษาและรักชุมชนที่

ตนอยูํอาศัย มีจิตสาธารณะ สามารถชํวยเหลือผู๎อื่นและพัฒนาได๎เต็มตามศักยภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์เหลํานี้ยิ่งเกิดขึ้นกับเด็กอยํางสมบูรณ์มากเทําไหรํ ก็จะยิ่งเป็นการ

เสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับสถานศึกษาที่ เด็กศึกษาอยูํมากเทํานั้น ซึ่งจะสํงผลให๎

สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันไปด๎วย   2) การสร๎าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ด๎วยสื่อสิ่งพิมพ์  เป็นการใช๎เครื่องมือหรือสื่อที่

เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เพื่อการด าเนินงานสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชน และ

ประชาสัมพันธ์ให๎ประสบความส าเร็จด๎วยการจัดท าเอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพรคํวามรู๎ความเข๎าใจ

ที่ถูกต๎อง รวมถึงการเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา เชํน 2.1) เอกสารแนะน า

โรงเรียน เป็นเอกสารที่ยังคงนิยมใช๎ในการสื่อสาร เพื่อให๎ประชาชนได๎รู๎จักสถานศึกษาได๎อยําง

สะดวกวิธีหนึ่ง แม๎วําในปัจจุบันจะมีการน าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช๎กันอยําง

กว๎างขวาง แตเํอกสารก็ยังเป็นสิ่งที่ประชาชนจ านวนมากต๎องการ การออกแบบเอกสารแนะน า

โรงเรียนควรมีการวางแผนอยํางรอบคอบ เพราะมีผลตํอภาพลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นอยําง
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มาก ผู๎บริหารจึงควรพิจารณาวําต๎องการน าเสนอภาพลักษณ์ของโรงเรียนในลักษณะใด โดย

ค านึงถึงตั้งแตํคุณภาพของกระดาษที่ใช๎ รวมถึงภาพและข๎อมูลที่น าเสนอ กลําวคือ ภาพที่จะ

น าเสนอต๎องสะท๎อนจุดเดํนของสถานศึกษา ข๎อมูลที่ปรากฏควรมีเฉพาะข๎อมูลที่ส าคัญ ได๎แกํ 

ชื่อสถานศึกษา ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซค์ อายุของเด็กที่รับสมัครเข๎าเรียน คําเลําเรียน 

ระยะเวลาเรียน วสิัยทัศน ์กิจกรรมของสถานศึกษา บริการอื่น ๆ  เชํน อาหารกลางวัน รถรับ-

สํง การใช๎ภาษาควรกระชับเข๎าใจงําย ขนาดของเอกสารแนะน าโรงเรียนไมํควรใหญํเกินไป เพื่อ

สะดวกในการจัดสํงทางไปรษณีย์ได๎โดยไมํต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่ม นอกจากนี้ยังควรใสํใจกับ

ลักษณะของกระดาษที่ใช๎ ไมํควรบางเกินไปจนหยิบจับไมํสะดวก และต๎องค านึงถึงความคุ๎มคํา

ของคุณภาพของราคาแตํไมํควรจ ากัดงบประมาณจนท าให๎เสียภาพลักษณ์ ผู๎บริหาร

สถานศึกษาปฐมวัยสามารถใช๎เอกสารแนะน าโรงเรียนในการสร๎างความสัมพันธ์กับผู๎ปกครอง

และชุมชน โดยการแจกเอกสารให๎กับผู๎ปกครองที่เข๎ามาเยี่ยมชมสถานศึกษากํอนตัดสินใจ

สมัครเด็กเข๎าเรียน  เพื่อให๎ได๎ทราบข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานศึกษาอยํางชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้ง

ยังให๎ผู๎ปกครองได๎น ากลับไปบ๎านเพื่อเผยแพรํตํอบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวหรือสถานที่ท างาน 

ท าให๎มกีารเผยแพรํขอ๎มูลของสถานศึกษาออกไปได๎อยํางกว๎างขวางยิ่งขึ้น   2.2) จดหมาย การ

สํงจดหมายถึงผู๎ปกครองเพื่อแจ๎งขําวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตําง ๆ ของสถานศึกษา เป็นการใช๎

เครื่องมือพื้นฐานในการประชาสัมพันธ์ที่มีความสะดวกและประหยัด เมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทอื่น ลักษณะของจดหมายมีหลายรูปแบบเชํนเดียวกับจดหมายทั่วไป เนื้อหาหาสระของ

จดหมายก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตอ๎งการสื่อสาร เชํน การเชิญผู๎ปกครองมารํวมกิจกรรม

ซึ่งได๎แจ๎งไว๎แล๎วในปฏิทินกิจกรรมของสถานศึกษา โดยในจดหมายจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับก าหนดเวลา และกิจกรรมตําง ๆ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เชํน การขอความรํวมมือในเรื่อง

ตําง ๆ จากผู๎ปกครอง  2.3) จดหมายขําว เป็นสื่อประชาสัมพันธ์อกีรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีสํวนคล๎าย

กับจดหมายแตํมีความแตกตํางกันตรงลักษณะการเขียน ซึ่งจดหมายจะมีลักษณะเชํนเดียวกับ

จดหมายทั่วไป สํวนจดหมายขําวเขียนในรูปแบบการเขียนขําว ประกอบด๎วย พาดหัวขําวและมี

รายละเอียดเนื้อหาแบบขําวของหนังสือพิมพ์ หัวกระดาษของจดหมายขําวอาจออกแบบเป็น

พิเศษให๎มีความโดดเดํน ประณีต สวยงาม มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษา และอาจ

จัดพิมพ์หลายสีหรือสีเดียวก็ได๎ แตํควรแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอยํางโดดเดํน 

ก าหนดเวลาสํงจดหมายขําวจะสํงเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได๎แตํต๎องสม่ าเสมอ เนื้อหา

ของจดหมายขําวเป็นขําวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความก๎าวหน๎าของสถานศึกษา 

ตลอดจนกิจกรรมของสถานศกึษา  2.4) ขําวสารประจ าสัปดาห์ เป็นสิ่งพิมพ์อีกประเภทหนึ่งซึ่ง

สถานศึกษาปฐมวัยใช๎เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ โดยการสื่อสารกับพํอแมํผู๎ปกครองอยําง
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ได๎ผลดี ชํวยใหผ๎ูป๎กครองมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของสถานศึกษามาก เพราะขําวสาร

ที่สํงถึงผู๎ปกครองประจ าสัปดาห์มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ผู๎ปกครอง ได๎มีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ของ

เด็กและสามารถให๎ค าแนะน าตลอดจนการท ากิจกรรมอื่น ๆ  รํวมกับเด็กตามข๎อเสนอแนะของ

ครู  2.5) สมุดสื่อสัมพันธ์ นอกจากขําวสารประจ าสัปดาห์ซึ่งสถานศึกษาจัดท าในลักษณะแผํน

พับเพื่อแจ๎งเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเรียนรู๎ในแตํละสัปดาห์แล๎ว สถานศึกษาบางแหํงอาจจัดท าสื่อ

สิ่งพิมพ์ประเภทสมุดสื่อสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อให๎มีพื้นที่ส าหรับครูในการเขียนรายงานที่ละเอียด

ยิ่งขึ้น รูปแบบของสมุดสื่อสัมพันธ์สามารถออกแบบให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่เป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษาแตํละแหํง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให๎สื่อสารกันเป็นลายลักษณ์

อักษรแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหวํางครูกับผู๎ปกครอง  2.6) จุลสาร เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ยังนิยม

ใช๎ในการประชาสัมพันธ์อยูํในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเลํมขนาดเล็ก จ านวนไมํเกิน 20 หน๎า 

เนื้อหาในจุลสารควรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมตําง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ตํอ

สังคม การแสดงความยินดีกับครูหรือบุคลากรที่ได๎รับความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน 

การเผยแพรํเกียรติคุณของผู๎ปกครองที่ให๎การสนับสนุนรํวมมือกับสถานศึกษาเป็นอยํางดี 

รวมถึงเผยแพรํเกี่ยวกับความรู๎หรือเกร็ดความรู๎ที่เป็นประโยชน์กับผู๎ปกครองด๎านการอบรม

เลี้ยงดูเด็กหรือกิจกรรมที่เด็กท าที่สถานศึกษาและอื่น ๆ ควรใช๎ภาษาการน าเสนอที่เข๎าใจงําย 

2.7) คูํมือผู๎ปกครอง เป็นเอกสารตีพิมพ์ที่ชํวยสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับสถานศึกษา

ให๎กับพํอแมํผ๎ูปกครองและชุมชนได๎เป็นอยํางดี เพราะในคูํมือผู๎ปกครองจะมีการรวบรวมข๎อมูล

ส าคัญ ๆ ของสถานศึกษาไว๎เป็นหมวดหมูํอยํ างละเอียดทุกด๎าน เชํน นโยบายการศึกษา 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ข๎อแนะน าผู๎ปกครองจ าเป็นต๎อง

ทราบในการติดตํอกับสถานศึกษาเกี่ยวกับการช าระเงิน การรับ-สํงเด็ก การบริการรถรับ-สํง 

การลาปุวย ลากิจ แนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษาเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เชํน เพลิงไหม๎ 

น้ าทํวม หรืออุบัติเหตุตําง ๆ  บทบาทของผู๎ปกครองที่สถานศึกษาคาดหวัง  2.8) รายงาน

ประจ าปี เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบหลักเกณฑ์

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให๎หนํวยงานต๎นสังกัด

และสถานศึกษาต๎องจัดให๎มีระบบประกันคุณภาพภายในและให๎ถือวําการประกันคุณภาพเป็น

สํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการบริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่องซึ่งเนื้อหา

ภายในประกอบด๎วย 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐาน  ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่  3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษา  และตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช๎ ซึ่งเอกสารประเภทนี้มีประโยชน์
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ในการเผยแพรํผลงานของสถานศึกษาได๎ในวงกว๎าง แตํเนื่องจากรูปแบบและเนื้อหาสาระ

คํอนขา๎งเป็นทางการจึงอาจท าให๎พอํแมผํู๎ปกครองบางกลุํมไมํสนใจอําน แตํอยํางไรก็ตามถือได๎

วํารายงานประจ าปีของสถานศึกษาเป็นเอกสารที่รวบรวมข๎อมูลที่ส าคัญของโรงเรียนไว๎อยําง

ครบถ๎วน ท าให๎ผู๎อํานรู๎จักสถานศึกษาอยํางรอบด๎าน  3) การสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนโดย

การประชาสัมพันธ์ด๎วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช๎เครื่องมือหรือสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใน

การน าขําวสารไปสูํประชาชนเปูาหมายและชุมชนเพื่อเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง  

รวมถึงการเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา ประกอบด๎วย  3.1) โทรศัพท์  เป็น

อุปกรณ์สื่อสารที่ใช๎กันมาตั้งแตํอดีตและยังคงนิยมใช๎กันในปัจจุบัน ถ๎าพิจารณาในลักษณะของ

สื่อที่ใช๎ส าหรับการประชาสัมพันธ์ อาจถือได๎วําโทรศัพท์เป็นสื่อบุคคลประเภทค าพูดแบบ

สื่อสารสองทางซึ่งมิใชํแบบเผชิญหนา๎ แตํใชอ๎ุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือเครื่องโทรศัพท์เป็นสื่อใน

การพูด การพูดโทรศัพท์จึงมีสิ่งที่พึงระมัดระวัง เชํนเดียวกับการพูดเผชิญหน๎า เนื่องจากอีก

ฝุายหนึ่งอาจตีความหมายของผู๎พูดจากน้ าเสียงและวิธีการพูด ซึ่งสามารถท าให๎เกิด

ภาพลักษณ์ทั้งทางบวกและทางลบได๎ทันที 3.2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นิยมเรียกค ายํอวํา 

อีเมล์ (e-mail) เป็นจดหมายที่รับสํงกันโดยผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ที่กว๎างขวางที่สุดในโลก 

เรียกวํา อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันสถานศึกษาจ านวนมากนิยมสื่อสารกับผู๎ปกครองและองค์กร

ภายนอกด๎วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันแพรํหลายมากขึ้น แทนการสํงจดหมายในรูปแบบเดิม

ซึ่งมีขอ๎ดีหลายประการ คือ มีวิธีการใช๎ไมํยุํงยาก สะดวกรวดเร็ว และประหยัดคําใช๎จํายจึงเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งที่สถานศึกษาปฐมวัยสามารถน าไปใช๎เป็นชํองทางในการประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินการของสถานศึกษาเพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับผู๎ปกครองและชุมชนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  3.3) เว็บไซต์ เป็นสื่ออีเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งเป็นแหลํงข๎อมูลขําวสารและ

ความรูท๎ุกประเภทในระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแสดงผลข๎อมูลได๎หลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็น

ข๎อความ รูปภาพ กราฟฟิก ตารางและสื่อประสม และ 4) การสร๎างความสัมพันธ์กับชุมชนโดย

การประชาสัมพันธ์ด๎วยสื่อกิจกรรม  เป็นการใช๎เครื่องมือหรือสื่อที่เป็นกิจกรรมทั้งปวงที่

สถานศึกษาจัดขึ้นในโอกาสตําง ๆ เพื่อให๎ผู๎ปกครองและบุคคลอื่น ๆ ในชุมชนมีโอกาสเข๎ารํวม 

เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน รวมถึงการเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา   

ได๎แกํ  4.1) การปฐมนิเทศผู๎ปกครอง เป็นกิจกรรมล าดับต๎น ๆ ที่พํอแมํผู๎ปกครองและบุคลากร

ของสถานศึกษาปฐมวัยจะได๎พบปะและเริ่มการท างานรํวมกัน โดยอาจก าหนดจัดขึ้นกํอนหรือ

หลังการเปิดเรียนภาคแรก ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ในวันปฐมนิเทศ สถานศึกษาควรจะแนะน า

บุคลากรทุกคนให๎ผู๎ปกครองรู๎จัก เพื่อ ให๎ผู๎ปกครองมีความสบายใจที่ได๎รู๎จักกับบุคคลที่จะต๎อง

เกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับเด็ก ขณะที่เด็กต๎องอยูํหํางจากผู๎ปกครองและมาใช๎ชีวิตอยูํในสถานที่ใหมํ 
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กิจกรรมที่ส าคัญล าดับตํอไปคือการชี้แจงท าความเข๎าใจให๎ผู๎ปกครองได๎รับทราบนโยบายและ

แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา ตลอดจนแนวทางการจัดประสบการณ์ตําง ๆ ให๎กับ

เด็ก ทั้งที่เป็นกิจกรรมประจ าวันและกิจกรรมเสริมหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

ไมํควรเป็นการประชุมแบบให๎ผ๎ูปกครองมาเป็นผ๎ูรับฟังข๎อมูลจากสถานศกึษาเพียงฝุายเดียว แตํ

ควรเป็นการสื่อสารสองทางที่เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎ซักถามและให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นโยชน์

ตํอสถานศึกษาด๎วย  4.2) การประชุมผู๎ปกครอง เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษานัดหมายให๎

ผู๎ปกครองมาประชุมเพื่อแจ๎งการปฏิบัติงานของสถานศึกษา หรือข๎อเสนอแนะในการพัฒนา

การศึกษาในประเด็นตําง ๆ ซึ่งอาจจัดได๎ทั้งแบบเป็นกลุํมใหญํหรือกลุํมเล็กให๎เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของการประชุม 4.3) วันเปิดบ๎าน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและชุมชน

ที่สนใจเข๎าเยี่ยมชมหอ๎งเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเข๎าไปมีสํวนรํวมกับเด็กในการ

ท ากิจกรรมตําง ๆ  เชํน ปั้นดินเหนียว ตํอจิ๊กซอว์ เลํนบล็อก ทดลองวิทยาศาสตร์หรือเลํน

บทบาทสมมุติโดยใช๎อุปกรณ์ตําง ๆ ที่มีอยูํในห๎องเรียนอยูํแล๎ว กิจกรรมเปิดบ๎านมีจุดมุํงหมาย

หลักเพื่อให๎ผู๎ปกครองและบุคคลอื่น ๆที่มารํวมงานได๎มีความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

สถานศกึษาอยํางชัดเจน จากการสัมผัสกับบรรยากาศที่แท๎จริงและได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกันระหวํางครูกับผู๎ปกครอง รวมทั้งซักถามข๎อสงสัยตําง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรวิธีการ

สอน ตลอดจนได๎พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางผู๎ปกครองด๎วยกัน การจัด

กิจกรรมนี้จึงต๎องมีการวางแผนรํวมกันระหวํางผู๎บริหารและครูอยํางรอบคอบ เพื่อให๎มีความ

พร๎อมทุกด๎าน สถานศึกษาปฐมวัยควรให๎ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมนี้เป็นประจ าอยําง

น๎อยปีละ 1 ครั้งเพราะจะสํงผลตํอการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให๎มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่

เชื่อถือศรัทธา และสามารถดึงชุมชนเข๎ามาสูํสถานศึกษา เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีซึ่ง

กันและกัน  4.4) การเยี่ยมบ๎าน การเยี่ยมบ๎านถือเป็นงานปกติของครูปฐมวัยสถานศึกษา

ปฐมวัยควรสํงเสริมให๎ครูท ากิจกรรมเยี่ยมบ๎านและรํวมกันวางแผนกับครู โดยควรปรับเวลา

ท างานของครูให๎สามารถมีเวลาไปเยี่ยมบ๎านเด็กได๎ ส าหรับชํวงเวลาที่เหมาะสมในการไปเยี่ยม

บ๎านเด็กนั้น นักการศึกษาปฐมวัยสํวนใหญํมีความเห็นตรงกันวํา ควรท าตั้งแตํต๎นปีการศึกษา

กํอนเปิดภาคเรียนหรือไมํ อยํางช๎าไมํเกินไปกวําเดือนแรกหลักจากเปิดเรียนการท ากิจกรรม

เยี่ยมบ๎านให๎ประสบความส าเร็จนั้นควรปฏิบัติดังนี้ 1)ครูควรมีการนัดหมายกับผู๎ปกครอง

ลํวงหน๎าด๎วยตนเอง ควรแจ๎งทั้งวัตถุประสงค์ เวลานัดและระยะเวลาที่ครูจะอยูํที่บ๎านเด็กอยําง

ชัดเจน และต๎องปฏิบัติให๎ตรงเวลาที่ก าหนดนัดหมายด๎วย  2) หัวข๎อการสนทนาจะเป็นไปด๎วย

อยํางราบรื่นและสร๎างความสบายใจให๎กับทั้งครูและผู๎ปกครอง ถ๎าครูเลําให๎ผู๎ปกครองฟัง

เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กท าได๎ขณะอยูํที่โรงเรียน  3) นอกจากการให๎ข๎อมูลด๎านการเรียนรู๎ของเด็กขณะ
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อยูํโรงเรียน ครูอาจใช๎โอกาสการเยี่ยมบ๎านในการสนทนาพูดคุยกับผู๎ปกครองเกี่ยวกับข๎อมูล

ด๎านอื่นๆ ของเด็กเป็นพิเศษ รวมถึงพูดคุยถึงความคาดหวังของผู๎ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตร 

กิจกรรมการเยี่ยมบ๎านเด็ก แม๎จะเป็นสิ่งที่ท าได๎ไมํงํายนัก แตํได๎รับประโยชน์คุ๎มคํา 4.5) 

กิจกรรมผู๎ปกครองหรือชุมชนอาสา สถานศึกษาปฐมวัยอาจใช๎กิจกรรมผู๎ปกครองหรือชุมชน

อาสาเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับผู๎ปกครองและชุมชนได๎อีกวิธี

หนึ่ง โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองหรือบุคคลที่มีความช านาญในสาขาอาชีพตําง ๆ ในชุมชนเข๎า

มาชํวยครูในการจัดการเรียนรู๎หรือจัดกิจกรรมตําง ๆ ในสถานศึกษา การด าเนินการดังกลําว 

ครูต๎องมีการวางแผนอยํางรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ความพร๎อมของผู๎ปกครอง

และบุคคลในชุมชนที่จะเข๎ามามีสวํนรํวม  4.6) กิจกรรมคาราวานเสริมสร๎างเด็ก กิจกรรมนี้เป็น

กิจกรรมที่สถานศึกษาปฐมวัยของรัฐด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ให๎สถานศึกษาปฐมวัยที่เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบเป็น

หนํวยจัดคาราวานเสริมสร๎างเด็ก โดยสถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมให๎ความเข๎าใจกับพํอ

แมํผู๎ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและสํงเสริมพัฒนาการเด็กได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

ตลอดจนสามารถสํงเสริมให๎เด็กมีนิสัยรักการอําน รักการเรียนรู๎ มีทักษะการคิด มีทักษะทาง

ภาษาในการสื่อสารเหมาะสมกับวัย 

 2. ผลการยืนยันจากผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทํานมีความคิดเห็นสอดคล๎องต๎องกันวํา แนว

ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ มีความเหมาะสม มีความเป็นไป

ได๎ มีความเป็นประโยชน์และมีความถูกต๎อง โดยทุกทํานลงความเห็นวําแตํละองค์ประกอบมี

ความส าคัญตํอความส าเร็จในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบในการบริหารจัดการ

แตลํะองค์ประกอบต๎องมีผู๎รับผิดชอบที่มีความรู๎ความสามารถ ในที่นี้หมายถึง ผู๎บริหารและครู

เป็นกลไกหลัก รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี โดยสามารถสะท๎อนให๎เห็นถึง

คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารที่สามารถสรรหา ใช๎ประโยชน์ พัฒนาและบ ารุงรักษา

บุคลากรไว๎ให๎สามารถท างานเพื่อความเจริญก๎าวหน๎าของสถานศึกษา การใช๎สื่อการเรียนการ

สอนเพื่อเป็นตัวกลางในการถํายทอดเรื่องราว เนื้อหาจากครูสูํเด็ก ท าให๎เกิดการเรียนรู๎ตาม

จุดประสงคท์ี่วางไว๎  การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้ออ านวยตํอการพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ

ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการให๎บริการตําง ๆ แกํผู๎เรียน 

เชํน ด๎านอาหาร ด๎านสุขอนามัย ด๎านความปลอดภัยและด๎านแนะแนว สิ่งส าคัญอีกประการ

หนึ่งคือการประเมินพัฒนาการ ซึ่งเป็นกระบวนการสังเกตพฤติกรรมในขณะท ากิจกรรม แล๎ว

จดบันทึกเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในแตํละครั้ง เก็บเป็นข๎อมูลในการพัฒนา

กิจกรรมให๎เด็กได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ  และประการสุดท๎ายคือการจัดการ
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ความสัมพันธ์ชุมชน เป็นกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับการสร๎างความสัมพันธ์กับกลุํมบุคคล

ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ถูกต๎องและมีภาพลักษณ์ที่ดี ชํวยให๎

ได๎รับการสนับสนุนและรํวมมือจากหนํวยงานและองค์กรภายนอก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ” สรุปผลซึ่งเป็นข๎อค๎นพบการวิจัยครั้งนี้ที่เป็นองค์ความรู๎เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะเป็น

ประโยชน์ตํอการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูว๎ิจัยมขี๎อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย 

 ควรใหค๎วามส าคัญกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ โดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการพัฒนาผู๎บริหารและครูผู๎รับผิดชอบ

ระดับปฐมวัยในสถานศกึษาให๎มีความรู๎สามารถน าองค์ความรู๎ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ปฐมวัยต๎นแบบและโรงเรียนทั่วไปได๎ 

 2.ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 

 ผูบ๎ริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ควรน าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบไปใช๎ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของตน ให๎ความสนใจกับทุก

องค์ประกอบที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบตามความเหมาะสมของ

บริบทจรงิของโรงเรียนโดยค านึงถึงความสอดคล๎องของนโยบายของหนํวยเหนือพร๎อมทั้งสร๎าง

ทั้งความรู ๎ความเข๎าใจที่ตรงกันแกํผ๎ูมสีํวนเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล

เป็นระยะ ๆ เพื่อชํวยให๎เกิดความมั่นใจในการพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที่ดกีวําเดิมซึ่งจะสํงผลตอํการปฏิรูปการศกึษาตํอไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 เพื่อให๎องคค์วามรู๎ที่ได๎จากการศกึษาวิจัย เรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร

จัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” ครั้งนีม้ีการตอํยอดและเกิดประโยชน์ในวงการศกึษาตํอไป 

ผูว๎ิจัยมขี๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ตํอไปนี้ 
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 1. ผูบ๎ริหารสถานศกึษาที่มสีํวนเกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบควรน ารายละเอียดแตลํะองค์ประกอบไปเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่เหมาะสมกับกับบริบทของแตํละโรงเรียนและน าไปปฏิบัติเพื่อเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน 
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วิรัช สงวนวงศว์าน.  การจัดการและพฤติกรรมองค์การแปลจาก Manage ment โดย  

 Robbins and coulter.  กรุงเทพฯ: บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อนิโดไชนําจ ากัด,  

 2551. 

วิโรจน ์สารรัตนะ และคณะ.  ผู้บริหารใหม่ในโรงเรยีนประถมศึกษาและโรงเรียน 

 มัธยมศกึษา : ผลการวิจัยเพื่อการวิพากษ์.  กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2545. 

สมคิด บางโม.  องค์การและการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: วทิยพัฒน์, 2550. 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน.  คู่มือด าเนินการประเมินโรงเรยีนศูนย์เด็ก 

 ปฐมวัยต้นแบบโรงเรยีนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายและโรงเรียน 

 อนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2557.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหงํประเทศไทย จ ากัด, 2557. 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแหํงชาติ.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559). 

 กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิกส์ จ ากัด, 2546. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).  คู่มือประเมิน 

 คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.254-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5  

 ปี)  ฉบับสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทองจ ากัด, 2557.  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา.  แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย.  

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1230-file.pdf, 

ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา.  การปฎิวัติการศึกษา.  กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์บริษัท จุดทอง จ ากัด, 2550. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  

 2546.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร๎าว, 2547. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  แนวด าเนินงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหงํประเทศไทย จ ากัด,  2550. 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546.   

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพรา๎ว, 2547. 

เสนาะ ติเยาว์.  หลักการบรหิาร. พิมพ์คร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  

 ธรรมศาสตร์, 2551. 

สุกัญญา โฆวิไลกูล.  การวิเคราะห์ระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศกึษา.  กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 

http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1230-file.pdf
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สุโขทัยธรรมาธิราช.  เอกสารการสอนชุดการจัดศูนย์และโรงเรยีนปฐมวัยศึกษา.   

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. 

สุทธนา ฮั่นเกียรตพิงษ์.  “การวิเคราะหป์ัจจัยที่สงํผลตํอการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของ 

 โรงเรียนอนุบาลเอกชน.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร 

 การศกึษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.  

สุนทร โคตรบรรเทา.  หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา.  พิมพ์ครัง้ที่ 3.  กรุงเทพฯ:  

 บริษัท ส.เอเชยีเพรส (1989) จ ากัด, 2554. 

สุรัสวดี ราชกุลชัย.  การวางแผนและการควบคุมทางการบรหิาร.  พิมพ์ครัง้ที่ 4.   

 กรุงเทพฯ : ส านักแหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 

หวน พินธุพันธ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา.  http://personal.swu. 

 ac.th/facstaffs/huan.  

อนิวัช แก๎วจ านง.  หลักการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: บริษัท น าศลิป์โฆษณา จ ากัด,  

 2552. 

อมรชัย ตันตเิมธ.  ประมวลสาระชุดวิชา การบรหิารสถานศึกษาปฐมวัย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.   

 นนทบุรี : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. 

อรทัยมูลค า.  Best Practices แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมี 

 ส่วนร่วมของโรงเรยีนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝัน).   

 http://www.labschools.net/docdown/bestpractices.pdf. 

อัญชล ีประกายเกียรต.ิ  “การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพภายในส าหรับสถานศกึษาขั้น 

 พืน้ฐานโดยใช๎เกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของบัลดริจ 

 เป็นฐาน.”  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.  

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน.  มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน 

 มัธยมศกึษา. กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ, 2552.    
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New York: McGraw-Hill, 1997. 
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 report to the National Education Goals Panel Lesson from the state.  National  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผูเ๎ชี่ยวชาญใหข๎๎อมูลสัมภาษณ์ 

รายชื่อผูใ๎ห๎สัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ 
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รายชื่อผูเ๎ชี่ยวชาญที่ให๎สัมภาษณ์ 

“แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” 

    

1. ผูอ๎ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 

    นายมงคล  สุภามณี 

2. ผูอ๎ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา 

   นายสมศักดิ์  เทพณรงค์ 

3. ผูอ๎ านวยการโรงเรียนอนุบาลประตูชัย 

   นายสมศักดิ์  ชโลธร 
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แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน 

เรื่อง 

“แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” 

     

เรียน 

 แบบสัมภาษณ์นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู๎เช่ียวชาญใน

การรวบรวมข๎อมูลหรือตัวแปรตําง ๆ ส าหรับวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ

บริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ”ข๎อมูลหรือตัวแปรที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ทํานมีคํายิ่ง

ตํอการด าเนินการวิจัยครั้งนี้และจะเป็นประโยชน์อยํางมากตํอการพัฒนาองค์การศึกษา ผู๎วิจัย

จะได๎น าไปสังเคราะหแ์ละก าหนดเป็นกรอบในการวิจัยขั้นตํอไป 

 แบบสัมภาษณ์ประกอบด๎วย 2 ตอน คอื 

  ตอนที่ 1  ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเ๎ชี่ยวชาญ 

  ตอนที่ 2 ข๎อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปรเพื่อ

เป็นกรอบในการวิจัย 

 ผูว๎ิจัยหวังเป็นอยํางยิ่งวําจักได๎รับความอนุเคราะหใ์นการสัมภาษณ์เป็นอยํางดยีิ่ง จึง

ขอขอบพระคณุอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

        (นางศิริพร  ศรอีินทร์สุทธิ์) 

   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเ๎ชี่ยวชาญ 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของทําน 

 

ชื่อผ๎ูให๎สัมภาษณ์ นาย นาง นางสาว .................................................................. 

ต าแหนํงหน๎าที่ ....................................................................................................................... 

สถานที่ท างาน 

 ....................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี/เวลา    วันที่............เดือน............................พ.ศ...................... เวลา..................... 

ลงช่ือผูใ๎ห๎สัมภาษณ์

 .................................................................................................................................. 
 

ตอนที่ 2  ข๎อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปร 

ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามอยํางละเอียด 

แนวค าถามการสัมภาษณ์ 

1. ในฐานะที่ทํานเป็นผ๎ูบริหารศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ทํานคิดวําศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ คอื

อะไร มีความเป็นมาอยํางไร และมีการบริหารงานอยํางไร 

2. ในการบริหารงานศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบตํางกับการบริหารโรงเรียนปกติอยํางไร 

3. แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมีลักษณะอยํางไร 

4. ทํานคิดวําองค์ประกอบในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมีอะไรบ๎างและแตํละ

องค์ประกอบมีความส าคัญอยํางไรในการบริหารจัดการโรงเรียนให๎ประสบความส าเร็จ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมอืวิจัย 

รายชื่อสถานศกึษาตัวอยํางและแบบสอบถาม 

 

 

 

 



249 
 

 

 
 



250 
 

 

รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใช้เครื่องมือ 

 

โรงเรียนที่ผ๎ูวจิัยใช๎ทดลองเครื่องมอื(tryout) จ านวน 8 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนวัดเขาดิน  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

2. โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

3. โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 

4. โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครนายก 

5. โรงเรียนวัดเทียนถวาย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1 

6. โรงเรียนนิคมสร๎างตนเอง  

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

7. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสิงหบ์ุรี เขต 1 

8. โรงเรียนทุํงมหาเมฆ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง 

“แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบรหิารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ” 

 

    

เรียน 

 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล

ส าหรับวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต้นแบบ”ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จากความคิดเห็นของทํานมีคําอยํางยิ่งตํอการวิจัยนี้ จะท าให๎ทราบ

ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ ซึ่งนับเป็น

องค์ความรูใ๎หมํในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบโดยรวมตํอไป ขอ๎มูลที่ทํานตอบถือ

เป็นความลับและขอรับรองวําจะไมํมีผลกระทบตํอการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทํานแตํ

อยํางใด จงึขอความกรุณาโปรดตอบใหค๎รบทุกข๎อ 

 แบบสอบถามนี้ ประกอบด๎วย 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ขอ๎มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

 เมื่อทํานให๎ขอ๎มูลครบถ๎วนทุกข๎อแล๎ว โปรดสํงแบบสอบถามนี้คนืให๎เจ๎าหน๎าที่ผ๎ู

ประสานงานในโรงเรียนของทํานเพื่อรวบรวมใสํซองของผูว๎ิจัยได๎จัดเตรียมไว๎แล๎ว จัดสํงคนื

ผูว๎ิจัยทางไปรษณีย์ตํอไป 

 ขอขอบพระคุณไว๎ ณ โอกาสนี ้ส าหรับความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 
 

           (นางศิรพิร  ศรีอนิทร์สุทธิ์) 

                                นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  สถานภาพท่ัวไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา๎ข๎อความท่ีตรงกับสถานภาพท่ัวไปของทําน 

 

1.  เพศ 

 ชาย     หญิง 

2. อายุ 

 ต่ ากวาํ 30 ป ี   31 – 40 ป ี  

 41-50 ป ี    51-60 ป ี  

3. ระดับการศกึษา 

ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

4. ต าแหนงํหนา๎ที่ 

  ผู๎อ านวยการโรงเรียน รองผู๎อ านวยการโรงเรียน/หัวหน๎าวชิาการ 

ครูหัวหน๎างานปฐมวัย ครูผู๎สอนปฐมวัย 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 

  ต่ ากวํา 5 ปี   6-10 ป ี

11-20 ป ี   21-30 ป ี

31 ปีขึน้ไป 

 

ตอนที่ 2 แนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนยเ์ด็กปฐมวัยตน๎แบบ 

ค าชีแ้จง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอํงขวามือเมื่อพิจารณาแล๎วเห็นวําตัวแปรแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศ 

เหลาํนี้มีความส าคัญตอํความส าเร็จในการบริหารจัดการศูนยเ์ด็กปฐมวัยตน๎แบบระดับใด 

 ระดับ 5  หมายถงึ เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนยเ์ด็กปฐมวัยตน๎แบบ

ในระดับมากที่สุด มีคําเทํากับ 5 คะแนน 

 ระดับ 4  หมายถงึ เห็นดว๎ยวาํเป็นแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนยเ์ด็กปฐมวัยต๎นแบบ

ในระดับมาก มคีําเทํากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 3  หมายถงึ เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนยเ์ด็กปฐมวัยตน๎แบบ

ในระดับปานกลาง มคีําเทํากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 2  หมายถงึ เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนยเ์ด็กปฐมวัยต๎นแบบ

ในระดับน๎อย มคีําเทํากับ 2 คะแนน 

 ระดับ 1  หมายถงึ เห็นด๎วยวําเป็นแนวปฏบัิตท่ีิเป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ

ในระดับน๎อยท่ีสุด มีคําเทํากับ 1 คะแนน 
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ที ่ รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็นของตัวแปร 

5 4 3 2 1 

1 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษาที่มุงํคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

     

2 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

     

3 ครูน าหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยไปสูํการจัด

ประสบการณใ์ห๎เด็กตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 

     

4 ครูจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม แหลํงเรียนรู๎และภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

     

5 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจในการจัดกิจกรรมให๎กับนักเรียน 

สามารถจัดประสบการณ์และพัฒนานักเรียนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 

     

6 โรงเรียนมีครูประจ าชั้นครบทุกชั้นเรยีน      

7 ครูบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลอยําง

เป็นระบบ ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

     

8 ผูบ๎ริหารรเิริ่มสร๎างสรรค์ น านวัตกรรมด๎านการจัด

การศกึษาปฐมวัยมาปรับใช๎ในการพัฒนาโรงเรียนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

     

9 ครูบันทึกข๎อมูลการศกึษาวิเคราะห์ความสนใจ/ความ

ต๎องการและพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล 

     

10 นักเรียนมกีล๎ามเนือ้ใหญํและกล๎ามเนือ้เล็กแข็งแรง 

ใช๎ได๎อยํางคลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน 

     

11 

 

ครูผาํนการอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณส์ าหรับ

เด็กปฐมวัยอยํางนอ๎ย 20 ช่ัวโมง/ปี 
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ที ่ รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็นของตัวแปร 

5 4 3 2 1 

12 ครูจัดประสบการณ์สงํเสริมพัฒนาการทุกด๎านด๎วยการ

ปฏิบัติจริงและสอดคล๎องกับการท างานของสมอง (BBL) 

และ/หรอืแผนการจัดประสบการณโ์ครงการบ๎าน

นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 

     

13 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกยํองเชดิชูเกียรติ จัด

สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสร๎างขวัญ

และก าลังใจ 

     

14 ครูจัดประสบการณ์ตามตารางการจัดกิจกรรม

ประจ าวัน 

     

15 ผูป๎กครอง ชุมชน มีสวํนรวํมในการน าผลการประเมินไป

ใช๎ในการพัฒนางาน 

     

16 ผูบ๎ริหารจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศตามแผนให๎

ผูเ๎กี่ยวข๎องทราบ 

     

17 โรงเรียนมีแผนภูมโิครงสร๎างการบริหารงานของ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

     

18 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ อยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 

2 ครัง้ 

     

19 โรงเรียนมีขอ๎มูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการ

ด าเนนิงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบถูกต๎อง 

เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมูํ สะดวกตํอการใช๎ 

     

20 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

     

21 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยของ

สถานศกึษา 

     

22 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา      

23 โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      
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ที ่ รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็นของตัวแปร 

5 4 3 2 1 

24 โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา 

     

25 โรงเรียนมีการศกึษา รวบรวม วิเคราะหส์ภาพปัญหา

และความตอ๎งการเพื่อเป็นข๎อมูลในการวางแผน

ด าเนนิการนิเทศ 

     

26 โรงเรียนจัดท าแผนการนเิทศ ติดตาม ประเมินผลที่

สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความตอ๎งการ 

     

27 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยํางตอํเนื่อง      

28 ผูบ๎ริหารน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการ

ด าเนนิงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมาใช๎

อยํางตอํเนื่อง 

     

29 โรงเรียนมีการก าหนดบทบาทหนา๎ที่ให๎ผ๎ูปกครอง ชุมชน 

มีสวํนรํวมในการวางแผน การด าเนินงานของโรงเรียน

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

     

30 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตาม

แผนอยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 2 ครัง้ 

     

31 ครูประเมินพัฒนาการครบทุกด๎านตามสภาพจรงิโดยใช๎

วิธีการและเครื่องมอือยํางหลากหลาย 

     

32 ครูท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรอืพัฒนาคุณภาพ

เด็ก 

     

33 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการประเมินโครงการ/

กิจกรรม 

     

34 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัย 

     

35 ผูป๎กครอง ชุมชน รํวมมอืและสนับสนุนการพัฒนา

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

     

36 พํอแมํ/ผูป๎กครองมสีํวนรวํมในการประเมินพัฒนาการ      
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ที ่ รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็นของตัวแปร 

5 4 3 2 1 

37 ครูบรหิารจัดการช้ันเรยีนที่ใชว๎ินัยเชิงบวกและเอือ้ตอํการ

จัดประสบการณก์ารเรียนรูท๎ี่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

     

38 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรํขอ๎มูลขําวสาร

การด าเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํ

ผูป๎กครอง ชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆอยํางน๎อยภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง 

     

39 โรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยที่มี

องค์ประกอบครบถ๎วนและสอดคล๎องกับหลักสูตร

การศกึษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

     

40 ครูวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะห์

ความสอดคล๎องของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กับสาระการเรียนรูร๎ายปี เพื่อจัดท าหนวํยการจัด

ประสบการณแ์ละแผนการจัดประสบการณ์ 

     

41 ครูมีความรัก เอื้ออาทรตํอเด็กปฐมวัยอยํางทั่วถึง      

42 โรงเรียนเป็นแหลํงศกึษา ค๎นคว๎า วจิัย และศกึษาดูงาน

การจัดการศกึษาปฐมวัย 

     

43 ผูบ๎ริหารมแีนวคิดและทิศทางการจัดการศกึษาปฐมวัยที่

ทันสมัย เหมาะสมสอดคล๎องตามปรัชญาและหลัก

การศกึษาปฐมวัย 

     

44 ครูมีความรักและศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพและ

มุํงมั่นศกึษาหาความรูเ๎พื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

และตนเองอยํางสม่ าเสมอ 

     

45 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

     

46 ผูบ๎ริหารอุทิศเวลาให๎กับการท างาน      

47 จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มคีุณภาพตาม

หลักโภชนาการและเฝาูระวังนักเรียนด๎านภาวะ

โภชนาการอยํางสม่ าเสมอ 
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48 โรงเรียนก าหนดภาระงานหรือมอบหมายงานให๎กับครูและ

บุคลากรอื่น ๆ ตามความรู๎ความสามารถของแตํละบุคคล 

     

49 จัดน้ าดื่ม น้ าใช๎และภาชนะที่สะอาดไว๎ในห๎องเรียนหรอื

บริเวณใกล๎เคียงที่สะดวกตํอการดื่มและใช๎ เพียงพอกับ

จ านวนเด็ก 

     

50 หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องกับบริบท สังคม 

วัฒนธรรม สภาพปัญหาและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

     

51 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่ศรัทธา

เชื่อถือ 

     

52 ผูบ๎ริหารน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน์ในการ

ตัดสินใจ วางแผนการบริหาร หรับปรุง/พัฒนาการ

ด าเนนิงานของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

     

53 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตาม

แผนอยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

     

54 ผูบ๎ริหารบริหารจัดการศกึษาปฐมวัยในรูป

คณะกรรมการบริหารงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่

เน๎นการมีสวํนรํวมของผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎อง 

     

55 ผูบ๎ริหารมกีารบริหารงานวิชาการตามหลักการจัด

การศกึษาปฐมวัยอยํางเป็นระบบให๎บรรลุผลและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแกํเด็ก 

     

56 มีมาตรการเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการอยําง

สม่ าเสมอ 

     

57 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัยและสนองตอํความตอ๎งการ ความ

สนใจและพัฒนาการของเด็ก 
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58 ครูได๎รับการพัฒนาให๎มคีวามรูเ๎กี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการท างานของสมอง (BBL) และ

นวัตกรรมการศกึษาปฐมวัย เชํน โครงการบ๎าน

นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย การสอนแบบ

โครงการ  การสอนภาษาแบบธรรมชาติ เป็นต๎น 

     

59 โรงเรียนก ากับ ตดิตามและประเมินผลการใช๎หลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัยอยํางนอ๎ยปีละ 1 ครั้ง 

     

60 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและ

ภายนอกหอ๎งเรียนในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู๎

ให๎แกํเด็ก 

     

61 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอํเด็ก ผูป๎กครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง      

62 ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาหรอืพัฒนาเด็ก 

     

63 ครูทุกคนจัดประสบการณโ์ดยบูรณาการกจิกรรมผํานการ

เลํน กระตุ๎นให๎เด็กทุกคนมีสํวนรวํมในการท ากิจกรรม 

     

64 ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาหรอืพัฒนาเด็ก 

     

65 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎และภูมปิัญญา

ท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

     

66 ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านราํงกาย อารมณ์-จติใจ 

สังคมและสติปัญญา โดยเน๎นการปฏิบัติจริงของเด็ก 

     

67 ครูมีวนิัยและมีความรับผดิชอบ รักความสะอาดและมี

อารมณ์มั่นคง 

     

68 ครูจบการศกึษาปฐมวัยหรอืมีประสบการณด์๎านการจัด

การศกึษาปฐมวัย 

     

69 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 
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70 โรงเรียนน าผลการประเมินไปใช๎ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 

     

71 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่ศรัทธา

เชื่อถือ 

     

72 นักเรียนช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรกีาร

เคลื่อนไหวและรักการออกกาลังกาย 

     

73 ครูจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ภายในท๎องถิ่นมาใช๎เป็นสื่อใน

การจัดประสบการณ์ 

     

74 ครูน าเสนอผลประเมินความก๎าวหน๎าของนักเรียนมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู หรอืเพื่อหาวิธี

ชํวยเหลือ หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

     

75 ครูสรุปผลการประเมินพัฒนาการและรายงานผลให๎

ผูบ๎ริหารโรงเรียน พํอแม/ํผู๎ปกครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง 

     

76 มีเครื่องเลํนสนามอยํางหลากหลาย จ านวนเพียงพออยูํ

ในสภาพดีและปลอดภัยครบทุกรายการ 

     

77 นักเรียนอยูํรวํมกับผูอ๎ื่นได๎อยํางมคีวามสุขและปฏิบัติตน

เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

     

78 มีพื้นที่เพียงพอตํอการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลกลุํม

ยํอยและกลุํมใหญํ 

     

79 หอ๎งเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสงสวํางเพียงพอ อากาศ

ถํายเทได๎สะดวก ไมํมีเสียงดังรบกวน 

     

80 น าวัสดุในท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดมุมประสบการณ์      

81 มีพื้นที่จัดแสงดผลงานของเด็กปฐมวัย ที่เก็บแฟูม

ผลงาน เครื่องใชส๎ํวนตัวของเด็กและครู 
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82 มีห๎องน้ า ห๎องสว๎มสะอาด มีสุขภัณฑเ์หมาะสมกับเด็ก

และตั้งอยูํในบริเวณหอ๎งเรียนหรอืบริเวณใกล๎เคียงที่เด็ก

ใช๎ได๎สะดวก 

     

83 มีการประสานความรวํมมอืกับผูป๎กครอง ชุมชน องค์กร  

ตําง ๆ ในการสํงเสริมและชํวยเหลอืเด็กปฐมวัย 

     

84 ให๎บริการขอ๎มูลขําวสารทางวิชาการปฐมวัยแกํครู 

ผูป๎กครอง ชุมชนและองค์การตาํง ๆ อยํางตํอเนื่อง 

     

85 ครูและบุคลากรในสถานศกึษาเครือขาํยมีความสนใจ

และให๎ความรวํมมอืในการจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี ท าให๎

เกิดการพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจที่จะน าไปสูํการ

ปฏิบัติได๎ดียิ่งขึน้ 

     

86 มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน ศูนย์สื่อ สวนหยํอม 

แปลงพืชผักสวนครัว หอ๎งสมุด เป็นต๎น 

     

87 จัดหอ๎งเรียนเป็นเอกเทศ ขนาดห๎องเรียนเหมาะสมกับ

จ านวนเด็กและการจัดกิจกรรม มีการดูแลรักษาความ

ปลอดภัย 

     

88 ครูได๎รับการอบรม พัฒนาใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจใน

การจัดการศกึษาปฐมวัย 

     

89 นักเรียนชํวยเหลือตัวเองได๎เหมาะสมกับวัย      

90 จัดปูายนิเทศ/มมุประสบการณท์ี่สอดคลอ๎งกับหนํวยการ

เรียนรูห๎รือสถานการณป์ัจจุบนัหรือสิง่ที่เด็กสนใจ โดยเด็กมี

สํวนรํวมในการจัดปูายนิเทศ 

     

91 หอ๎งเรียนสะอาด สวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัย      

92 ครูได๎รับการอบรม พัฒนาใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจใน

การจัดการศกึษาปฐมวัย 

     

93 นักเรียนชํวยเหลือตัวเองได๎เหมาะสมกับวัย      
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94 ครูมีความกระตอืรือร๎นและมีความรับผดิชอบสูงใน

การปฏิบัติงาน 

     

95 โรงเรียนมีมาตรการดูแลความแลความปลอดภัยอยําง

สม่ าเสมอ 

     

96 โรงเรียนสร๎างและรักษาสภาพแวดล๎อมในการท างาน

และบรรยากาศที่เกือ้หนุนการท างานของครูแล

บุคลากรใหม๎ีศักยภาพในการท างาน ซึ่งจะกํอใหเ๎กิด

ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

     

97 ให๎บริการตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก อยํางน๎อยภาค

เรียนละ 1 ครั้งและด าเนินการชํวยเหลือเด็กที่มปีัญหา

ด๎านสุขภาพ 

     

98 มีวัสด ุครุภัณฑ์ สือ่อุปกรณ์ เคร่ืองใช๎สํวนตัวที่เหมาะสม

กับการจัดกิจกรรมและเพยีงพอกับจ านวนเด็ก 

     

99 โรงเรียนมีระบบคุณวุฒิ ความรูค๎วามสามารถของครู

และบุคลากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติในหน๎าที่ที่

รับผิดชอบ ท าให๎ครูและบุคลากรได๎ใช๎ความรู๎

ความสามารถสูงสุดปฏิบัติหนา๎ที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎

งานส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 

     

100 มีที่เลํนน้ า เลํนทราย ที่สะอาดปลอดภัยและมีอุปกรณ์

การเลํนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 

     

101 ให๎ค าแนะน า ปรึกษา ทางวิชาการปฐมวัยแกํครู 

ผูป๎กครอง ชุมชนหรอืองค์กรตาํง ๆ  

     

102 ให๎บริการยืมหนังสอื สื่อ ของเลํนส าหรับเด็กแกํครู 

ผูป๎กครอง ชุมชนและองค์การตาํง ๆ อยํางตํอเนื่อง 

     

103 ครูทุกคนประเมินผลการใช๎สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

แหลงํเรียนรู๎และภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

     

 

 



262 
 

 

ที ่ รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็นของตัวแปร 

5 4 3 2 1 

104 ประชาสัมพันธ์ เผยแพรขํ๎อมูลขําวสารการด าเนินงาน

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํครูทุกคนใน

โรงเรียน 

     

105 โรงเรียนมีนโยบายสํงเสริมใหน๎ักเรียนเห็นความส าคัญ

ของการมีสุขภาพดี มีการตรวจ คัดกรองสุขภาพของ

นักเรียนอยูํเสมอ และให๎นักเรียนออกก าลังกายเป็น

ประจ าทุกวัน 

     

106 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานโรงเรยีน

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบด๎วยลักษณะ รูปแบบหรอื

วิธีการที่หลากหลายอยํางน๎อย 3 วิธีการ 

     

107 สนามเด็กเลํนและพืน้สนามไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก      

108 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุง

และพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ 

     

109 ครูมีความรัก เมตตาตํอนักเรียน มุํงมั่น ตั้งใจในการ

พัฒนาอยํางเต็มความสามารถ 

     

110 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจในการจัดกิจกรรมให๎กับ

นักเรียนสามารถจัดประสบการณแ์ละพัฒนานักเรียน

ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

     

111 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎ เทคโนโลยีที่

เหมาะสมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัด

ประสบการณท์ี่สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็ก 

     

112 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์

การเรียนรูท๎ี่เน๎นผูเ๎รียนเป็นส าคัญ 

     

113 นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอํการเรียนรูแ๎ละมีทักษะในการ

แสวงหาความรู๎ 
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ที ่ รายการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็นของตัวแปร 

5 4 3 2 1 

114 ครูใหค๎วามส าคัญกับพัฒนาการด๎านสติปัญญา ได๎แกํ 

สามารถคิดรวบยอด คิดแก๎ปัญหา คิดริเริ่ม

สร๎างสรรค์ มีความรูท๎ักษะเบือ้งตน๎ มีความสนใจ ใฝรุู๎ 

รักการอําน 

     

115 นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดและแก๎ปัญหาได๎

เหมาะสมกับวัย 

     

116 ครูได๎มกีารช้ีแจงให๎ผูป๎กครองทราบถึงกระบวนการ

ประเมินผลและรายงานผลพัฒนาความก๎าวหนา๎ของ

นักเรียน 

     

117 โรงเรียนการจัดให๎นักเรียนได๎รับสารอาหารที่มี

ประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ และมีการจัดเตรียมอาหาร

ให๎กับนักเรียนตามหลักโภชนาการอยํางเหมาะสม 

     

118 ครูได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาการและสามารถน ามาใช๎

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎หรอืกิจกรรมตาํง ๆ 

ให๎กับนักเรียน 

     

119 หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องและเหมาะสม

กับธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 

     

120 ภายในหอ๎งเรียนมมีุมประสบการณอ์ยํางน๎อย 4 มุม 

เชนํ มุมบล็อก มุมหนังสอื มุมวิทยาศาสตร ์มุมเกม

การศกึษา มุมบทบาทสมมุติ ภายในมุมมสีื่อของเลํน

อยํางหลากหลายเพียงพอกับจ านวนเด็ก และมี

รํองรอยการหมุนเวียนการเปลี่ยนสื่อในมุม

ประสบการณ์ 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การวิเคราะหค์ําความเชื่อม่ันเครื่องมอืวิจัย (แบบสอบถาม) 
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ที ่
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D 

คํา 

  
coefficient 

1 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษาที่มุงํคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

3.45 0.77 .89 

2 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

3.98 0.72 .89 

 

3 ครูน าหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยไปสูํการจัด

ประสบการณใ์ห๎เด็กตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมที่

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด๎าน 

4.29 0.63 .89 

4 ครูจัดท าทะเบียนสื่อ นวัตกรรม แหลํงเรียนรู๎และภูมิ

ปัญญาท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

4.26 0.59 .89 

5 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจในการจัดกิจกรรมให๎กับนักเรียน 

สามารถจัดประสบการณ์และพัฒนานักเรียนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 

4.50 0.54 .86 

6 โรงเรียนมีครูประจ าชั้นครบทุกชั้นเรยีน 4.37 0.48 .89 

7 ครูบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคลอยําง

เป็นระบบ ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 

4.99 0.08 .86 

8 ผูบ๎ริหารรเิริ่มสร๎างสรรค์ น านวัตกรรมด๎านการจัด

การศกึษาปฐมวัยมาปรับใช๎ในการพัฒนาโรงเรียนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

4.56 0.57 .89 

9 ครูบันทึกข๎อมูลการศกึษาวิเคราะห์ความสนใจ/ความ

ต๎องการและพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล 

4.99 0.08 .93 

10 นักเรียนมกีล๎ามเนือ้ใหญํและกล๎ามเนือ้เล็กแข็งแรง ใช๎ได๎

อยํางคลํองแคลํวและประสานสัมพันธ์กัน 

4.70 0.46 .89 

11 ครูผาํนการอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณส์ าหรับ

เด็กปฐมวัยอยํางนอ๎ย 20 ช่ัวโมง/ปี 

4.74 0.44 .89 
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ที ่
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D 

คํา 

  
coefficient 

12 ครูจัดประสบการณ์สงํเสริมพัฒนาการทุกด๎านด๎วยการ

ปฏิบัติจริงและสอดคล๎องกับการท างานของสมอง (BBL) 

และ/หรอืแผนการจัดประสบการณโ์ครงการบ๎าน

นักวิทยาศาสตร์น๎อย ประเทศไทย 

4.84 0.36 .94 

13 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมยกยํองเชดิชูเกียรติ จัด

สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสร๎างขวัญและ

ก าลังใจ 

4.19 0.71 .89 

14 ครูจัดประสบการณ์ตามตารางการจัดกิจกรรมประจ าวัน 4.27 0.47 .89 

15 ผูป๎กครอง ชุมชน มีสวํนรวํมในการน าผลการประเมินไป

ใช๎ในการพัฒนางาน 

4.77 0.42 .89 

16 ผูบ๎ริหารจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศตามแผนให๎

ผูเ๎กี่ยวข๎องทราบ 

4.92 0.25 .94 

17 โรงเรียนมีแผนภูมโิครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียน

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

4.63 0.48 .89 

18 โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ อยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 

2 ครัง้ 

4.50 0.50 .89 

19 โรงเรียนมีขอ๎มูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงาน

ของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 

เป็นหมวดหมํู สะดวกตํอการใช๎ 

4.82 0.39 .89 

20 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน 

4.72 0.45 .89 

21 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวัยของ

สถานศกึษา 

4.47 0.64 .85 

22 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 4.64 0.55 .89 

23 โรงเรียนจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.52 0.49 .89 
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ที ่
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D 

คํา 

  
coefficie

nt 

24 โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 

4.67 0.47 .90 

25 โรงเรียนมีการศกึษา รวบรวม วเิคราะหส์ภาพปัญหาและ

ความตอ๎งการเพื่อเป็นข๎อมูลในการวางแผนด าเนนิการ

นิเทศ 

4.53 0.51 .89 

26 โรงเรียนจัดท าแผนการนเิทศ ติดตาม ประเมินผลที่

สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความตอ๎งการ 

4.69 0.46 .89 

27 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยํางตํอเนื่อง 4.63 0.48 .89 

28 ผูบ๎ริหารน าผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงาน

ของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบมาใช๎อยํางตอํเนื่อง 

4.61 0.49 .89 

29 โรงเรียนมีการก าหนดบทบาทหนา๎ที่ให๎ผ๎ูปกครอง ชุมชน มี

สํวนรวํมในการวางแผน การด าเนินงานของโรงเรียนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

4.71 0.50 .89 

30 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตามแผน

อยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

4.88 0.37 .93 

31 ครูประเมินพัฒนาการครบทุกด๎านตามสภาพจรงิโดยใช๎

วิธีการและเครื่องมอือยํางหลากหลาย 

4.95 0.25 .88 

32 ครูท าวิจัยในชัน้เรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรอืพัฒนาคุณภาพเด็ก 4.96 0.23 .91 

33 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการประเมินโครงการ/

กิจกรรม 

4.97 0.18 .93 

34 ผูป๎กครอง ชุมชนมสีํวนรวํมในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัย 

4.92 0.31 .87 

35 ผูป๎กครอง ชุมชน รํวมมอืและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

4.81 0.48 .92 

36 พํอแมํ/ผูป๎กครองมสีํวนรวํมในการประเมินพัฒนาการ 4.81 0.45 .88 
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ที ่
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D 

คํา 

  
coefficient 

37 ครูบรหิารจัดการช้ันเรยีนที่ใชว๎ินัยเชิงบวกและเอือ้ตอํการจัด

ประสบการณก์ารเรียนรูท๎ี่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ 

4.73 0.45 .92 

38 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพรขํ๎อมูลขําวสารการ

ด าเนนิงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํผ๎ูปกครอง 

ชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.79 0.49 .94 

39 โรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยที่มี

องค์ประกอบครบถ๎วนและสอดคล๎องกับหลักสูตร

การศกึษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

4.84 0.45 .82 

40 ครูวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะหค์วาม

สอดคล๎องของมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับสาระ

การเรียนรูร๎ายปี เพื่อจัดท าหนวํยการจัดประสบการณ์และ

แผนการจัดประสบการณ์ 

4.81 0.49 .88 

41 ครูมีความรัก เอื้ออาทรตํอเด็กปฐมวัยอยํางทั่วถึง 4.75 0.52 .89 

42 โรงเรียนเป็นแหลํงศกึษา ค๎นคว๎า วจิัย และศกึษาดูงานการ

จัดการศึกษาปฐมวัย 

4.79 0.48 .86 

43 ผูบ๎ริหารมแีนวคิดและทิศทางการจัดการศกึษาปฐมวัยที่

ทันสมัย เหมาะสมสอดคล๎องตามปรัชญาและหลัก

การศกึษาปฐมวัย 

4.94 0.28 .89 

44 ครูมีความรักและศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพและมํุงมั่น

ศกึษาหาความรูเ๎พื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและ

ตนเองอยํางสม่ าเสมอ 

4.67 0.58 .88 

45 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

4.85 0.43 .92 

46 ผูบ๎ริหารอุทิศเวลาให๎กับการท างาน 4.90 0.34 .91 

47 จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มคีุณภาพตามหลัก

โภชนาการและเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการอยําง

สม่ าเสมอ 
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ที ่
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D 

คํา 

  
coefficient 

48 โรงเรียนก าหนดภาระงานหรือมอบหมายงานให๎กับครูและ

บุคลากรอื่น ๆ ตามความรู๎ความสามารถของแตํละบุคคล 

4.78 0.52 .94 

49 จัดน้ าดื่ม น้ าใช๎และภาชนะที่สะอาดไว๎ในห๎องเรียนหรอื

บริเวณใกล๎เคียงที่สะดวกตํอการดื่มและใช๎ เพียงพอกับ

จ านวนเด็ก 

4.78 0.54 .91 

50 หลักสูตรสถานศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องกับบริบท สังคม 

วัฒนธรรม สภาพปัญหาและภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

4.68 0.52 .92 

51 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่ศรัทธา

เชื่อถือ 

4.90 0.35 .89 

52 ผูบ๎ริหารน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน์ในการตัดสินใจ 

วางแผนการบริหาร หรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานของ

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 

4.87 0.37 .94 

53 ผูบ๎ริหารด าเนินการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตามแผน

อยํางนอ๎ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  

4.86 0.39 .93 

54 ผูบ๎ริหารบริหารจัดการศกึษาปฐมวัยในรูปคณะกรรมการ

บริหารงานของศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบที่เน๎นการมสีํวนรํวม

ของผ๎ูมสีํวนเกี่ยวข๎อง 

4.85 0.40 .89 

55 ผูบ๎ริหารมกีารบริหารงานวิชาการตามหลักการจัด

การศกึษาปฐมวัยอยํางเป็นระบบให๎บรรลุผลและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแกํเด็ก 

4.82 0.48 .89 

56 มีมาตรการเฝูาระวังนักเรียนด๎านภาวะโภชนาการอยําง

สม่ าเสมอ 

4.74 0.53 .92 

57 ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัยและสนองตอํความตอ๎งการ ความสนใจ

และพัฒนาการของเด็ก 

4.78 0.51 .91 
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58 ครูได๎รับการพัฒนาให๎มคีวามรูเ๎กี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่

สอดคล๎องกับการท างานของสมอง (BBL) และนวัตกรรม

การศกึษาปฐมวัย เชํน โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย 

ประเทศไทย การสอนแบบโครงการ  การสอนภาษาแบบ

ธรรมชาติ เป็นต๎น 

4.76 0.50 .87 

59 โรงเรียนก ากับ ตดิตามและประเมินผลการใช๎หลักสูตร

สถานศกึษาปฐมวัยอยํางนอ๎ยปีละ 1 ครั้ง 

4.67 0.56 .94 

60 ครูใช๎สื่อ เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก

หอ๎งเรียนในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู๎ใหแ๎กํเด็ก 

4.68 0.57 .89 

61 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตอํเด็ก ผูป๎กครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง 4.51 0.61 .88 

62 ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาหรอืพัฒนาเด็ก 

4.65 0.55 .89 

63 ครูทุกคนจัดประสบการณโ์ดยบูรณาการกจิกรรมผํานการเลํน 

กระตุ๎นให๎เด็กทุกคนมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม 

4.58 0.66 .92 

64 ครูทุกคนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรมเพื่อ

แก๎ปัญหาหรอืพัฒนาเด็ก 

4.57 0.61 .94 

65 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎และภูมปิัญญา

ท๎องถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

4.70 0.53 .89 

66 ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านราํงกาย อารมณ์-จติใจ 

สังคมและสติปัญญา โดยเน๎นการปฏิบัติจริงของเด็ก 

4.74 0.52 .85 

67 ครูมีวนิัยและมีความรับผดิชอบ รักความสะอาดและมี

อารมณ์มั่นคง 

4.87 0.43 .89 

68 ครูจบการศกึษาปฐมวัยหรอืมีประสบการณด์๎านการจัด

การศกึษาปฐมวัย 

4.86 0.43 .94 

69 จัดสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม รํมรื่น 

ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอือ้ตํอการเรียนรู๎ 

 

4.99 0.16 .95 
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70 โรงเรียนน าผลการประเมินไปใช๎ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษา 

4.69 0.56 .85 

71 ผูบ๎ริหารประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีและเป็นที่ศรัทธา

เชื่อถือ 

4.89 0.34 .92 

72 นักเรียนช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรกีาร

เคลื่อนไหวและรักการออกกาลังกาย 

4.88 .0.39 .86 

73 ครูจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ภายในท๎องถิ่นมาใช๎เป็นสื่อในการ

จัดประสบการณ์ 

4.92 0.28 .91 

74 ครูน าเสนอผลประเมินความก๎าวหน๎าของนักเรียนมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู หรอืเพื่อหาวิธี

ชํวยเหลือ หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

4.84 0.41 .85 

75 ครูสรุปผลการประเมินพัฒนาการและรายงานผลให๎

ผูบ๎ริหารโรงเรียน พํอแม/ํผู๎ปกครองและผูท๎ี่เกี่ยวข๎อง 

4.91 0.30 .86 

76 มีเครื่องเลํนสนามอยํางหลากหลาย จ านวนเพียงพออยูํใน

สภาพดีและปลอดภัยครบทุกรายการ 

4.88 0.33 .88 

77 นักเรียนอยูํรวํมกับผูอ๎ื่นได๎อยํางมคีวามสุขและปฏิบัติตน

เป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

4.84 0.41 .94 

78 มีพื้นที่เพียงพอตํอการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลกลุํม

ยํอยและกลุํมใหญํ 

4.88 0.38 .95 

79 หอ๎งเรียนถูกสุขลักษณะ มีแสงสวํางเพียงพอ อากาศถํายเท

ได๎สะดวก ไมํมีเสียงดังรบกวน 

4.93 0.27 .96 

80 น าวัสดุในท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดมุมประสบการณ์ 4.88 0.36 .94 

81 มีพื้นที่จัดแสงดผลงานของเด็กปฐมวัย ที่เก็บแฟูมผลงาน 

เครื่องใช๎สวํนตัวของเด็กและครู 

4.76 0.48 .92 
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D 

คํา 
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82 มีห๎องน้ า ห๎องสว๎มสะอาด มีสุขภัณฑเ์หมาะสมกับเด็กและ

ตั้งอยูํในบริเวณหอ๎งเรียนหรือบริเวณใกล๎เคียงที่เด็กใช๎ได๎

สะดวก 

4.98 0.16 .91 

83 มีการประสานความรวํมมอืกับผูป๎กครอง ชุมชน องค์กร  

ตําง ๆ ในการสํงเสริมและชํวยเหลอืเด็กปฐมวัย 

4.90 0.32 .89 

84 ให๎บริการขอ๎มูลขําวสารทางวิชาการปฐมวัยแกํครู ผูป๎กครอง 

ชุมชนและองค์การตาํง ๆ อยํางตอํเนื่อง 

4.84 0.45 .88 

85 ครูและบุคลากรในสถานศกึษาเครือขาํยมีความสนใจและให๎

ความรวํมมอืในการจัดกิจกรรมเป็นอยํางดี ท าให๎เกิดการ

พัฒนาความรู ๎ความเข๎าใจที่จะน าไปสูํการปฏิบัติได๎ดียิ่งขึน้ 

4.87 0.35 .86 

86 มีแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เชํน ศูนย์สื่อ สวนหยํอม แปลง

พืชผักสวนครัว ห๎องสมุด เป็นต๎น 

4.86 0.42 .96 

87 จัดหอ๎งเรียนเป็นเอกเทศ ขนาดห๎องเรียนเหมาะสมกับจ านวน

เด็กและการจัดกิจกรรม มกีารดูแลรักษาความปลอดภัย 

4.82 0.44 .93 

88 ครูได๎รับการอบรม พัฒนาใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัด

การศกึษาปฐมวัย 

4.83 0.47 .95 

89 นักเรียนชํวยเหลือตัวเองได๎เหมาะสมกับวัย 4.83 0.46 .92 

90 จัดปูายนิเทศ/มมุประสบการณท์ี่สอดคลอ๎งกับหนํวยการเรยีนรู๎

หรือสถานการณป์ัจจุบันหรือสิ่งที่เด็กสนใจ โดยเด็กมีสํวนรวํมใน

การจัดปูายนิเทศ 

4.78 0.52 .89 

91 หอ๎งเรียนสะอาด สวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัย 4.98 0.16 .95 

92 ครูได๎รับการอบรม พัฒนาใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจในการจัด

การศกึษาปฐมวัย 

4.82 0.46 .94 

93 นักเรียนชํวยเหลือตัวเองได๎เหมาะสมกับวัย 4.77 0.48 .95 
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94 ครูมีความกระตอืรือร๎นและมีความรับผดิชอบสูงในการ

ปฏิบัติงาน 

4.76 0.54 .96 

95 โรงเรียนมีมาตรการดูแลความแลความปลอดภัยอยําง

สม่ าเสมอ 

4.72 0.59 .95 

96 โรงเรียนสร๎างและรักษาสภาพแวดล๎อมในการท างานและ

บรรยากาศที่เกื้อหนุนการท างานของครูแลบุคลากรให๎มี

ศักยภาพในการท างาน ซึ่งจะกํอใหเ๎กิดผลการด าเนนิงานที่

เป็นเลิศ 

4.83 0.40 .92 

97 ให๎บริการตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก อยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 

ครั้งและด าเนนิการชํวยเหลือเด็กที่มปีัญหาดา๎นสุขภาพ 

4.90 

 

0.31 .89 

98 มีวัสด ุครุภัณฑ์ สือ่อุปกรณ์ เคร่ืองใช๎สํวนตัวที่เหมาะสมกับการ

จัดกจิกรรมและเพยีงพอกับจ านวนเด็ก 

4.86 0.39 .86 

99 โรงเรียนมีระบบคุณวุฒิ ความรูค๎วามสามารถของครูและ

บุคลากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติในหน๎าที่ที่รับผดิชอบ ท า

ให๎ครูและบุคลากรได๎ใชค๎วามรูค๎วามสามารถสูงสุดปฏิบัติ

หนา๎ที่ที่ได๎รับมอบหมายใหง๎านส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 

4.74 0.55 .88 

100 มีที่เลํนน้ า เลํนทราย ที่สะอาดปลอดภัยและมีอุปกรณ์การ

เลํนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 

4.82 0.42 .94 

101 ให๎ค าแนะน า ปรึกษา ทางวิชาการปฐมวัยแกํครู ผูป๎กครอง 

ชุมชนหรอืองค์กรตาํง ๆ  

4.89 0.32 .91 

102 ให๎บริการยืมหนังสอื สื่อ ของเลํนส าหรับเด็กแกํครู 

ผูป๎กครอง ชุมชนและองค์การตาํง ๆ อยํางตํอเนื่อง 

4.84 0.38 .92 

103 ครูทุกคนประเมินผลการใช๎สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีแหลงํ

เรียนรู๎และภูมปิัญญาท๎องถิ่น 

4.76 0.49 .94 
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104 ประชาสัมพันธ์ เผยแพรขํ๎อมูลขําวสารการด าเนินงาน

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบแกํครูทุกคนในโรงเรียน 

4.86 0.36 .95 

105 โรงเรียนมีนโยบายสํงเสริมใหน๎ักเรียนเห็นความส าคัญของ

การมสีุขภาพดี มีการตรวจ คัดกรองสุขภาพของนักเรียนอยูํ

เสมอ และให๎นักเรียนออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน 

4.82 0.40 .92 

106 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานโรงเรยีนศูนย์

เด็กปฐมวัยต๎นแบบด๎วยลักษณะ รูปแบบหรอืวิธีการที่

หลากหลายอยํางน๎อย 3 วิธีการ 

4.89 0.32 .86 

107 สนามเด็กเลํนและพืน้สนามไมํเป็นอันตรายตํอเด็ก 4.84 0.38 .85 

108 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงและ

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบ 

4.87 0.34 .89 

109 ครูมีความรัก เมตตาตํอนักเรียน มํุงมั่น ตั้งใจในการพัฒนา

อยํางเต็มความสามารถ 

4.78 0.42 .95 

110 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจในการจัดกิจกรรมให๎กับนักเรียน

สามารถจัดประสบการณ์และพัฒนานักเรียนได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 

4.86 0.34 .94 

111 ครูทุกคนน าสื่อ นวัตกรรม แหลงํเรียนรู๎ เทคโนโลยีที่

เหมาะสมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัด

ประสบการณท์ี่สอดคล๎องกับพัฒนาการเด็ก 

4.83 0.38 .89 

112 ครูมีความรูค๎วามเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรยีนเป็นส าคัญ 

4.79 0.46 .84 

113 นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอํการเรียนรูแ๎ละมีทักษะในการแสวงหา

ความรู๎ 

4.78 0.47 .86 
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ที ่
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
x  S.D 

คํา 

  
coefficient 

114 ครูใหค๎วามส าคัญกับพัฒนาการด๎านสติปัญญา ได๎แกํ 

สามารถคิดรวบยอด คิดแก๎ปัญหา คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มี

ความรูท๎ักษะเบือ้งตน๎ มคีวามสนใจ ใฝรุู๎ รักการอําน 

4.82 0.42 .96 

115 นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดและแก๎ปัญหาได๎เหมาะสม

กับวัย 

4.72 0.53 .92 

116 ครูได๎มกีารช้ีแจงให๎ผูป๎กครองทราบถึงกระบวนการ

ประเมินผลและรายงานผลพัฒนาความก๎าวหนา๎ของนักเรียน 

4.73 0.53 .96 

117 โรงเรียนการจัดให๎นักเรียนได๎รับสารอาหารที่มปีระโยชน์ ถูก

สุขลักษณะ และมีการจัดเตรียมอาหารให๎กับนักเรียนตาม

หลักโภชนาการอยํางเหมาะสม 

4.85 0.36 .98 

118 ครูได๎รับการพัฒนาด๎านวิชาการและสามารถน ามาใช๎ในการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู๎หรอืกิจกรรมตําง ๆ ให๎กับ

นักเรียน 

4.82 0.38 .92 

119 หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสอดคล๎องและเหมาะสมกับ

ธรรมชาติการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 

4.86 0.36 .94 

120 ภายในหอ๎งเรียนมมีุมประสบการณอ์ยํางน๎อย 4 มุม เชํน มุม

บล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศกึษา มุม

บทบาทสมมุต ิภายในมุมมีสื่อของเลํนอยํางหลากหลาย

เพียงพอกับจ านวนเด็ก และมีรํองรอยการหมุนเวียนการ

เปลี่ยนสื่อในมุมประสบการณ์ 

4.89 0.32 .84 

รวมคําเฉลี่ย 4.78 0.43 .90 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอเก็บรวบรวมข๎อมูล และรายชื่อสถานศกึษา 
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รายชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

เรื่อง 

“แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” 

 

    

 

ที ่ โรงเรียน เขตพื้นที่  

1 อนุบาลกระบี่ กระบี ่

2 บ๎านล าทับ กระบี ่

3 อนุบาลบํอพลอย กาญจนบุรี 4 

4 กุดลิงวิทยาคม กาฬสินธุ์ 1 

5 ค าใหญํวิทยา กาฬสินธุ์ 2 

6 อนุบาลพรานกระตําย ก าแพงเพชร 1 

7 อนุบาลคลองลาน ก าแพงเพชร 2 

8 ชุมชนหนองเม็ก ขอนแกํน 3 

9 อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี 1 

10 บ๎านมะขาม จันทบุรี 2 

11 วัดดอนทอง ฉะเชงิเทรา 1 

12 ชุมชนวัดหัวส าโรง ฉะเชงิเทรา 2 

13 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 1 

14 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท 1 

15 ศรแีก๎งครอ๎ ชัยภูมิ 2 

16 อนุบาลชุมพร ชุมพร 1 

17 อนุบาลเชยีงราย เชยีงราย 1 

18 อนุบาลแมลําว เชยีงราย 2 

19 อนุบาลแมสําย(สายศลิปศาสตร์) เชยีงราย 3 

20 อนุบาลเชยีงใหมํ เชยีงใหมํ 1 

21 บ๎านแมสําว เชยีงใหมํ 3 

22 อนุบาลตรัง ตรัง 1 

23 บ๎านคลองมวน ตรัง 2 
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ที ่ โรงเรียน เขตพื้นที่  

24 อนุบาลตราด ตราด 1 

25 บ๎านแมจํะเราสองแคว ตาก 2 

26 อนุบาลนครนายก นครนายก 

27 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นครนายก 

28 อนุบาลนครปฐม นครปฐม 1 

29 อนุบาลนครพนม นครพนม 1 

30 บ๎านศาลเจา๎พํอ นครราชสีมา 3 

31 วัดกัลยานฤมิต นครศรธีรรมราช 3 

32 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี 1 

33 อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส 1 

34 บ๎านซรายอ นราธิวาส 2 

35 ชุมชนรัชดาภเิษกมิตรภาพที่ 115 นําน 2 

36 อนุบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1 

37 อนุบาลปทุมธานี ปทุมธาน ี1 

38 ธัญญสิทธิศิลป ์ ปทุมธาน ี2 

39 อนุบาลกรุยบุรี(วัดวังยาง) ประจวบคีรขีันธ์ 2 

40 อนุบาลประจันตคาม ปราจนีบุรี 1 

41 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี 1 

42 บ๎านวังกะพ๎อ(เพียรอนุสรณ์) ปัตตานี 3 

43 วัดสวํางอารมณ์ พระนครศรีอยุธยา 1 

44 อนุบาลพะเยา พะเยา 1 

45 อนุบาลเชยีงค า (วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา 2 

46 อนุบาลพัทลุง พัทลุง 1 

47 อนุบาลโพทะเล "รัฐบ ารุง" พิจติร 2 

48 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 1 

49 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี 1 

50 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 

51 อนุบาลแพรํ แพรํ 1 

52 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต 1 
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ที ่ โรงเรียน เขตพื้นที่  

53 อนุบาลวาปีปทุม มหาสารคาม 2 

54 อนุบาลแมฮํํองสอน แมฮํํองสอน 1 

55 อนุบาลยะลา ยะลา 1 

56 บันนังสตาอินทรฉัตรมติรภาพที่ 200 ที่ระลึก 

สรอ. ยะลา 2 

57 เมืองพนมไพร ร๎อยเอ็ด 2 

58 อนุบาลระนอง ระนอง 

59 วัดบ๎านฉาง ระยอง 1 

60 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 1 

61 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี 1 

62 อนุบาลล าปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) ล าปาง 1 

63 อนุบาลแจ๎หํม ล าปาง 3 

64 บ๎านเอราวัณ เลย 2 

65 ชุมชนบ๎านดํานซ๎าย เลย 3 

66 อนุบาลศรสีะเกษ ศรสีะเกษ1 

67 อนุบาลเมืองจันทร์(บ๎านปลาซิว) ศรสีะเกษ2 

68 บ๎านอากาศ สกลนคร 3 

69 อนุบาลทําแพ สตูล 

70 เอี่ยมสุรีย์ สมุทรปราการ 1 

71 วัดบางโฉลงใน สมุทรปราการ 2 

72 อนุบาลวัดเกาะใหญํ สมุทรสงคราม 

73 อนุบาลสระบุรี สระบุรี 1 

74 อนุบาลมวกเหล็ก สระบุรี 2 

75 อนุบาลสิงห์บุรี สิงหบ์ุรี 

76 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 1 

77 อนุบาลทุํงเสลี่ยม(บ๎านเหมืองนา) สุโขทัย 2 

78 วัดทําช๎าง สุพรรณบุรี 3 

79 อนุบาลสุราษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 1 

80 ชุมชนบ๎างชํองม๎าเหลียว สุราษฎรธ์านี 2 
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ที ่ โรงเรียน เขตพื้นที่  

81 บ๎านพรหมรังสติ สุราษฎรธ์านี 3 

82 อนุบาลดอนไผํ หนองคาย 1 

83 อนุบาลหนองควาย หนองคาย 2 

84 อนุบาลเซกา บึงกาฬ 

85 อนุบาลวัดอํางทอง อํางทอง 

86 อนุบาลบ๎านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 4 

87 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 1 

88 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ อุทัยธานี 2 

89 บ๎านศรเีมืองใหมํ อุบลราชธานี 3 

90 อนุบาลบุณฑรกิ อุบลราชธานี 5 

91 พญาไท กรุงเทพมหานคร 

92 อนุบาลหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 1 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคนวก จ 

หนังสือตรวจยืนยันรูปแบบ รายชื่อผูท๎รงคุณวุฒิและแบบยืนยัน 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบ 

“แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ” 

    

1. นายไกร  เกษทัน    ผูอ๎ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก   รองเลขาส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3. นายอเนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด๎านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4. ดร.ชวลิต  โพธิ์นคร ผูเ๎ช่ียวชาญด๎านการพัฒนาเครื่องมอืวัดผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

5. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ  ธีรพงศป์ระธานหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

6. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์กรกนก  ธูปประสมประธานโปรแกรมวิชาการศกึษาปฐมวัย  

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

7. อาจารย์ ดร.กานดา  ธีระทองค า 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8. นางสมชื่อ  กอปรคุณูปการ  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 

9. นายอาคม  เตียประเสริฐ ผูอ๎ านวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

10. นายสมศักดิ์  ชโลธร ผู๎อ านวยการโรงเรียนประตูชัย 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 

11. นายสมศักดิ์  เทพณรงค์ ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

12. นายศิลป์ชัย  สัมพันธ์พร ผูอ๎ านวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
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13. นายเกษม  ศุภรานนท์ ผูอ๎ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

14. นางอนันตยา  พงศ์ไพฑูรย์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนด ารงธรรม   

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

15. นางพรสวรรค์  สามคุ๎มพิมพ์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล)  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

16. นางพิมพิกา  ถนอมไชย   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  

 ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

17. นางนพวรรณ  วณิชพิมลอนันต์   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไทรใหญํ(นนททิวากร)  

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
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แบบยนืยันผล 

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

    

 

ค าชี้แจง 

 1. แบบยืนยันผลเป็นแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็น

เลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ  

 2. แบบยืนยันผลเป็นแบบแสดงความคิดเห็น มีผลตํอการสรุปงานวิจัย กลําวคือ

เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบ โดยผู๎วจิัยก าหนดกรอบการตรวจสอบองค์ประกอบ 4 ด๎าน คอื ความเหมาะสม 

(propriety standards) ความเป็นไปได๎ (feasibility standards) ความเป็นประโยชน์ (utility 

standards) และความถูกต๎องครอบคลุม(accuracystandards)  

 3. หลังจากที่ทํานได๎ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแล๎ว ขอความกรุณา

ให๎ทํานแสดงข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ  ทั้งนี้เพราะความคิดเห็นของทํานจะเป็นประโยชน์ตํอ

การน าผลการวิจัยไปใช๎    

 

 

 

      (นางศริิพร  ศรีอินทร์สุทธิ์) 

                                       นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

       ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1  ข๎อมูลพืน้ฐาน 

ชื่อผ๎ูให๎สัมภาษณ์

............................................................................................................................................. 

ต าแหนํง

............................................................................................................................................... 

สถานที่ท างาน 

........................................................................................................................................... 

วันที่..................เดือน......................................พ.ศ.......................  เวลา............................น. 

ลงช่ือผูใ๎ห๎สัมภาษณ์ 

.................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 2 โปรดศึกษาข้อค้นพบและแสดงความคิดเห็นตามล าดับ 

1. โปรดพิจารณาองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัย

ต๎นแบบที่ผ๎ูวจิัยได๎ศกึษาและค๎นพบ จ านวน 7 องค์ประกอบ คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนสื่อ             

การจัดประสบการณ์ 

การบรหิารจัดการ 

การจัดสภาพแวดล๎อม 

การประสานความ

รํวมมือกับชุมชน 

การประเมินผล

พฒันาการเด็ก 

การให๎บรกิารแกํผ๎ูเรียน กระบวนการจัด

ประสบการณ์ 

องคป์ระกอบแนวปฏบัิติ         

ท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการ     

ศูนยเ์ด็กปฐมวัยตน๎แบบ 
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2. ทํานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบอยํางไรบ๎าง 

2.1 ความคิดเห็นด๎านความเหมาะสม (propriety standards) 
 

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
เหมาะสม ไมํเหมาะสม 

1. การสนับสนุนสื่อการจัดประสบการณ์   

2. การบริหารจัดการ   

3. การจัดสภาพแวดล๎อม   

4. กระบวนการจัดประสบการณ์   

5. การให๎บริการแกํผูเ๎รียน   

6. การประเมินผลพัฒนาการเด็ก   

7. การประสานความรํวมมือกับชุมชน   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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2. ทํานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบอยํางไรบ๎าง 

2.2 ความคิดเห็นดา๎นความเป็นไปได๎ (feasibility standards) 
 

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
เป็นไปได ๎ เป็นไปไมํได ๎

1. การสนับสนุนสื่อการจัดประสบการณ์   

2. การบริหารจัดการ   

3. การจัดสภาพแวดล๎อม   

4. กระบวนการจัดประสบการณ์   

5. การให๎บริการแกํผูเ๎รียน   

6. การประเมินผลพัฒนาการเด็ก   

7. การประสานความรํวมมือกับชุมชน   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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2. ทํานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบอยํางไรบ๎าง 

2.3 ความคิดเห็นด๎านความเป็นประโยชน์ (utility standards) 
 

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
เป็นประโยชน์ ไมํเป็น

ประโยชน์ 

1. การสนับสนุนสื่อการจัดประสบการณ์   

2. การบริหารจัดการ   

3. การจัดสภาพแวดล๎อม   

4. กระบวนการจัดประสบการณ์   

5. การให๎บริการแกํผูเ๎รียน   

6. การประเมินผลพัฒนาการเด็ก   

7. การประสานความรํวมมือกับชุมชน   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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2. ทํานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็ก

ปฐมวัยต๎นแบบอยํางไรบ๎าง 

2.4 ความคิดเห็นดา๎นความถูกต๎องครอบคลุม (accuracy standards) 
 

องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ศูนย์เด็กปฐมวัยต๎นแบบ 
ถูกต๎อง ไมํถูกต๎อง 

1. การสนับสนุนสื่อการจัดประสบการณ์   

2. การบริหารจัดการ   

3. การจัดสภาพแวดล๎อม   

4. กระบวนการจัดประสบการณ์   

5. การให๎บริการแกํผูเ๎รียน   

6. การประเมินผลพัฒนาการเด็ก   

7. การประสานความรํวมมือกับชุมชน   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางศิริพร  ศรอีินทร์สุทธิ์  

สถานที่ท างาน   โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ ํ 

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2537         ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ)  สาขา การศกึษาปฐมวัย 

  วิทยาลัยครูสวนดุสิต   

 พ.ศ. 2542         ปริญญาโท  ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม)  

   สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 พ.ศ.2550  ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (คม.)  

   สาขาวิชาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 พ.ศ. 2556        ศกึษาตํอระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                                                

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลัยศลิปากร   

ประวัติการท างาน 

 พ.ศ. 2537   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ๎านตลาดเนินหนิ อ าเภอบํอทอง จังหวัดชลบุรี 

 พ.ศ. 2542  อาจารย์ 2 โรงเรียนวัดคลองเจา๎ อ าเภอไทรน๎อย จังหวัดนนทบุรี 

 พ.ศ. 2548  ครู วิทยฐานะ ช านาญการ  โรงเรียนชุมชนวัดไทรนอ๎ย  

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 พ.ศ. 2553 - ปัจจุบันรองผู๎อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ ํ   

   ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
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