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This research served the purposes to: 1) study operations of educational 

management at preschool child level in SamkhaThahat Yao Education Quality 

Development Network Group attached to RoiEt Elementary Education Service Office 2, 

and 2) come up with problems and approaches on promoting educational managements 

at preschool child level in the preceding network group attached to it. The target group 

for conducting the research comprised: school principals, school vice principal and 

teachers teaching at preschool child level in the network group attached to it, numbering 

20 individuals. The research instrument was comprised of both structured and non-

structured interview handouts.   

Outcomes of the research findings: 

1.Operations of systematically educational managements at preschool child level 

could be summed up that those of educational managements as stipulated in Preschool 

Curriculum of B.E. 2546 were based on benchmark indicators covering four domains: i) 

physical, emotional, mental, social and intellectual growth, ii) fiscal allocation following 

annual operational plans, iii) everyone’s participatory roles in rendering services in the 

establishment, iv) materials, equipment and facilitators for both inside and outside 

buildings that were suitable, convenient and ready to be used at work.   

2.States of problems: i) Students had different backgrounds and their academic 

achievements were varying. ii) The budget was limited. 3) Teachers had no direct 

qualifications in preschool child education. 

3. Solutions to problems were: i) providing additional teaching, ii) Introducing 

educational innovation, iii) allocating the additional budget, iv) planning instructional 

activities, and directing and following up supervisions, v) holding training courses and 

seminars, vi) encouraging teachers to mount their knowledge, and vii)  having drawn up 

plans for assessment of one’s work performance for developing teaching-tasked teachers. 
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 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก  พระครูวิจิตรปญญาภรณ, ดร.อาจารยที่ปรึกษารวม ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกตอง 

ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปน

อยางย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ  ดร.จํานง  กมลศิลป ดร.กฤตยากร ลดาวัลย และ นายสายสมุทร สหุนิล คณะ

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบตลอดจนอาจารย

ประจําภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร ที่ใหความรู ใหคําปรึกษา ตรวจแกไขและวิจารณ

ผลงาน ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณย่ิงข้ึน และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยใหมีคุณภาพ นอกจากน้ียังไดรับความอนุเคราะหจากทานผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ

โรงเรียนและครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต2ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บ

รวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยทําใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีขอกราบขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของ

ทุกคนที่ใหกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา  

 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี  ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแด บุพการี 

บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่ทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษา และประสบ

ความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันน้ี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“การศึกษาแกเด็กตองเริ่มต้ังแตเกิดข้ันตนก็ตองสอนใหรูจักใชอวัยวะและประสาทสัมผัสสวนตางๆ

ตองอาศัยคอยควบคุมฝกหัดจนสามารถใชอวัยวะและประสาทสวนน้ันๆทํากิจวัตรทั้งปวงของตนเองไดเมื่อ

สามารถทํากิจวัตรของตนเองไดแลวถัดมาก็สอนใหทําการตางๆใหรูจักแสวงหาสิ่งตางๆที่ตองการใหมากข้ึน

เพื่อทําใหชีวิตมีความสะดวกสบายการใหการศึกษาข้ันน้ีไดแกการฝกกายใหมีความคลองแคลวชํานาญและ

สามารถในการปฏิบัติประกอบกับการสอนวิชาความรูตางๆอันเปนพื้นฐานสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยง

ตัวการใหการศึกษาอีกข้ันหน่ึงคือการสอนและฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาข้ึนไปพรอมทั้งการฝกฝน

ใหรูจักใชเหตุผลสติปญญาและหาหลักการของชีวิตเพื่อใหสรางสรรคความเจริญงอกงามทั้งทางกายและทาง

ความคิด” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยวิชาการศึกษาวันที่ 29 พฤศจิกายน

พ.ศ.2514 (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2549 : 1) ดังน้ันหากจะดูคุณภาพการศึกษา

จึงควรดูที่เปาหมายปลายทางคือคุณภาพของผูจบการศึกษาวาจะตองมีความรูทักษะและคุณสมบัติตางๆ

อยางนอยตองครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนดเน่ืองจากการพิสูจนคุณภาพผูเรียนที่จบการศึกษาตองอาศัย

เวลากระบวนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและย่ังยืนจึงเปนสิ่งที่จะสรางความเช่ือมั่นใหกับ

ผูปกครองผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของทุกฝายวาเมื่อบุตรหลานจบจากสถาบันแหงน้ันๆแลวจะเปนคนดีคน

เกงและอยูในสังคมอยางมีความสุขตลอดจนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมใหกาวหนาไปตามกระแส

โลกาภิวัตนการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองน้ันจําเปนตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพกลาวไดวาการศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาที่สําคัญย่ิงเพื่อปลูกฝงและสรางพัฒนาการทางดาน

ตางๆของคนใหเกิดข้ึนทั้งทางดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญาการปูพื้นฐานใหกับเด็กเล็กน้ีเปน

สิ่งสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาเมื่อเติบใหญนักจิตวิทยาพัฒนาการหลายทานยอมรับกันวาเด็กที่มีอายุต้ังแต

แรกเกิดถึง 6 ขวบน้ันเปนระยะที่เด็กเกิดการเรียนรูมากที่สุดในชีวิตมนุษยการเรียนรูเหลาน้ันจะมีอิทธิพลตอ

ชีวิตภายหลังของเด็กเปนอยางย่ิง (สมาน แสงมะลิ, 2521 : 28 ;อางถึงในสโลพร ตรีพงษพันธ, 2545: 35) 

เพราะเปนระยะของการสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีซึ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตที่ปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีของ

สังคมและจะตองดําเนินการอยางระมัดระวัง (วันดี วุฒิโภค, 2522 : 3) และมีนักการศึกษาอีกหลายทานได

ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในระดับน้ีดังคํากลาวที่วาเด็กวัยกอน 6 ขวบเปนวัยทองของชีวิตหาก

ตองการใหพลเมืองเปนแบบไหนก็ตองปูพื้นฐานใหที่กอน 6 ขวบน้ีการจะรอการพัฒนาที่ระดับประถมศึกษา

มัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาก็จะสายเกินไป (ราศี ทองสวัสด์ิ, 2542 : 1) 

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2539 ซึ่ง

ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดปรับปรุงแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาและประกาศใชเปน
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หลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 และไดพัฒนาเปนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 

2546 ที่ใชอยูในปจจุบันซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

การศึกษาปฐมวัยไวในมาตราตางๆไดแกมาตรา 6กลาวถึงการจัดการศึกษาที่ตองเปนไปเพื่อคุณธรรม

จริยธรรมที่สามารถใหดํารงชีวิตอยูไดในสังคมอยางมีความสุขมาตรา 8 (2) กลาวถึงรูปแบบของการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษามาตรา 18 (1) กลาวถึงรูปแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบตางๆ และมาตรา 

22 ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาที่มุงใหนักเรียนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยถือวา

ผูเรียนสําคัญที่สุดรวมทั้งกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542: 30) และแผนพัฒนา

การศึกษาแหงชาติฉบับที่11 (พ.ศ.2555 – 2559) ตองการพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้ง

ทางกายใจสติปญญาอารมณคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมี

คุณภาพ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต2 ไดมีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเพื่อ

สนองนโยบายของรัฐโดยมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูดําเนินการจัดมวลประสบการณใหเด็กไดเติบโตเปน

ผูใหญตอไปโดยอาศัยแนวการจัดประสบการณระดับปฐมวัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยเปนแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งสถานศึกษาในสังกัดตองใชหลักการแนวนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรแนวการจัดประสบการณของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ

จากรายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ, 

2545 : บทคัดยอ) พบวาปญหาของการจัดการศึกษาปฐมวัยไดแกหนวยการจัดการศึกษาที่จัดบริการ

สําหรับเด็กปฐมวัยมีทั้งภาครัฐและเอกชนยังไมสามารถจัดบริการไดครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพขาดการประสานงานและไมมีเอกภาพของนโยบายตลอดจนทิศทางในการจัดการศึกษาป 2541 

เด็กอายุตํ่ากวา 3 ปสวนใหญรอยละ 90 อยูในความดูแลของพอแม/ผูปกครองเด็กปฐมวัยอายุ3 – 5 ป 

ไดรับการบริการการศึกษารอยละ 85 ตอประชากรกลุมอายุ 3 – 5 ปขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวมตองมีการบูรณาการของงานดานตางๆไดแกสุขภาพการศึกษาการ

พัฒนาชุมชนการประชาสงเคราะหโดยมีการประสานกับครอบครัวชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและ

จําเปนตองมีการเปลี่ยนใหทันเหตุการณวิทยาการทั้งระดับทองถ่ินระดับประเทศและสากลแตในความเปน

จริงมีโครงการพัฒนาครอบครัวแตยังมีอุปสรรคขัดของหลายอยางที่ควรแกไขจึงไมประสบความสําเร็จ

เทาที่ควรผลการประเมินการจัดบริการพัฒนาเด็กอายุ 3 – 5 ปพบวาดอยคุณภาพทั้งในดานการบริหารและ

การจัดการขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรูของเด็กความเขาใจผิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ

(Child Centered) ขาดการใหการเรียนรูแกพอแมผูปกครองอยางทั่วถึงขาดการอบรมความเขาใจการจัด

สิ่งแวดลอมและประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยขาดการกําหนดมาตรฐานการจัดบริการสําหรับเด็กปฐมวัย

ที่มีอายุตํ่ากวา 3 ปและบริการสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปไมมีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอยางตอเน่ือง

รวมทั้งไมมีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสมเชนขาดการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพขาดระบบใหการ
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รับรองคุณภาพขาดวิธีบริหารจัดการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพผูบริหารจัดการบริการสวนใหญไมไดรับ

ความรูเฉพาะทางที่ใหการบริการแกเด็กปฐมวัยเปนไปอยางไมมีคุณภาพรวมทั้งการจัดหาทรัพยากรที่

เหมาะสมแกเด็กตามวัยขาดการวิจัย/ความรูเชิงสังเคราะหที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กขาดการมีสวนรวม

ของชุมชนประชาชนขาดการประยุกตแผนไปสูการปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการนิเทศติดตามผล

ครูผูสอนระดับกอนประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต2พบวาการจัดการ

เรียนการสอนระดับกอนประถมศึกษายังไมเปนไปตามหลักการการเตรียมความพรอมที่สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกําหนดซึ่งสืบเน่ืองมาจากคานิยมของผูปกครองที่ตองการใหลูก

เรียนหนังสือเกงโรงเรียนครูและผูบริหารยังไมเขาใจหลักสูตรอยางถองแทมุงเนนวิชาการเพื่อใหเทาโรงเรียน

เอกชนใหไดรับการยอมรับจากผูปกครองตามคานิยมและพบวาสภาพการจัดการเรียนการสอนดาน

สิ่งแวดลอมภายนอกหองเรียนสวนใหญมีพื้นที่สนามแตไมมีเครื่องเลนสนามที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน

หรือบางโรงเรียนไมมีเครื่องเลนสนามเลยสวนสภาพการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียนคอนขางคับ

แคบการจัดมุมตางๆตลอดจนอุปกรณประจํามุมมีคอนขางนอยหรือบางโรงเรียนไมมีเลยบรรยากาศการ

เรียนการสอนหรือพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูยังเปนผูมีบทบาทมากที่สุดครูใชวิธีบรรยายการใช

คําสั่งวิธีการสอนที่ครูใชมากที่สดุเรียงลําดับคือการเลานิทานเลนเกมใชเพลงประกอบการสอนเน้ือหาหรือ

แนวดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมครอบคลุมกิจกรรมตามแนวการจัดประสบการณที่สํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกําหนด (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541 

: 42) สอดคลองกับรายงานผลดานวิชาการจากเอกสารสรุปผลการรายงานผลการอบรมครูผูสอนระดับกอน

ประถมศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ดพบวาครูผูสอนขาดประสบการณขาดความรู

ความสามารถในการจัดกิจกรรมในวงกลมกิจกรรมสรางสรรคกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะการสรางและ

การใชแผนการจัดประสบการณตลอดจนเทคนิคพื้นฐานของการสอนเด็กปฐมวัยครูบางสวนยังสอนหนังสือ

มุงใหเด็กอานออกเขียนไดทําเลขไดมากกวาการเตรียมความพรอมทั้ง 4 ดานซึ่งทั้งหมดสอดคลองกับ

รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2, 2551 : 17) จากสรุปผลการติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยพบวาดาน

ครูผูสอนไมเพียงพอตอจํานวนเด็กไมมีครูพี่เลี้ยงครูผูสอนขาดประสบการณครูสวนใหญไมไดจบสาขา

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยโดยตรงครูบางสวนยังมุงเนนการสอนแบบตองการใหเด็กอานออกเขียนไดดาน

หลักสูตรผูปกครองยังไมเขาใจหลักการจัดการศึกษาแบบเตรียมความพรอมดานสื่อการเรียนการสอนสื่อการ

เรียนการสอนไมเพียงพอและไมมีแบบวัดประเมินผลครูขาดประสบการณการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมครอบคลุมกิจกรรมตามแนวการจัดประสบการณ

สอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและครูขาดเทคนิคการจัดทําสื่ออุปกรณการสอนที่กระตุนความสนใจใหเด็ก

ไดเรียนรูปญหาตางๆเหลาน้ีลวนมีผลตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยแตอยางไรก็ตามการจัดการศึกษาจะ

เปนเชนใดข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนโดยเฉพาะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจาก

แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
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แหงชาติพบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จคือผูบริหารโรงเรียน 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2536 : 1) และการบริหารโรงเรียนของผูบริหารมีพันธกิจการ

บริหารอยางนอย 4 งานตามขอบขายทีค่ณะทํางานสงเสริมการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ

รัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 32) ไดจัดทําขอบขายภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาไว 4 งาน

ดังน้ี 1) งานวิชาการ 2) งานงบประมาณ 3) งานบุคลากรและ 4) งานบริหารทั่วไปซึ่งหากทราบปญหาที่

แทจริงของการบริหารงานตางๆเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการวางแผนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยในฐานะครูผูสอนระดับปฐมวัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะไดเปนขอมูลสวนหน่ึงในการสงเสริมการบริหาร

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนและสําหรับการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาการศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลตอการบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยตอไป 

 

 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางสงเสริมการดําเนินงานการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนใน

กลุมกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1. กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายไดแกผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนระดับปฐมวัย

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2 จํานวน 20 คน 

1.3.2. ดานเน้ือหา 

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการดําเนินการ ปญหาและแนวทางแกปญหาในการบริหารจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2ประกอบดวยการบริหารงาน 4 ดาน(กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546, หนา 32) ไดแก 

1. การบริหารวิชาการ 

2. การบริหารงบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคคล 

4. การบริหารทั่วไป 

 1.3.3. ดานพ้ืนท่ี 

 โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 

3.1 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 

3.2 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย 

3.3 โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง 

3.4 โรงเรียนบานโพนทอง 

3.5 โรงเรียนบานหนองพลับ 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปใชในการสงเสริมการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย 

โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  

2. ครูผูสอนสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนและ

พัฒนาใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

3. ผลการวิจัยจะเปนสารสนเทศ สงเสริมและวางแผนการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยตอไป 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนิยามศัพทดังตอไปน้ี 

1. การบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน หมายถึง หลักการตางๆที่มีผลตอการดําเนินงาน

ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูระดับปฐมวัยโดย

แบงไว 4 ดาน 

1.1 การดําเนินงานวิชาการหมายถึงการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการจัดหาและผลิต

สื่อการจัดสภาพแวดลอมการนิเทศและการประเมินพัฒนาการของเด็ก 

1.2 การดําเนินงานงบประมาณหมายถึงการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการจัดการอํานวยการ

ยึดกฎหมายระเบียบขอบังคับ 
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1.3 การดําเนินงานบุคคลหมายถึงการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับช้ันปฐมวัยสงเสริมขวัญและ

กําลังใจพัฒนาใหมีความรูความสามารถควบคุมกํากับและนิเทศตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานเปน

ระยะ 

1.4 การดําเนินงานบริหารทั่วไปหมายถึงการประชาสัมพันธโรงเรียนการใหบริการแกชุมชน

การใหชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนและการสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นในทองถ่ินมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนาประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอน 

2. การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจัดการศึกษาใหเด็กกอนวัยกอนการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยใชหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ

พุทธศักราช 2546 เปนหลัก 

3. ปญหา หมายถึง ความยุงยากของการปฏิบัติงานระดับปฐมวัย ทั้ง 4 งาน ใหบรรลุวัตถุประสงค

ของการบริหารจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูระดับปฐมวัย 

4. การสงเสริมการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย หมายถึง หลักการตางๆที่มีผลตอการสงเสริมการ

ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารจัดการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครูระดับ

ปฐมวัยโดยแบงไว 4 ดาน 

4.1 การสงเสริมงานวิชาการหมายถึงหลักการตางๆที่มีผลตอการสงเสริมการดําเนินงาน

การศึกษาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการจัดหาและผลิตสื่อการจัดสภาพแวดลอมการนิเทศและการ

ประเมินพัฒนาการของเด็ก 

4.2 การสงเสริมงานงบประมาณหมายถึงหลักการตางๆที่มีผลตอการสงเสริม การดําเนินการที่

เกี่ยวของกับการจัดการอํานวยการยึดกฎหมายระเบียบขอบังคับ 

4.3 การสงเสริมงานบุคคลหมายถึงหลักการตางๆที่มีผลตอการสงเสริมการดําเนินงานการจัด

บุคลากรใหเหมาะสมกับช้ันปฐมวัยสงเสริมขวัญและกําลังใจพัฒนาใหมีความรูความสามารถควบคุมกํากับ

และนิเทศตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ 

4.4 การสงเสริมงานบริหารทั่วไปหมายถึงหลักการตางๆที่มีผลตอการสงเสริมการดําเนินงาน

การประชาสัมพันธโรงเรียนการใหบริการแกชุมชนการใหชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนและการสราง

ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอื่นในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนให

เจริญกาวหนาประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอน 

5. การศึกษาระดับปฐมวัย หมายถึง การจัดประสบการณตามหลักการและเปาหมายของหลักสูตร

ปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปโดยไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปกิจกรรมบูรณาการผานการเลนเพื่อใหเด็กเรียนรูจาก

ประสบการณตรงเกิดความรูทักษะคุณธรรมและสติปญญา 

6. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ปฏิบัติหนาที่บริหารงานในสถานศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนง    

ผูอํานวยการหรือรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และรองผูอํานวยการสถานศึกษากลุม
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เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 ปการศึกษา 2557 

7. ครูผูสอน หมายถึง ครูผูสอนระดับปฐมวัยกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาด

ยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ปการศึกษา 2557 

8. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐ            

ที่เปดสอนระดับปฐมวัย กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 

1) โรงเรียนสามขาพิทยาคม 

2) โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย 

3) โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง 

4) โรงเรียนบานโพนทอง 

5) โรงเรียนบานหนองพลับ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 และได

รวบรวมนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 

  2.1 แนวคิดหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.1.1 ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.1.2 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.1.3 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.1.4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

2.2 การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2.2.1 การบริหารวิชาการ 

2.2.2 การบริหารงบประมาณ 

2.2.3 การบริหารงานบุคคล 

2.2.4 การบริหารทั่วไป 

2.3 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา 

ทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2   

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 

  2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1. แนวคิดหลักการของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2.1.1ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษามุงพัฒนาดานรางกายสติปญญาอารมณจิตใจและสังคม

เพื่อเปนการเตรียมเด็กใหมีพื้นฐานที่ดีอีกทั้งเปนการสนองความตองการและความสนใจของเด็กโดยจัดให

สอดคลองกับวุฒิภาวะของเด็กและมุงสงเสริมใหเด็กคิดเปนทําเปนแกปญหาเปนและปลูกฝงใหเด็กมีพื้นฐาน

ที่ดีทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรมนักการศึกษาไดใหความหมายของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไวดังน้ี 



8 
 

 กูด (Good, 1945,p. 200 อางถึงในราศีทองสวัสด์ิ, 2541 หนา 11) กลาววาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยหมายถึงโครงการหรือหลักสูตรที่จัดสําหรับเด็กในโรงเรียนเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลหรือช้ันอนุบาลปที ่

1 ถึงช้ันอนุบาลปที่ 3 

 ไฮมส (Hymes, 1969,p. 65 อางถึงในเยาวพาเดชะคุปต, 2542, หนา 14) กลาววาการจัด

การศึกษาปฐมวัยหมายถึงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6 ปซึ่งการจัดการศึกษา

ดังกลาวจะมีลักษณะพิเศษที่แตกตางกันไปจากระดับอื่นๆทั้งน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีเปนวัยที่สําคัญตอการ

วางรากฐานบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง 

 เยาวพา  เดชะคุปต (2536,หนา 3) กลาววาการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาหรือที่เรียก

กันวาการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กวัย 3-6 ปใหมีความพรอมทั้งการ

เรียนรูและการเจริญเติบโตใหเปนผูใหญในอนาคต 

 จันทวรรณ  เทวารักษ (2536,หนา 18) ไดใหความหมายวาวัยเตรียมอนุบาลซึ่งเรียกเด็กกอน

ประถมศึกษาจะมีอายุระหวาง 2 – 4 ขวบจะใชช่ืออนุบาล 1 และอนุบาล 2 ตามลําดับ 

 พัชรี  สวนแกว (2536,หนา 2) ไดใหความหมายวาเด็กปฐมวัยคือเด็กที่อายุต้ังแต 2 – 6 ปซึ่ง

มีการเจริญเติบโตในลักษณะที่คอนขางชาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะการเจริญเติบโตในวัยเด็กออนหรือวัย

ทารก 

 ศตรรฆ  ประจงค (2541,หนา 13) ไดใหความหมายวาเด็กปฐมวัยคือเด็กอายุระหวาง 3 – 6 

ปเปนวัยที่มีความสําคัญที่ทุกฝายจะตองใหความรวมมือกันในการจัดการศึกษา 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2546,หนา 3) ไดใหความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยวาเปน

เปนการพัฒนาเด็กต้ังแตแรกเกิดถึง 6 ปเต็มบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

ที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคนตามศักยภาพภายใตบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่เด็ก

ตองอาศัยอยูดวยความรักความเอื้ออาทรและความเขาใจของทุกคนเพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็ก

พัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 

กลาวโดยสรุปการจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาใหเด็กกอนวัยกอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เปนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยใชหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ

พุทธศักราช 2546 เปนหลัก 

 2.1.2 แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาปฐมวัยน้ันใหเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดกระบวนการเรียนรูที่

เหมาะสมกับวัยความถนัดความสนใจและสัมพันธกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติของผู เรียน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 14-15) ดังน้ี 

 1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
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 2. ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช

เพื่อปองกันและแกไขปญหา 

 3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหคิดเปนทําเปนรักการ

อานและเกิดการใฝรู 

 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้ง

ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวทุกวิชา 

 5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวย

ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรูทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง

วิทยาการประเภทตางๆ 

 6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา

ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ไดกําหนดแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(กระทรวงศึกษาธิการ , 2546, หนา 3 - 4) ดังน้ี 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการพัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในตัว

มนุษยเริ่มต้ังแตปฏิสนธิตอเน่ืองไปจนตลอดชีวิตซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพพัฒนาทางดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญาจะมีความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเน่ือง

เปนลําดับข้ันตอนไปพรอมกันทุกดานเด็กแตละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกตางกันไปตามวัย

โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในตัวเด็กอยางตอเน่ืองในแตละวัยเริ่มต้ังแต

ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปพัฒนาการแตละดานมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวและสามารถนํามาใชในการพัฒนาเด็ก

อาทิทฤษฎีพัฒนาการทางรางกายที่อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวามีลักษณะตอเน่ืองเปน

ลําดับข้ันเด็กจะพัฒนาถึงข้ันใดจะเกิดวุฒิภาวะของความสามารถข้ันน้ันกอนหรือทฤษฎีพัฒนาการทาง

สติปญญาที่อธิบายวาเด็กเกิดมาพรอมวุฒิภาวะซึ่งจะพัฒนาข้ึนตามอายุประสบการณคานิยมทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมหรือทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่อธิบายวาเด็กจะพัฒนาไดดีถาในแตละชวงอายุเด็กไดรับ

การตอบสนองในสิ่งที่ตนพอใจไดรับความรักความอบอุนอยางเพียงพอจากผูใกลชิดมีโอกาสชวยตนเอง

ทํางานที่เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะเรียนรูในสิ่งที่ตนอยากรูรอบๆตนเองดังน้ันแนวคิดเกี่ยวกับ

พัฒนาการเด็กจึงเปนเสมือนหน่ึงแนวทางใหผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของไดเขาใจเด็กสามารถอบรมเลี้ยงดูและจัด

ประสบการณที่เหมาะสมกับวัยและความแตกตางของแตละบุคคลในอันที่จะสงเสริมใหเด็กพัฒนาจน

บรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการไดชัดเจนข้ึน 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูการเรียนรูของมนุษยเรามีผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณตางๆ

ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอม

รอบตัวโดยผูเรียนจะตองเปนผูกระทําใหเกิดข้ึนดวยตนเองและการเรียนรูจะเปนไปไดดีถาผูเรียนไดใช
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ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเคลื่อนไหวมีโอกาสคิดริเริ่มตามความตองการและความสนใจของตนเองรวมทั้งอยูใน

บรรยากาศที่เปนอิสระอบอุนและปลอดภัยดังน้ันการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่

จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็กและเน่ืองจากการเรียนรูน้ันเปนพื้นฐานของการพัฒนาการในระดับที่สูงข้ึน

ทั้งคนเราเรียนรูมาต้ังแตเกิดตามธรรมชาติกอนจะมาเขาสถานศึกษาการจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะทํา

ใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเองในสภาพแวดลอมที่เปนอิสระเอื้อตอการเรียนรูและจัด

กิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเรียนแตละคน 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็กการเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตเด็กทุกคนเด็กจะ

รูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินไดสังเกตมีโอกาสทําการทดลองสรางสรรคคิดแกปญหาและคนพบดวยตนเองการ

เลนจะมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโตชวยพัฒนารางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญาจากการ

เลนเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายไดใชประสาทสัมผัสและการรับรูผอนคลายอารมณและ

แสดงออกถึงตนเองเรียนรูความรูสึกของผูอื่นการเลนจึงเปนทางที่เด็กจะสรางประสบการณเรียนรู

สิ่งแวดลอมเรียนรูความเปนอยูของผูอื่นสรางความสัมพันธอยูรวมกับผูอื่นกับธรรมชาติรอบตัวดังน้ัน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับน้ีจึงจัด “การเลน” เปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็ก 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูหรือ

แวดลอมตัวเด็กทําใหเด็กแตละคนแตกตางกันไปหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับน้ีถือวาผูสอนจําเปนตอง

เขาใจและยอมรับวาวัฒนธรรมและสังคมที่แวดลอมตัวเด็กมีอิทธิพลตอการเรียนรูการพัฒนาศักยภาพและ

พัฒนาการของเด็กแตละคนผูสอนควรตองเรียนรูบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบเพื่อ

ชวยใหเด็กไดพัฒนาเกิดการเรียนรูและอยูในกลุมคนที่มาจากพื้นฐานเหมือนหรือตางจากตนไดอยางราบรื่น

มีความสุข 

 สรุปไดวาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองมี

ความรูความเขาใจพัฒนาการดานตางๆของเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณตองเนนใหเด็กเปนศูนยกลางให

เปนผูมีความสนุกสนานในการเลนตลอดทั้งการปรับกิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมในดานสังคม

และวัฒนธรรม 

 2.1.3 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2.1.3.1 การสรางหลักสูตรที่เหมาะสมการพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ

ของเด็กโดยเปนหลัดสูตรที่มุงเนนการพัฒนาเด็กทุกดานทั้งดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา

โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่เด็กมีอยูและประสบการณใหมที่เด็กจะไดรับตองมีความหมายกับ

ตัวเด็กเปนหลักสูตรใหโอกาสทั้งเด็กปกติเด็กดอยโอกาสและเด็กพิเศษไดพัฒนารวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรม

และภาษาของเด็กพัฒนาเด็กใหรูสึกเปนสุขในปจจุบันมิใชเพียงเพื่อเตรียมเด็กสําหรับอนาคตขางหนาเทาน้ัน 

 2.1.3.2 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู

จะตองเปนสภาพที่สนองความตองการความสนใจของเด็กทั้งภายนอกและภายในหองเรียนผูสอนจะตองจัด

สภาพแวดลอมใหเด็กไดอยูในที่ที่สะอาดปลอดภัยอากาศสดช่ืนผอนคลายไมเครียดมีโอกาสออกกําลังกาย
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และพักผอนมีสื่อวัสดุอุปกรณมีของเลนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยใหเด็กมีโอกาสไดเลือกเลนเรียนรู

เกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยูรวมทั้งพัฒนาการอยูรวมกันกับคนอื่นในสังคมดังน้ันสภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียนจึงเปนเสมือนหน่ึงสังคมที่มีคุณคาสําหรับเด็กแตละคนจะเรียนรูและสะทอน

ใหเห็นวาบุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษากับเด็กปฐมวัย 

 2.1.3.3 การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กผูสอนมีความสําคัญตอการ

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอยางมากผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากบทบาทความรูหรือสั่งใหเด็กทํามาเปนอํานวย

ความสะดวกในการจดัสภาพแวดลอมประสบการณและกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กที่

ผูสอนและเด็กมีสวนจะริเริ่มทั้ง 2 ฝายโดยผูสอนจะเปนผูสนับสนุนช้ีแนะและเรียนรูรวมกับเด็กสวนเด็กเปน

ผูลงมือกระทําเรียนรูและคนพบดวยตนเองดังน้ันผูสอนจะตองยอมรับเห็นคุณคารูจักและเขาใจเด็กแตละคน

ที่ตนดูแลรับผิดชอบกอนเพื่อจะไดวางแผนสรางสภาพแวดลอมและจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรูของเด็กไดอยางเหมาะสมนอกจากน้ีผูสอนจะตองรูจักพัฒนาตนเองปรับปรุงใชเทคนิคการจัดกิจกรรม

ตางๆใหเหมาะสมกับเด็ก 

 2.1.3.4 การบูรณาการการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณา

การที่วา “หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรูไดหลายกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมเด็กสามรถเรียนรูไดหลายทักษะและ

หลายประสบการณสําคัญ ”ดังน้ันเปนหนาที่ของผูสอนจะตองวางแผนการจัดประสบการณในแตละวันให

เด็กเรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรมทักษะและประสบการณสําคัญอยางเหมาะสมกับวัยและ

พัฒนาการเพื่อใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

 2.1.3.5 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กการประเมินเด็กปฐมวัยยึดวิธีการ

สังเกตเปนสวนใหญผูสอนจะตองสังเกตเปนสวนใหญผูสอนจะตองสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนเอง

และพัฒนาการการเรียนรูของเด็กไดบรรลุตามจุดประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือไมผลที่ไดจากการ

สังเกตพัฒนาการจากขอมูลเชิงบรรยายจากการรวบรวมผลงานการแสดงออกในสภาพที่เปนจริงขอมูลจาก

ครอบครัวเด็กตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงานสามารถบอกไดวาเด็กเกิดการเรียนรูและมี

ความกาวหนาเพียงใดขอมูลจากการประเมินพัฒนาการจะชวยผูสอนในการวางแผนการจัดกิจกรรมช้ีใหเห็น

ความตองการพิเศษของเด็กแตละคนใชเปนขอมูลในการสื่อสารกับพอแมผูปกครองเด็กและขณะเดียวกันยัง

ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหเด็กในวัยน้ีไดอีกดวย 

 2.1.3.6 ความสัมพันธระหวางผูสอนกับครอบครัวของเด็กเด็กแตละคนมีความแตตางกันทั้งน้ี

เน่ืองจากสภาพแวดลอมที่เด็กเจริญเติบโตข้ึนมาผูสอนพอแมและผูปกครองของเด็กจะตองมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลทําความเขาใจพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กดังน้ันผูสอนจึงมิใชจะแลกเปลี่ยนความรูกับพอแม

ผูปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเทาน้ันแตจะตองใหพอแมผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาดวยทั้งน้ีมิได

หมายความใหผูปกครองเปนผูกําหนดเน้ือหาหลักสูตรตามความตองการโดยไมคํานึงถึงหลักการจัดที่

เหมาะสมกับวัยเด็ก 

 2.1.4 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีสาระสําคัญดังน้ีหลักการเปนหลักสําคัญในการจัดประสบการณ

การเรียนรูซึ่งผูสอนจําเปนตองศึกษาหลักการของหลักสูตรใหเขาใจเพราะในการจัดประสบการณใหเด็กอายุ 

3-5 ปจะตองยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคูกับการใหการศึกษาโดยตองคํานึงถึงความสนใจและความ

ตองการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายอารมณ

จิตใจสังคมและสติปญญารวมทั้งการสื่อสารและการเรียนรูหรือเด็กที่มีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือ

บุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาสเพื่อใหเด็กพัฒนาทุกดานทั้งดานรางกาย

อารมณจิตใจสังคมและสติปญญาอยางสมดุล(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,หนา 10 -24 )  

 หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 มีสาระสําคัญดังน้ี 

1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 

2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมไทย 

3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 

4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมี

ความสุข 

5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก 

จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 มีสาระสําคัญดังน้ี 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุงใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและ

ความแตกตางระหวางบุคคลทั้งทางดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญาเมื่อเด็กจบการศึกษาระดับ

ปฐมวัยเด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนดไวในจุดหมาย 12 ขอและในแตละชวง

อายุผูสอนจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะตามวัยของเด็กดวยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 จะครอบคลุมพัฒนาการดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา

ดังน้ี 

1. รางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

2. กลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรงใชไดอยางคลองแคลวประสานสัมพันธกัน 

3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 

5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักการออกกําลังกาย 

6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 

7. รักธรรมชาติสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมและความเปนไทย 

8. อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

9. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
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10. มีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 

11. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

12. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู 

คุณลักษณะตามวัยของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 มีสาระสําคัญดังน้ี 

  คุณลักษณะตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมี

อายุถึงวัยน้ันๆพัฒนาการแตละวัยอาจจะเกิดข้ึนตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคลทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

สภาพแวดลอมการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณที่เด็กไดรับผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะ

ตามวัยของเด็กอายุ 3-5 ปเพื่อนําไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยางถูกตองเหมาะสม

ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อนําขอมูลไปชวยพัฒนาเด็กให

เต็มตามความสามารถและศักยภาพหรือชวยเหลือเด็กไดทันทวงทีในกรณีที่พัฒนาการของเด็กไมเปนไปตาม

วัยผูสอนจําเปนตองหาจุดบกพรองและรีบแกไขโดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กถาเด็กมีพัฒนาการสูงกวาวัย

ผูสอนควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพโครงสรางของหลักสูตร 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการจุดหมายที่กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่

เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจึงกําหนดโครงสรางของหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

 

โครงสรางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 

ชวงอายุ 
อายุตํ่ากวา 3 ป 

อายุ 3-5 ป 

สาระการเรียนรู 

ประสบการณสําคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

- ดานรางกาย 

- ดานอารมณและจิตใจ 

- ดานสังคม 

- ดานสติปญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานที่แวดลอมเด็ก 

- ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

- สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน ข้ึนอยูกับอายุเด็กที่เริ่มเขารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา 

 

1. การจัดช้ันหรือกลุมเด็กใหยึดอายุเปนหลักและอาจเรียกช่ือแตกตางกันไปตามหนวยงานที่

รับผิดชอบดูแลเชนกลุมเด็กที่มีอายุ 3 ปอาจเรียกช่ืออนุบาล 1 กลุมเด็กที่มีอายุ 4 ปอาจเรียกช่ืออนุบาล 2 

กลุมเด็กที่มีอายุ 5 ปอาจเรียกช่ืออนุบาล 3 หรือเด็กเล็ก 
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2. ระยะเวลาเรียนใชเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก 1-3 ปการศึกษาโดยประมาณทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับอายุของเด็กที่เริ่มเขารับการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา 

3. สาระการเรียนรูสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป

ประกอบดวย 2 สวนคือประสบการณสําคัญและสาระที่ควรเรียนรูทั้งสองสวนใชเปนสื่อกลางในการจัด

ประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการทุกดานทั้งทางดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญาซึ่งจําเปน

ตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณโดยผูสอนหรือผูจัดการศึกษาอาจจัดในรูปแบบหนวยการสอนแบบ

บูรณาการหรือเลือกใชรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยรวมทั้งตองสอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

 3.1 ประสบการณสําคัญจะชวยอธิบายใหผูสอนเขาใจวาเด็กปฐมวัยตองทําอะไรเรียนรู

สิ่งตางๆรอบตัวอยางไรและทุกประสบการณมีความสําคัญตอพัฒนาการของเด็กชวยแนะผูสอนในการสังเกต

สนับสนุนและวางแผนการจัดกิจกรรมใหเด็กประสบการณสําคัญที่กําหนดไวในหลักสูตรมีความสําคัญตอ

การสรางสรรคองคความรูของเด็กตัวอยางเชนเด็กเขาใจความหมายของพื้นที่ระยะผานประสบการณสําคัญ

การบรรจุและเทออกดังน้ันผูสอนจึงวางแผนจัดกิจกรรมใหเด็กเลนบรรจุทราย/เทนํ้าลงในภาชนะหรือถายเท

ทราย/นํ้าออกจากภาชนะตางๆขณะเลนทรายเลนนํ้าเด็กจะเรียนรูผานประสบการณสําคัญซ้ําแลวซ้ําอีกมี

การปฏิสัมพันธกับวัตถุสิ่งของผูใหญและเด็กอื่นฯลฯผูสอนที่เขาใจและเห็นความสําคัญจะยึดประสบการณ

สําคัญเปนเสมือนเครื่องมือสําหรับการสังเกตพัฒนาการเด็กแปลการกระทําของเด็กชวยตัดสินใจเกี่ยวกับ

การจัดสื่อและชวยวางแผนกิจกรรมในแตละวันประสบการณสําคัญสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปจะครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง 4 ดานคือ 

3.1.1 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกายเปนการสนับสนุนให

เด็กไดมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัยรักษาความปลอดภัยพัฒนากลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็ก 

3.1.2 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณและจิตใจเปนการ

สนับสนุนใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณและความรูสึกที่เหมาะสมมีความสุขราเริงแจมใสไดพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมสุนทรียภาพความรูสึกที่ดีตอตนเองและความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรม 

3.1.3 ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคมเปนการสนับสนุนให

เด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมตางๆผานการเรียนรู

ทางสังคมเชนการเลนการทํางานกับผูอื่นการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันการแกปญหาขอขัดแยงตางๆ 

3.14. ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาเปนการสนับสนุน

ใหเด็กไดรับรูเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผานการคิดการใชภาษาการสังเกตการจําแนก

และเปรียบเทียบจํานวนมิติสัมพันธ (พื้นที่/ระยะ) และเวลา 

 3.2 สาระที่ควรเรียนรูสาระในสวนน้ีกําหนดเฉพาะหัวขอไมมีรายละเอียดทั้งน้ีเพื่อ

ประสงคจะใหผูสอนสามารถกําหนดรายละเอียดข้ึนเองใหสอดคลองกับวัยความตองการความสนใจของเด็ก

อาจยืดหยุนเน้ือหาไดโดยคํานึงถึงประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงของเด็กผูสอนสามารถนําสาระที่
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ควรเรียนรูมาบูรณาการจัดประสบการณตางๆใหงายตอการเรียนรูทั้งน้ีมิไดประสงคใหเด็กทองจําเน้ือหาแต

ตองการใหเด็กเกิดแนวคิดหลังจากนําสาระการเรียนรูน้ันๆมาจัดประสบการณใหเด็กเพื่อใหบรรลุจุดหมายที่

กําหนดไวนอกจากน้ีสาระที่ควรเรียนรูยังใชเปนแนวทางชวยผูสอนกําหนดรายละเอียดและความยากงาย

ของเน้ือหาใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กสาระที่ควรเรียนรูประกอบดวยเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเรื่องราว

เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตางๆรอบตัวเด็กดังน้ี 

    3.2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเด็กควรรูจักช่ือนามสกุลรูปรางหนาตาของคนรูจักอวัยวะ

ตางๆและวิธีระวังรักษารางกายใหสะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดีเรียนรูที่จะเลนและทําสิ่งตางๆดวยตนเอง

คนเดียวหรือกับผูอื่นตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็นความรูสึกและแสดงมารยาทที่ดี 

    3.2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็กเด็กควรไดมีโอกาสรูจักและรับรู

เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสถานศึกษาชุมชนรวมทั้งบุคคลตางๆที่เด็กตองเกี่ยวของหรือมีโอกาสใกลชิดและ

มีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน 

    3.2.3 ธรรมชาติรอบตัวเด็กควรจะไดรูจักสิ่งมีชีวิตที่เปนตนไมดอกไมสัตวรวมทั้งความ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดลอมเด็กตามธรรมชาติเชนฤดูกาลกลางวันกลางคืนฯลฯ 

    3.2.4 สิ่งตางๆรอบตัวเด็กเด็กควรจะไดรูจักสิ่งของเครื่องใชยานพาหนะและการสื่อสาร

ตางๆที่ใชอยูในชีวิตประจําวันของเด็ก 

จากแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กที่มี

ความสัมพันธและพัฒนาอยางตอเน่ืองเปนข้ันตอนไปพรอมกันทุกดานแนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนรูที่ยึดให

เด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตนองในสิ่งแวดลอมที่เปนอิสระมีการจัดกิจกรรมบูรณาการการ

เรียนรูผานการเลนใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแตละคนโดยถือวาการเลนอยางมีจุดมุงหมายเปน

หัวใจสําคัญของการจัดประสบการณใหกับเด็กจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด

ตางๆหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 จึงกําหนดสาระสําคัญและโครงสรางของหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยข้ึน 

 

2.2 การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยน้ันผูบริหารตองเขาใจทฤษฎีหลักการทางการบริหารเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอหนวยงานมากที่สุดใชเวลานอยที่สุดและประหยัดที่สุดทั้งน้ีเพื่อใหหนวยงานไดเจริญกาวหนา

อยางไมหยุดย้ังจึงเปนหนาที่ของนักบริหาร (Exclusive’s Function) ที่จะตองการกระทําดวยการใช

ทรัพยากรทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยกระบวนการบริหาร (Administrative 

Process) มาเปนองคประกอบเพื่อใหเกิดระบบในการบริหารงานที่มีระเบียบเพราะระบบของการบริหาร

เป น เ สมื อน เ ครื่ อ ง มื อที่ จ ะทํ า ง านให สํ า เ ร็ จ ต าม วัต ถุปร ะส งค ไ ป สู เ ป า ห มายที่ กํ าห นด ไ ว  

(เยาวพา  เตชะคุปต, 2542, หนา 80 – 81) 

2.2.1 การบริหารงานวิชาการ 
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 การบริหารงานวิชาการเปนหลักที่สําคัญที่สุดของผูบริหารสถานศึกษาซึ่ง(ธีรวุฒิ  ประทุม

นพรัตน, 2530 : 122) กลาววาภารกิจสําคัญอยางหน่ึงของผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับคือการบริหาร

วิชาการนักบริหารหลายทานยอมรับวาการบริหารวิชาการมีความสําคัญมากจนเรียกไดวาเปนหัวใจของ

สถานศึกษาในสายตาของประชาชนผูมีสวนในการจัดการศึกษาเห็นวาสถานศึกษาจะดีหรือเลวดูที่งาน

วิชาการของโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2545, หนา 1 – 2) ไดกลาววางาน

วิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพ

ของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเน่ืองจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตรการจัด

โปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวของกับผูบริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาซึ่งมีผูใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไวดังน้ี 

 ศิริพรรณ  จินดาทอง (2540,หนา 10) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา

หมายถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษารวมถึงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองดี 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545,หนา 2) ไดกลาววาการบริหารวิชาการหมายถึงกระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึนต้ังแตการกําหนดนโยบายการ

วางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อเปนไปตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

 สมศักด์ิ  คงเท่ียง (2545,หนา 192) ไดกลาววาการบริหารวิชาการหมายถึงการบริหาร

กิจกรรมทุกประเภทที่จะกอใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ

เพื่อการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548 : 7–14) สําหรับการบริหารงานวิชาการ

ระดับปฐมวัยหมายถึงการจัดประสบการณเพื่อเตรียมเด็กใหพัฒนาในทุกดานไปพรอมๆกันซึ่งจะตอง

ครอบคลุมถึงการศึกษาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรการจัดหาและผลิตสื่อการจัดสภาพแวดลอมการนิเทศและ

การประเมินพัฒนาการควรมีการดําเนินการดังน้ี 

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนกรอบแนวทางหรือ

ทิศทางของการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาตองจัดทําใหสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางคือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินหลักสูตรที่ดี

ตองพัฒนาอยูเสมอใหเหมาะสมกับผูเรียนทันตอเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงใหมๆทุกดานในสังคมการ

พัฒนาหลักสูตรจึงตองดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหไดหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

1.1 กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหไดหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพควรมี

การบริหารจัดการตามข้ันตอนตอไปน้ี 
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1.1.1 การเตรียมความพรอมในดานตางๆเชนการจัดทําขอมูลสารสนเทศการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการตางๆการพัฒนา

บุคลากรเปนตน 

1.1.2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีสวนประกอบที่สําคัญเชนวิสัยทัศน 

ภารกิจเปาหมายจุดหมาย (มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค) โครงสรางของหลักสูตรที่ประกอบดวย 

สาระการเรียนรูของเด็กแตละช้ันปและเวลาที่ใชในการจัดประสบการณการจัดประสบการณการจัด

สิ่งแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูสื่อและแหลงเรียนรูการประเมินพัฒนาการเด็กจัดการหลักสูตร 

1.1.3 การวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรเชนกําหนดแผนที่เกี่ยวของกับการจัด

ประสบการณเรียนรูกําหนดแผนสงเสริมและสนับสนุนการจัดประสบการณการเรียนกําหนดแผนการนิเทศ

กํากับติดตามและประเมินผลเปนตน 

1.1.4 ดําเนินการใชหลักสูตรจัดทําสิ่งตอไปน้ีเชนกําหนดการจัดประสบการณตาราง

กิจกรรมประจําวันแผนการจัดประสบการณจัดประสบการณการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล

ดําเนินการดังน้ีคือ 

     1)กําหนดรูปแบบเครื่องมือการนิเทศ 

2)ดําเนินการนิเทศแนะนําในการชวยเหลือ 

3)เก็บรวบรวมขอมูล 

4)การสรุปผลการดําเนินงานมีการประเมินผลการใชหลักสูตรและรายงานผลตอ

ผูที่เกี่ยวของ 

5)การปรับปรุงและพัฒนาเชนนําผลที่ไดจากผลการดําเนินการมาปรับปรุงหรือ

สรางหลักสูตรสถานศึกษาข้ึนใหม(ถาจําเปนและมีขอมูลเพียงพอ) 

1.2 ลักษณะสําคัญของหลักสูตรสถานศึกษามีดังน้ี 

1.2.1 จัดทําโดยความรวมมือของทุกฝายทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรใน

สถานศึกษาผูปกครองชุมชนและทองถ่ิน 

1.2.2 มีเปาหมายการพัฒนาเด็กทุกดานโดยองครวมทั้งทางดานรางกายอารมณจิตใจ

สังคมและสติปญญาสอดคลองกับจุดหมายหรือมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรปฐมวัย 

พ.ศ. 2546 

1.2.3 มีสาระการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการความสนใจของเด็กและมีความ

สอดคลองกับปญหาความตองการเอกลักษณของชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.2.4 กําหนดวิสัยทัศนภารกิจเปาหมายมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.2.5 กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาจําแนกเปนชวงอายุสาระการเรียนรูและ

ระยะเวลาเรียนอยางชัดเจนนําไปปฏิบัติได 
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1.2.6 กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาจําแนกตามชวงอายุสาระการเรียนรูและ

ระยะเวลาเรียนอยางชัดเจนนําไปปฏิบัติไดที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค 

1.2.7 กําหนดรูปแบบการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

ที่เนนรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผานการเลนไมจัดเปนรายวิชาโดยอาจเลือกใชนวัตกรรมตางๆทั้งกําหนด

วิธีการจัดประสบการณและกิจกรรมตามความเหมาะสมและปฏิบัติได 

1.2.8 กําหนดตารางกิจกรรมประจําวันใหเด็กปฏิบัติหลากหลายโดยใหครอบคลุมทั้ง

กิจกรรมใน/นอกหองเรียนกิจกรรมสงบ/เคลื่อนไหวกิจกรรมพัฒนากลามเน้ือใหญ/กลามเน้ือเล็กกิจกรรมที่

เด็กเปนผูริเริ่ม/ครูผูสอนเปนผูริเริ่มสมดุลกันและกิจกรรมรายบุคคล/กลุมเล็ก/กลุมใหญ 

1.2.9 กําหนดการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการ

เรียนรูของเด็กเหมาะสมกับวัยของเด็กไดอยางชัดเจนและปฏิบัติได 

1.2.10 กําหนดการใชสื่อแหลงการเรียนรูที่มุงเนนใหเด็กมีพัฒนาการรอบดานและเกิด

การเรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา (ประสบการณตรง) เหมาะสมกับพัฒนาการและอายุของเด็ก 

1.2.11 กําหนดการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงดวยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับ

วัยโดยเนนการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมเด็กการเก็บรวบรวมศึกษาผลงานเด็กและนําผลประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพเด็กใหเต็มศักยภาพ 

1.2.12 กําหนดการบริหารจัดการหลักสูตรโดยมีการจัดระบบการนิเทศกํากับติดตาม

และประเมินการใชหลักสูตร 

1.2.13 มีการปรับปรุงและพัฒนาสาระของหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

เด็กบริบททางสังคมวัฒนธรรมและสถานการณปจจุบัน 

 2. การใชหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาปฐมวัยตองนําหลักสูตรโดยความรวมมือของทุก

ฝายในสถานศึกษาและชุมชนมาใชในการพัฒนาเด็กโดยคํานึงถึงการจัดประสบการณการจัดสภาพแวดลอม

และบรรยากาศการเรียนรูสื่อสงเสริมพัฒนาการการประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก

ตลอดจนการเขียนแผนการจัดประสบการณดังน้ี 

2.1 การจัดประสบการณประสบการณที่จัดสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปตองจัดให

สอดคลองกับแนวทางการจัดประสบการณที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เพื่อใหเด็ก

มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคมีแนวดําเนินการดังน้ี 

2.1.1 จัดทํากําหนดการจัดประสบการณรายปโดยนําสาระการเรียนรูในหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยมาจัดเรียงใหเหมาะสมกับชวงเวลาที่สอดคลองกับสภาพและกิจกรรมของสถานศึกษา

และชุมชนควรจัดใหมีทั้งสวนที่ครูผูสอนกําหนดไวลวงหนาและสวนที่เปดโอกาสใหเด็กริเริ่มตามความสนใจ

และสวนที่เอื้อใหเด็กไดเรียนรูบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่อาศัยอยู 
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2.1.2 จัดทําแผนการจดัประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กใหครอบคลุมประสบการณสําคัญ

และสาระที่ควรรูซึ่งกําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาอยางสอดคลองกับหลักการแนวทางการจัด

ประสบการณใหกับเด็กคือการเรียนรูผานการเลน 

2.1.3 จัดประสบการณตามแผนการจัดประสบการณกิจกรรมที่กําหนด 

2.2 การจัดสภาพแวดลอมสภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการสรางบรรยากาศการเรียนรูของ

เด็กเน่ืองจากธรรมชาติของเด็กวัยน้ีสนใจที่จะเรียนรูคนควาทดลองและตองการสัมผัสกับสิ่งแวดลอมรอบๆ

ตัวการจัดสภาพแวดลอมมีดังน้ี 

2.2.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพเปนการจัดสภาพแวดลอมที่เปนวัตถุจับตองได

กําหนดใหมีใหเปนไปไดทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

1) สภาพแวดลอมภายในหองเรียนหมายถึงการจัดมุมประสบการณตางๆใน

หองเรียนสื่อตามมุมประสบการณตางๆใหเหมาะสมในเรื่องขนาดนํ้าหนักจํานวนของสื่อและของเลนตอ

จํานวนเด็กซึ่งอาจแบงพื้นที่ใหเหมาะสมกับการประกอบกิจกรรม 

2) พื้นที่อํานวยความสะดวกภายในหองเรียนจําเปนตองมีพื้นที่สําหรับเด็กเพื่อ

แสดงผลงานเก็บแฟมผลงานเก็บเครื่องใชสวนตัวเด็กมีพื้นที่สําหรับเก็บเครื่องใชของครูผูสอนและมีปาย

นิเทศตามหนวยการสอนหรือสิ่งที่เด็กสนใจ 

3) พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวตองกําหนดใหมีพื้นที่ที่เด็กสามารถ

จะทํางานไดดวยตนเองและทํากิจกรรมดวยกันเปนกลุมเล็กกลุมใหญเด็กสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ

จากกิจกรรมหน่ึงไปยังกิจกรรมหน่ึงโดยไมรบกวนผูอื่น 

4) พื้นที่จัดมุมเลนและมุมประสบการณสามารถจัดไดตามความเหมาะสมข้ึนอยู

กับสภาพของหองเรียนจัดแยกสวนที่สามารถใชเสียงดังและสวนที่ตองการความสงบออกจากกันการจัดมุม

เลนตางๆครูผูสอนควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

      4.1) ควรมีมุมเลน/มุมประสบการณอยางนอย 4 มุม 

4.2) ควรมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเลนในมุมตามความสนใจของเด็ก 

4.3) ควรจัดใหมีประสบการณที่เด็กไดเรียนรูไปแลวปรากฏอยูในมุมเลน 

4.4) ควรเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการจัดมุมเลนเพื่อจูงใจใหเด็ก

รูสึกเปนเจาของอยากเรียนรูอยากเขามาเลน 

4.5) ควรเสริมสรางวินัยใหกับเด็กโดยมีขอตกลงรวมกันเชนการจัดเก็บ

อุปกรณการรอคอยการใหโอกาสผูอื่นไดเลน 

4.6) อาจจัดมุมสงบไวทั้งในและนอกอาคารเพื่อใหเด็กไดอยูตามลําพัง

บาง 

4.7) จัดพื้นที่แสดงผลงานของเด็กทุกคนที่เปนปจจุบัน 

4.8) สภาพแวดลอมที่จัดใหเด็กควรมีสวนที่ออนนุมบางเชนพรมเบาะ 
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2.2.2 สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนหมายถึงการจัดสภาพแวดลอมภายใน 

อาณาบริเวณรอบๆสถานศึกษารวมทั้งจัดสนามเด็กเลน 

2.2.3 พรอมทั้งเครื่องเลนสนามจัดระวังรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานศึกษา

และบริเวณรอบนอกสถานศึกษาดูแลรักษาความสะอาดจัดแตงและปลูกตนไมใหมีความรมรื่นสวยงามรอบๆ

บริเวณสถานศึกษาสิ่งตางๆเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงที่สงผลตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กดังน้ี 

     1) บริเวณสนามเลนควรมีพื้นผิวหลายประเภทเชนดินทรายกรวดหญา

พื้นที่สําหรับเลนของเลนมีลอรวมทั้งที่รมที่โลงแจงพื้นดินสําหรับขุดที่เลนนํ้าบอทรายพรอมอุปกรณ

ประกอบการเลนเครื่องเลนสนามสําหรับปนปายทรงตัวทั้งน้ีตองไมติดกับบริเวณที่มีอันตรายตองหมั่นดูแล

ใหมีความสะอาดตรวจตราเครื่องเลนใหอยูในสภาพแข็งแรงปลอดภัยอยูเสมอนอกจากสนามเด็กเลนควรมีที่

น่ังพักผอนโดยจัดที่น่ังไวใตตนไมที่มีรมเงาอาจใชเปนที่จัดกิจกรรมกลุมยอยๆจัดเปนหนังสือเคลื่อนที่หรือ

กิจกรรมที่ตองการความสงบหรืออาจจัดเปนลานนิทรรศการใหความรูแกเด็กและผูปกครอง 

     2) บริเวณธรรมชาติปลูกไมดอกไมประดับพืชผักสวนครัวหากบริเวณ

สถานศึกษามีพื้นที่ไมมากนักอาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถางสวนสมุนไพรเปนตน 

2.2.4 สภาพแวดลอมทางจิตภาพเปนการจัดสภาพแวดลอมที่เกิดจากพฤติกรรมใหเด็ก

มีโอกาสมีสวนรวมดวยความสนใจต้ังใจกระตือรือรนไดพูดคุยหัวเราะดวยความสนุกสนานมากกวาการถูก

บังคับใหรวมกิจกรรมทั้งน้ีการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูผูสอนกับเด็กในเชิงบวกจะชวยใหเด็กมีความสุข

สนุกในการเรียนรู 

2.3 สื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กสื่อที่ใชประกอบกิจกรรมภายในศูนยเด็กปฐมวัยควรเปนสื่อที่

พัฒนาการเด็กทั้งดานรางกายอารมณ – จิตใจสังคมและสติปญญาเหมาะสมกับวัยการใชสื่อก็จะเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดลักษณะสื่อควรมีดังน้ี 

2.3.1 เปนสื่อของจริงสื่อธรรมชาติสื่อที่อยูใกลตัวเด็ก 

   2.3.2 เปนสื่อที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอตัวเด็ก 

   2.3.3 เปนสื่อที่เอื้อใหเด็กไดเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งหาและสะทอนวัฒนธรรมและ

สังคมที่เด็กอาศัยอยูโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

2.3.4 เปนสื่อที่เด็กควรมีสวนรวมในการจัดทําการจัดปายนิเทศโดยมีผลงานของเด็กใน

หลายรูปแบบและปายนิเทศมีการปรับเปลี่ยนทันตอเหตุการณเอื้อตอการเรียนรูในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ถือไดวาเปนการจัดที่ตองคํานึงถึงตัวเด็กปฐมวัยเปนสําคัญโดยเฉพาะการใชสื่อตองจัดใหเหมาะสมกับ

พัฒนาการเพื่อใหความรูกับผูปกครองไดเชนการเลือกเรื่องการพิจารณาเน้ือหาของเกมรายการโทรทัศน 

2.4 การประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโตศูนยเด็กปฐมวัยตองดําเนินการประเมิน

พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอยางสอดคลองกับหลักการประเมินพัฒนาการที่กําหนดไวใน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เพื่อนําผลการประเมินมาจัดประสบการณหรือดําเนินการสงเสริม

พัฒนาการเด็กใหบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยมีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 
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2.4.1 การประเมินการเจริญเติบโต 

1) ช่ังนํ้าหนักวัดสวนสูงทุกเดือนแลวบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 

โดยนํานํ้าหนักสวนสูงและสัดสวนของนํ้าหนักเมื่อเปรียบเทียบกับสวนสูงไปเปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

2) ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคลและกลุมเมื่อพบวา 

นํ้าหนัก สวนสูง และสัดสวนของนํ้าหนัก เมื่อเปรียบเทียบกับสวนสูงนอยกวาเกณฑหรือมากเกินเกณฑ

จะตองดําเนินการชวยเหลือดวยวิธีการตางๆอยางเหมาสม 

2.4.2 การประเมินพัฒนาการเด็ก 

    1) ประเมินพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล 4 ดานทั้งดานรางกายอารมณ

จิตใจสังคมและสติปญญา 

2) ประเมินจากการแสดงออกตามสภาพจริงของเด็กดวยการสังเกตบันทึกและ

รวบรวมขอมูลพฤติกรรมและผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันของเด็ก 

3) ประเมินอยางเปนระบบมีการวางแผนวาจะประเมินอะไรเมื่อไรดวยวิธีการ

อยางไรและใชเครื่องมืออะไรในการประเมินจากน้ันจึงเก็บรวบรวมขอมูลตามที่วางแผนไวนําขอมูลที่ไดมา

รวบรวมตีความและนํามาใชในการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพของเด็กแตละคน

อยางสม่ําเสมอตอเน่ืองตลอดป 

4) เลือกใชวิธีการประเมินที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัยของเด็กเชนการ

สังเกตพฤติกรรมการสนทนาการเก็บรวบรวมผลงานเปนตนทั้งน้ีเครื่องมือที่ใชในการประเมินควรมีความ

หลากหลายใชงานไดสะดวกและเหมาะสมกับลักษณะของของมูล 

5) ควรใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินเชนใหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

เด็กที่บานหรือชวยเก็บรวบรวมผลงานของเด็กเปนตนและควรรายงานผลการประเมินใหผูปกครองทราบ

อยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดความรวมมือกันสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 

6) มีการรายงานผลในทางบวกและบันทึกลงในเอกสารหลักฐานเชนสมุด

รายงานประจําตัวเด็กโดยสถานศึกษาสามารถออกแบบสมุดรายงานประจําตัวเด็กไดเองใหสอดคลองกับ

เกณฑพัฒนาการตามวัยของเด็กและคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สถานศึกษากําหนด 

  2.5 การเขียนแผนการจัดประสบการณหนาที่ประจําสําคัญประการหน่ึงของครูผูสอนคือการ

เขียนแผนการจัดประสบการณเพื่อนําไปใชสอนเด็กในช้ันเรียนของตนการสอนเด็กไมวาวัยใดจะตองมีการ

วางแผนการสอนลวงหนาเพื่อใหเด็กไดพัฒนาไปตามจุดหมายที่วางไวในหลักสูตรดังน้ันครูผูสอนจะตอง

เรียนรูหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดประสบการณเชน 

   2.5.1 กําหนดสาระการเรียนรูรายปดวยการวิเคราะหตัวบงช้ีและสภาพที่พึงประสงค

แตละชวงอายุที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
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   2.5.2 กําหนดสาระการเรียนรูรายปใหครอบคลุมประสบการณสําคัญทุกขอและสาระที่

ควรเรียนรูทั้ง 4 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดลอมเด็กธรรมชาติรอบตัวสิ่ง

ตางๆรอบตัวเด็กและนําไปใชสอนไดจริง 

   2.5.3 มีการจัดทํากําหนดการสอนตลอดทั้งป 

   2.5.4 เขียนแผนการจัดประสบการณอาจใชรูปแบบความเรียงหรือแบบกึ่งตารางทั้งน้ี

ลักษณะที่ดีของแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่ควรพิจารณา 

  3. การนิเทศกํากับติดตามและประเมินการใชหลักสูตรการนิเทศกํากับติดตามและประเมิน

การใชหลักสูตรเปนการชวยเหลือแนะนําทางวิชาการเพื่อใหการดําเนินการดานตางๆภายในศูนยเด็กปฐมวัย

ตองจัดใหมีการนิเทศที่ ยึดหลักการสําคัญคือต้ังอยูบนพื้นฐานของปรัชญาการศึกษาปฐมวัยยึดหลัก

ประชาธิปไตยเทคนิคการนิเทศอาจนิเทศเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมภายในศูนยเด็กปฐมวัยจะชวยใหครูมี

ความเขาใจแนวคิดหลักการและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเปนการสรางขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานใหกับครูผูสอนและเปนการประเมินการใชหลักสูตร 

  สรุปไดวาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยจะครอบคลุมถึงการศึกษาหลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรการจัดหาและผลิตสื่อการจัดสภาพแวดลอมการนิเทศและการประเมินพัฒนาการรวมทั้งการ

สนับสนุนใหครูมีการคนควาทดลองปรับปรุงวิธีการสอนอบรมครูผูสอนสังคมสติปญญาและคุณธรรม

จริยธรรมของเด็กการบริหารงานวิชาการจะสามารถทําหนาที่อยางสมบูรณไดน้ันก็ตอเมื่อผูบริหารโรงเรียน

ใหความสําคัญแกงานวิชาการและเขาใจขอบเขตการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยไดเปนอยางดี 

2.2.2 การบริหารงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณเปนงานที่เกื้อหนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารและการสอนให

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามแนวการศึกษาแหงชาติการบริหารงานงบประมาณ

ของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัวโปรงใสตรวจสอบไดยึดหลักการ

บริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาสงผลให

เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียนเปนการจัดหางบประมาณในการจัดการศึกษาอยางเพียงพอการกําหนด

แผนงานโครงการในการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับความตองการปญหาและชุมชนและงบประมาณของ

สถานศึกษาการควบคุมดูแลการใชจายงบประมาณตลอดจนการตรวจสอบประเมินผลและรายงานการ

บริหารงบประมาณมีนักวิชาการและนักการศึกษาตางๆใหความหมายและขอบขายดังน้ี 

 ภิญโญ  สาธร (2526,หนา 340) ไดกลาววางานการเงินของโรงเรียนไดแกการดําเนินงาน

เพื่อใหไดมาซึ่งเงินเพื่อนํามาใชจายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนการจัดการการควบคุมดําเนินงาน

ทางดานการเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานที่ต้ังไวโดยกลาววาผูบริหารการศึกษาสวนมากใชเวลาใน

การบริหารงานดานงบประมาณมากย่ิงกวาการบริหารงานดานวิชาการและดานอื่นๆทั้งๆที่วัตถุประสงคที่

แทจริงของโรงเรียนคือการใหการศึกษาหรืองานวิชาการอยางไรก็ตามงานการเงินพัสดุก็มีความสําคัญตอ
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การบริหารงานศึกษาไมนอยเพราะงานดานอื่นๆจะราบรื่นเรียบรอยเพียงใดก็ตองอาศัยความรวมมือของ

ฝายธุรการการเงินและพัสดุเพื่อใชในการบริหารเปนอันมาก 

 เอกชัย  ก่ีสุขพันธ (2527,หนา169-170) ระบุงานบริหารงบประมาณวาเปนการควบคุมดูแล

และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินพัสดุและครุภัณฑของโรงเรียนใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ 

 พนัส  หันนาคินทร (2529,หนา 328) กลาววางานงบประมาณโรงเรียนอาจแบงออกเปนสวน

ใหญๆไดดังน้ีงานเกี่ยวกับสารบรรณงานเกี่ยวกับการเงินงานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณประจําปงาน

เกี่ยวกับการจัดซื้อและควบคุมพัสดุครุภัณฑงานเกี่ยวกับการจัดทําและรายงานกิจกรรมตางๆแก

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปผูปฏิบัติในการดําเนินงานน้ันๆโดยใหเสียคาใชจายนอยที่สุดและสามารถบรรลุ

เปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินงานดังกลาว

นอกจากน้ีงบประมาณยังเปนเครื่องมือที่สําคัญในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ไดอีกดวยอยางไรก็ตามงบประมาณก็เปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติที่กําหนดไวลวงหนาเทาน้ันในการ

ปฏิบัติจริงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับความสําคัญกอนหลังของแตละงาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548,หนา 20 – 22) การบริหารงบประมาณ

เปนพันธกิจหน่ึงของสถานศึกษาซึ่งมีเปาหมายการใหบริการและผลผลิตที่จะตองดําเนินการใหมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดตามทีไดกําหนดไวโดยกลยุทธที่กําหนดข้ึนจากการวิเคราะหอยางเปน

ระบบครอบคลุมทุกดานและจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณของศูนยเด็กปฐมวัยดังน้ี 

 ขอบขาย/ภารกิจ 

 1. การวางแผนการใชจายงบประมาณ 

 1.1 การวิเคราะหสถานภาพของศูนยเด็กปฐมวัย 

 1.2 การจัดลําดับความสําคัญของผลการวิเคราะหศูนยเด็กปฐมวัย 

 1.3 การกําหนดกลยุทธเปาหมายการใหบริการผลผลิตและตัวช้ีวัดของศูนยเด็กปฐมวัย 

 1.4 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กปฐมวัย 

 2. การบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ดําเนินงานขอบขายการดําเนินของศูนยเด็กปฐมวัยการวางแผนการใชจายงบประมาณในการวางแผนการใช

จายงบประมาณของศูนยเด็กปฐมวัยควรคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

และความตองการของศูนยเด็กปฐมวัยรวมทั้งการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของการใชจายงบประมาณและ

ตอบสนองนโยบายของหนวยงานตนสังกัดการวางแผนการใชจายงบประมาณมีองคประกอบดังน้ี 

 2.1 การวิเคราะหสถานภาพของศูนยเด็กปฐมวัยโดยศึกษาวิเคราะหศูนยเด็กปฐมวัยวา

มีจุดเดนหรือขอที่ควรปรับปรุงดานใดบางเพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธโครงการและกิจกรรมดังน้ี 

 2.1.1 การวิเคราะหดานปจจัยในประเด็นตอไปน้ี 
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 1)สภาพแวดลอมและบรรยากาศในศูนยเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่หองเรียนหองนํ้าหองสวมโรงอาหารสนามเด็กเลนมีความเหมาะสมเพียงพอสะอาดถูกหลักอนามัย

เปนไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือไม 

 2)สื่อวัสดุอุปกรณที่ใชในการพัฒนาเด็กมีความครอบคลุมเพียงพอในการ

จัดประสบการณหรือไมสงผลกระทบพัฒนาการของเดเกมากนอยเพียงใดควรจัดสื่อวัสดุอุปกรณใด 

เพิ่มเติมมีนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรบางที่ควรนํามาใช 

     3)บุคลากรผูบริหารครูผูสอนบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวของมีความเหมาะสม

เพียงพอมีความรูความสามารถความต้ังใจมุงมั่นในการทํางานมีการพัฒนาบุคลากรอยางไรมีนักวิชาการ

วิทยากรจากภายนอกที่จะชวยเหลือศูนยเด็กปฐมวัยหรือไม 

 4)งบประมาณศูนยเด็กปฐมวัยไดรับงบประมาณจากที่ใดบางจํานวน

เทาไรเพียงพอหรือไมงบประมาณที่ไดรับจากงบใดบางเชนงบบุคลากรงบดําเนินงานงบอุดหนุนงบลงทุน

ระเบียบบริหารงบประมาณกําหนดไวอยางไรมีขอจํากัดอยางไรสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงอะไรไดบางหรือ

สามารถหางบประมาณสนับสนุนจากบุคคลองคกรหรือหนวยงานใดไดบาง 

 5)การมีสวนรวมของชุมชนสังคมผูปกครองชุมชนมีความพึงพอใจการ

ดําเนินงานของศูนยเด็กปฐมวัยเพียงใดมีความพรอมในการใหการสนับสนุนศูนยเด็กปฐมวัยดานใดบาง

ความสัมพันธของผูปกครองชุมชนกับศูนยเด็กปฐมวัยเปนอยางไรมีหนวยงานภาคราชการภาคธุรกิจภาค

ศาสนาหรือทองถ่ินใดบางที่สามารถใหการสนับสนุนศูนยเด็กปฐมวัย 

 2.2.2 การวิเคราะหดานกระบวนการในการดําเนินการโดยศึกษาตรวจสอบ

ประเมินผลการดําเนินงานวาไดดําเนินการถูกตองตามสภาพหรือไมมีขอที่ควรแกไขปรับปรุงในเรื่องใด

อยางไรบางจะพัฒนาใหดีไดอยางไรในประเด็นตอไปน้ี 

 1)การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดประสบการณ 

 2)กระบวนการจัดประสบการณตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 3)การพัฒนาบุคลากร 

 4)การประสานงานกับครอบครัวและชุมชน 

 2.2.3 การวิเคราะหผลผลิตเพื่อตรวจสอบผลผลิตคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ในประเด็นตอไปน้ี 

 1)มีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานรางกายอารมณจิตใจสังคม

และสติปญญาเพียงไร 

 2)คุณภาพเด็กเปนไปตามเปาหมายหรือไม 

 3)ความพึงพอใจของผูบริหารอยูในระดับใด 
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 2.3 การจัดลําดับความสําคัญของการผลการวิเคราะหศูนยเด็กปฐมวัยในประเด็นที่เปน

ปญหาตองแกไขจากมากไปนอยประเด็นที่นาพอใจประเด็นที่เอื้อตอการดําเนินงานและอุปสรรคที่ขัดขวาง

การดําเนินงาน 

 2.4 การกําหนดกลยุทธเปาหมายการใหบริการผลผลิตและตัวบงช้ีของศูนยเด็กปฐมวัย

โดยวิเคราะหทางเลือกในการพัฒนาที่มีความเปนไปไดจากผลการวิเคราะหกลยุทธเปาหมายการใหบริการ

ผลผลิตและตัวบงช้ีของหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย

เด็กปฐมวัยใหสูงข้ึนตามที่กําหนด 

 2.5 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กปฐมวัยโดยกําหนดแผนงานโครงการ

กิจกรรมใหสอดคลองกับกลยุทธเปาหมายการดําเนินงานและตัวบงช้ีของศูนยเด็กปฐมวัยพรอมจัดสรร

งบประมาณที่ไดรับใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใชรูปแบบจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

 3. การบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 

ของเปาหมายและรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณดังน้ี 

   3.1 การใชจายงบประมาณโดยติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณการดําเนิน 

งานตามแผนงานโครงการกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดการเบิกจายถูกตองตามระเบียบงบประมาณการ

ใชจายทีม่ีความคุมคาประหยัด 

 3.2 ผลการดําเนินงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของเปาหมายการ

ใหบริการผลผลิตของโครงการกิจกรรมวาไดผลตามที่ไดกําหนดหรือไมผลที่ไดจากกิจกรรมโครงการมีความ

สอดคลองและสงผลตอเปาหมายผลผลิตและเปาหมายการใหบริการเพียงไรปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ

และแนวทางแกไขจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 

 สรุปไดวาการบริหารงบประมาณเปนกิจกรรมการบริหารที่สนับสนุนใหการบริหารดานอื่นๆ

ของโรงเรียนประสบผลสําเร็จดําเนินไปอยางราบรื่นสะดวกรวดเร็วเปนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการ

จัดการอํานวยการแตโดยปกติโรงเรียนมักจะปฏิบัติโดยยึดกฎหมายระเบียบขอบังคับเปนลักษณะงานที่

ปฏิบัติเปนประจําสาระสําคัญของผูบริหารคือการตรวจสอบการปฏิบัติการควบคุมกํากับติดตามอยาง

ตอเน่ืองเพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.3 การบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคลการบริหารงานบุคคลใหไดผลดีมีประสิทธิภาพน้ันผูบริหารสถานศึกษา

จะตองปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่สําคัญหลายประการดังที่ไดมีนักการศึกษาและนักวิชาการตางๆได

กลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารไวแตกตางกันดังน้ี 

 ธงชัย  สันติวงษ (2531,หนา 7) กลาววาเปาหมายหนาที่ดานการบริหารงานบุคคลคงอยูที่

การบรรลุเปาหมายตางๆคือมีการใชทรัพยากรมนุษยโดยไดประสิทธิภาพมีบรรยากาศความสัมพันธในหนาที่

การงานที่ดีในบรรดาสมาชิกขององคการและมีความสงเสริมความเจริญเติบโตและกาวหนาของแตละบุคคล
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ที่พรอมมูลและใหเปาหมายขางตนที่บรรลุตามที่ตองการภารกิจ 3 ดานที่ผูบริหารตองกระทําใหผลลุลวงไป

อยางดีคือ 

  1. ตองสามารถใหคนดีมีความรูความสามารถมาทํางาน 

  2. ตองรูจักวิธีใชคนใหสามารถปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพสูง 

  3. ตองสามารถดํารงรักษาความเต็มใจของสมาชิกทุกคนที่ตะใหทุมเทจิตใจชวยกัน

ทํางานใหกับเปาหมายสวนนวมขององคการ 

 นพพงษ  บุญจิตราดุล (2529,หนา 26) เสนอแนะวาผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่เกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลดังน้ี 

  1. กําลังคนคํานวณและคาดการณกําหนดตําแหนงที่ตองการทําคูมือตําแหนง 

  2. สรรหาหาขอมูลแหลงที่จะไดกําหนดเกณฑเสนอระดับบนรับสมัคร 

  3. คัดเลือกหลักฐานขอมูลผูสมัครประเมินผลหลักฐานเพื่อคัดเลือก 

  4. นําเขาสูหนวยงานปฐมนิเทศความรูชุมชนระเบียบกฎเกณฑการปรับตัวเขาระบบ

การปรับเขากับตําแหนงการปรับตนเอง 

  5. ประเมินผลกําหนดแผนประเมินผลประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ 

  6. การพัฒนาชวยพัฒนาวิชาชีพบุคลากรกําหนดแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมผลการ

พัฒนา 

  7. สิ่งตอบแทนหรือบํารุงรักษาเงินเดือนและการข้ึนสวัสดิการผลประโยชนเกื้อกูล 

สิ่งตอบแทนที่มิใชเงินเดือนควบคุมเรื่องขวัญ 

  8. ดูแลปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองการขาดงานการลามาสายสุขภาพความปลอดภัยใน

การมาปฏิบัติงาน 

  9. ความมั่นคงในอาชีพการบรรจุเปนขาราชการประจําการโอนการยายเกษียณอายุ

ราชการความมีอิสระและมั่นคงในการสอน 

  10. การขจัดขอขัดแยงชวยเหลือแกปญหาขอขัดแยงที่เกิดข้ึนกับบุคลากร 

  11. ใหขาวสารใหทราบผลการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติการทํางานจัด

ระบบงานสื่อสารใหทราบความเคลื่อนไหว 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528 ขหนา 8 – 9) ใหทัศนะไววาการ

บริหารงานบุคลากรใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพน้ันผูบริหารจะตองกระทําภารกิจ 5 ประการดังน้ี 

  1. การกําหนดความตองการบุคลากรควรวางแผนไวลวงหนา 2–3 ปวาตองการเพิ่ม

จํานวนบุคลากรจํานวนเทาไรตองการคุณสมบัติของบุคลากรอยางไร 

  2. จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานควรมีหลักการ 3 ประการคือ 

  2.1 จัดตามวิชาเอกประสบการณความถนัด 
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  2.2 ผูบริหารจะตองพิจารณาดวยตนเองหรือรวมกับคณะทํางานผสมผสาน

ระหวางขอ 1 และขอ 2 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการวางแผนโดยจัดแผนภูมิบริหารสถานศึกษา

กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรแตละคนใหชัดเจนเชนประจําช้ันประจําวิชาสงเสริมกิจกรรมการเรียน

การสอนงานสนับสนุนการสอนเปนตน 

  3. การควบคุมกํากับติดตามและนิเทศบุคลากรควรดําเนินการดังตอไปน้ี 

  3.1 กําหนดผูรับผิดชอบที่นอกเหนือจากผูบริหารสถานศึกษา 

  3.2 กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานหรือกําหนดการปฏิบัติงานใหชัดเจนดําเนินการให

มีวิธีการกําหนดควบคุมกํากับและติดตามการปฏิบัติงานกําหนดวิธีการรายงาน 

  4. การพัฒนาและการธํารงรักษาบุคลากรจัดทําไดดังน้ี 

  4.1 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรตามกลุมสาระตางๆที่สถานศึกษาตอง

ปรับปรุงและพัฒนาใหบุคลากรมีความสามารถเพิ่มข้ึน 

  4.2 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในดานสนับสนุนการสอนเชนโภชนาการ

อนามัยการเงิน 

  4.3 จัดโครงสรางดานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆแกบุคลากร 

  5. การประเมินผลการปฏิบัติงานงานบุคลากรผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการดังน้ี 

  5.1 กําหนดผูรับผิดชอบการประเมินเชนผูบริหารสถานศึกษาเองหรือ

คณะทํางาน 

  5.2 กําหนดแนวทางการประเมินใหชัดเจนจัดสรางเครื่องมือประเมินที่เที่ยงตรง

และเช่ือถือได 

  5.3 กําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินเปนรายเดือนรายภาคเรียนหรือ

ประจําปการศึกษาที่เห็นวาเหมาะสม 

 จะเห็นไดวาการบริหารงานบุคลากรเปนงานที่ยุงยากซับซอนเพราะเปนการบริหารงานที่

เกี่ยวกับคนซึ่งมีชีวิตจิตใจที่แตกตางกันออกไปเปนการยากที่จะกําหนดกฎเกณฑใหเปนที่แนนอน 

 1. การกําหนดแนวทางที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะตองดําเนินงานในระดับปฐมวัยเพื่อเปน

แนวทางปฏิบัติของบุคคลที่จะตองรับผิดชอบงานดังกลาว 

 2. การจัดแบงหนวยงานที่จะตองมีหนาที่และรับผิดชอบเฉพาะเกี่ยวกับผลการเรียนการสอน 

ในระดับปฐมวัยทั้งน้ีโดยใหประสานสัมพันธกับฝายตางๆของโรงเรียน 

 3. การบังคับบัญชาบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการจัดช้ันระดับปฐมวัยซึ่งจะรวมถึงการที่จะ

ทําใหบุคลากรดังกลาวทําโดยความเต็มใจและใหไดผลดี 

 4. การควบคุมเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติงานตามแผนและนโยบายการบริหารงาน

บุคลากรระดับปฐมวัยน้ันผูบริหารตองคัดเลือกบุคลากรที่มีบุคลิกลักษณะที่เปนไดทั้งมารดาพี่เลี้ยงเพื่อน

และผูนําของเด็กอัธยาศัยใจคอกิริยามารยาทความประพฤติสมกับเปน “แมพิมพและผูนํา” ของเด็กเปนคน
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ใจดีอยูกับเด็กไดดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2548 หนา 24 – 26) กลาววา

คุณสมบัติของครูผูสอนระดับปฐมวัยเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดตอคุณภาพของเด็กปฐมวัยจึงไดกําหนดคุณสมบัติ

ของครูผูสอนระดับปฐมวัยไวดังน้ี 

 1. คุณลักษณะดานวุฒ ิ

จบการศึกษาทางดานการศึกษาปฐมวัยหรือจบการศึกษาสาขาอื่นๆและผานการอบรมความรู

ดานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 1.1 มีความรูดานจิตวิทยาเด็กจิตวิทยาพัฒนาการโดยเขาใจพัฒนาการในแตละดาน

อยางแมนยํา 

 1.2 มีความรูดานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย 

 1.3 มีความรูและความสามารถจัดกิจกรรมไดตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 1.4 มีความรูและพัฒนาสื่อสําหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับกิจกรรมแตละกิจกรรมที่

จัดใหกับเด็ก 

 1.5 มีความรูการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 

 1.6 มีความรูและทําวิจัยในช้ันเรียนไดสามารถนําผลการวิจัยมาพัฒนาเด็กไดเปนอยาง

ดี 

 2. คุณลักษณะดานความสามารถ 

 2.1 มีความสามารถในการวางแผนการจัดประสบการณการดําเนินงานในช้ันเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 มีความสามารถในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่อบอุนเอื้อตอการพัฒนาทุก

ดาน 

 2.3 มีความสามารถในการจัดกิจกรรมไดหลากหลายโดยใหเด็กมีโอกาสเลือกตัดสินใจ

ในการปฏิบัติตามความสนใจและความตองการของเด็ก 

 2.4 มีความสามารถในการจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดฝกกระบวนการคิดการเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริงตามแนวการจัดประสบการณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 2.5 มีความสามารถในการเลานิทานการพูดการเตรียมเด็กใหพรอมโดยวิธีการตางๆ 

 2.6 มีความสามารถในการจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการใหเด็กไดเรียนรูผานการเลน

อยางมีความสุข 

 2.7 มีความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่

พึงประสงคใหกับเด็กโดยผานกิจกรรมตางๆ 

 2.8 มีความสามารถในการจัดหาและผลิตสื่อเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู 
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 2.9 มีความสามารถในการพัฒนาและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการ

จัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม 

 2.10 มีความสามารถในการประเมินพัฒนาการที่หลากหลายและมีการจัดเก็บขอมูล

อยางเปนระบบเพื่อสรุปการประเมินพัฒนาการที่หลากหลายและมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อการ

ประเมินพัฒนาการและนําไปพัฒนาเด็ก 

 3. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 

 3.1 มีสุขภาพจิตดีอารมณมั่นคงใจเย็น 

 3.2 ย้ิมแยมแจมใสอบอุนเปนมิตร 

 3.3 มีกิริยาทาทางสงาผาเผยใชวาจาสุภาพเรียบรอยออนโยน 

 3.4 แตงกายสะอาดสุภาพเรียบรอย 

 3.5 มีวินัยในตนเองมีลักษณะผูนําผูตามที่ดี 

 3.6 มีความกระตือรือรนกระฉับกระเฉงในการทํางาน 

 4. คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ 

 4.1 ทํางานรวมกับผูอื่นไดดีปรับตัวเขากับบุคคลทุกระดับไดอยางเหมาะสม 

 4.2 ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่น 

 4.3 เขาใจความรูสึกและความตองการของผูปกครอง 

 4.4 สัมพันธภาพที่ดีกับเด็กปฏิบัติตอเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกันและเปนกันเองกับเด็ก

ทุกคน 

 4.5 มีสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลหรือหนวยงานอื่นมองบุคคลอื่นและมองโลกในแงดี 

 4.5 มีศิลปะในการพูดใชคําพูดตอเด็กเพื่อนรวมงานผูปกครองและบุคคลทั่วไปได

เหมาะสมกับสถานการณ 

 5. คุณลักษณะดานอุดมการณในวิชาชีพคร ู

 5.1 รักและศรัทธาตอวิชาชีพคร ู

 5.2 อุทิศเวลากําลังกายกําลังใจและสติปญญาใหกับงานวิชาชีพคร ู

 5.3 มีความสํานึกในหนาที่ของความเปนครูปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ 

 5.4 มีความภูมิใจในความเปนครูปฐมวัยเปนผูวางรากฐานที่ดีใหกับเด็กที่จะเติบโต 

เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 

 5.5 มีความมุงมั่นไมทอดทิ้งและเบื่อหนายตอการสอน 

 5.6 มีความเช่ือวาเด็กมีความแตกตางกันการจัดประสบการณจึงเนนเด็กเปนสําคัญจะ

ชวยใหเด็กพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 5.7 มีความใฝรูใฝเรียนศึกษาหาความรูอยูเสมอเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งจะบังเกิดผลกับเด็ก

และเพื่อนครู 
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 6. คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 6.1 มีความเมตตากรุณาซื่อสัตยสุจริต 

 6.2 มีความโอบออมอารี 

 6.3 มีความเช่ืออยางมีเหตุผลไมหลงงมงาย 

 6.4 มีสติมั่นในการคิดและการกระทํา 

 6.5 มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของพลเมืองดี 

 6.6 มีความเปนกัลยาณมิตรกับเด็กเพื่อนรวมงานผูปกครองและบุคคลทั่วไปปฏิบัติตน

ในจรรยาบรรณในวิชาชีพครูรักเด็กเอาใจใสใหความดูแลชวยเหลือเมื่อเด็กเกิดปญหา 

 สรุปไดวาการบริหารงานบุคลากรระดับปฐมวัยบุคลากรในสถานศึกษาเปนทรัพยากรที่สําคัญ

ที่สุดของสถานศึกษาที่ผูบริหารจะตองบริหารใหมีบุคลากรเพียงพอจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับช้ันปฐมวัย

สงเสริมขวัญและกําลังใจใหเพียงพอพัฒนาใหมีความรูความสามารถควบคุมกํากับและนิเทศตลอดจน

ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะถาผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานบุคลากรประสบผลสําเร็จ

สามารถชวยแกปญหาตางๆที่มีอยูใหคลี่คลายลุลวงไปไดและจะชวยใหการบริหารงานดาน  อื่นๆไดอยางมี

ประสิทธิภาพไปดวยดังน้ันการบริหารงานบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะเปนกุญแจไขไปสูความสําเร็จ

ในการบริหารงานตามภารกิจของโรงเรียน 

2.2.4 การบริหารท่ัวไป 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548,หนา 27-31) การบริหารทั่วไปเปนงาน

ที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกการบริหารงานอื่นๆเพื่อใหบรรลุผลตามคุณภาพที่กําหนดโดยมีบทบาทหลัก

ในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตางๆในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุง

พัฒนาศูนยเด็กปฐมวัยใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสมสงเสริมในการบริหารจัดการศึกษาของ

ศูนยเด็กปฐมวัยตามหลักการบริหารงานที่เนนความโปรงใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตลอดจนการมี

สวนรวมของบุคคลชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพ 

 ขอบขาย/ภารกิจ 

 1. การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ 

 2. การสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิชาการงานงบประมาณงานบุคลากรและงาน

บริหารทั่วไป 

 3. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในศูนยเด็กปฐมวัย 

 4. การประชาสัมพันธบริการและความรวมมือ 

 ขอบขายการดําเนินงานของศูนยเด็กปฐมวัย 

 1. การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศรวบรวมขอมูลจากทุกฝายเพื่อนํามาจัดทําระบบ

ขอมูลสารสนเทศดานการบริหารวิชาการงบประมาณงานบุคคลและบริหารทั่วไปใหเปนปจจุบันเพื่อใชเปน
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ขอมูลในการดําเนินงานของศูนยเด็กปฐมวัยระบบสารสนเทศดานวิชาการเชนจัดทําขอมูลของเด็กเปน

รายบุคคลเปนตน 

 2. การสงเสริมสนับสนุนดานการบริหารงานวิชาการงานงบประมาณงานบุคลากร

สํารวจปญหาความตองการจําเปนของดานการบริหารงานวิชาการงานงบประมาณงานบุคลากรและงาน

บริหารทั่วไปในระดับปฐมวัย 

   2.1 จัดระบบสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในดานการบริหาร

วิชาการงบประมาณงานบุคลากรและบริหารทั่วไปในระดับปฐมวัย 

 2.2 จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานทุกดานในระดับปฐมวัย 

 2.3 ติดตามประเมินผลการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในระดับปฐมวัย 

 3. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในศูนยเด็กปฐมวัยกําหนด

แนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของศูนยเด็กปฐมวัยดําเนินการจัดหา

ปรับปรุงบํารุงรักษา/พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของศูนยเด็กปฐมวัยใหไดตามมาตรฐานมี

ความปลอดภัยและเอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยดังน้ี 

 3.1 อาคารเรียนของเด็กปฐมวัยควรจัดใหเปนสัดสวนมีรั้วและคํานึงถึงความ

ปลอดภัยเปนหลักเชนไมต้ังอยูในบริเวณลับตาหรือใกลบริเวณที่อาจเสี่ยงตอการเกิดอันตรายไมมีหลุมหรือ

บอนํ้ารวมทั้งไมควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคมรกทึบ 

 3.2 หองเรียนปฐมวัยควรมีพื้นที่เพียงพอเอื้อตอการจัดมุมประสบการณการทํา

กิจกรรมกลุมการทํากิจกรรมรายบุคคลหองเรียนควรมีแสงสวางเพียงพออากาศถายเทไดสะดวกปราศจาก

เสียงรบกวนมีทางเขา-ออกสะดวก 

 3.3 หองนํ้า-หองสวม-ที่ลางมือควรต้ังอยูในบริเวณที่เด็กปฐมวัยใชไดสะดวกและ

ไมต้ังอยูบริเวณที่ลับตาคนหากมีประตูจะตองไมใสกลอนหรือกุญแจและมีสวนสูงที่ผูใหญสามารถมองเห็นได

จากภายนอกมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานของเด็กจํานวนอัตราสวนโถสวมที่ควรมีตอเด็ก

เทากับ 1 ตอ 10 – 12 คนในกรณีที่ไมสามารถจัดทําหองสวมสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการเฉพาะไดควรปรับ

สิ่งที่มีอยูแลวใหเหมาะสมตามวัยของเด็กโดยจัดหาวัสดุอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใหเด็กสามารถใชไดอยาง

ปลอดภัย 

 3.4 บริเวณที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหารควรแยกตางหากจาก

หองเรียนและมีอุปกรณเครื่องใชที่ถูกสุขลักษณะสะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับเด็กในกรณีที่ไมมีบริเวณ

รับประทานอาหารแยกตางหากใหเลือกใชบริเวณที่เหมาะสมแตตองคํานึงถึงความสะดวกความสะอาดและ

ความปลอดภัยของเด็ก 
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3.5 จัดใหมีมาตรการและดําเนินการเพื่อความปลอดภัยของอาคารสถานที่และ

สภาพที่แวดลอมศูนยเด็กปฐมวัยดังน้ี 

 3.5.1 จัดใหมีผูดูแลรับผิดชอบดานความปลอดภัยใหมีรั้วรอบบริเวณศูนย

เด็กปฐมวัยเพื่อใหเด็กปลอดภัยในการที่จะออกไปเดินเลนตามมุมตางๆคนเดียวหรือออกไปเลนเปนกลุมๆไม

ใชหนาตางกระจกซึ่งจะแตกงายและเปนอันตรายตอเด็ก 

 3.5.2 ติดต้ังอุปกรณระบบความปลอดภัยหรือเครื่องตัดไฟภายในอาคาร

รวมทั้งติดต้ังเครื่องดับเพลิงอยางนอย 1 เครื่องในแตละช้ันตอนอาคาร 

 3.5.3 ติดต้ังปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตรถาติดต้ังตํ่ากวาที่

กําหนดจะตองมีฝาปดเพื่อปองกันไมใหเด็กเลนไดควรหลีกเลี่ยงเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณตางๆที่ทําดวย

วัสดุที่หักงายหรือมีสวนแหลมคมหากเปนไมตองไมมีเสี้ยนหรือเหลี่ยมคมและไมใชสายไฟตอพวง 

 3.5.4 มีตูเก็บยาและเครื่องเวชภัณฑการปฐมพยาบาลอยูในที่สูงสะดวก

ตอการหยิบใชและเก็บในที่ปลอดภัยใหพนมือเด็ก 

 3.5.5 ติดต้ังวัสดุกันลื่นในบริเวณหองนํ้า – หองสวมและเก็บสารเคมีหรือ

นํ้ายาทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัยใหพนมือเด็ก 

 3.5.6 ติดต้ังอุปกรณเพื่อปองกันพาหะนําโรคและมีมาตรการปองกันดาน

สุขอนามัย 

 3.5.7 มีตูเครื่องเลนใหอยูในระยะหางกันพอสมควรตรวจสอบดูแล

บริเวณเครื่องเลนใหปลอดภัยจากสัตวและแมลงมีพิษโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กในขณะที่เด็กเลน 

  3.5.8 ดําเนินการจัดแหลงการเรียนรูการจัดการศึกษาปฐมวัยตองอาศัย

แหลงการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตรควรจัดเตรียมแหลงเรียนรูอยาง

หลากหลายที่มีอยูในทองถ่ินชุมชนทั้งแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษามีการดําเนินการดังน้ี 

 1)รวบรวมแหล งเรียนรูที่มีอ ยู ในสถานศึกษาและชุมชนที่

ครอบคลุมถึงบุคคลสถานที่และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2)จัดสรางแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาที่ตอบสนองกับการ

เรียนรูใชแหลงเรียนรูควบคูไปกับการจัดประสบการณใหกับเด็กใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพ 

 4. การประชาสัมพันธบริการและความรวมมือแนวปฏิบัติมีดังน้ีการประชาสัมพันธเปน

กิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดการสรางความเขาใจที่ดีตลอดจนการเขามาสนับสนุนจากบุคคลหนวยงานทําให

การจัดการศึกษาในศูนยเด็กปฐมวัยประสบความสําเร็จ 

 4.1 หลักการประชาสัมพันธควรคํานึงถึงหลักการดังตอไปน้ี 

 4.2 ความเหมาะสมคือการใชวิธีการงายๆหลายๆวิธีตามความเหมาะสม 

 4.3 ความทั่วถึงคือมีการประชาสัมพันธใหทั่วถึงทุกกลุมคนทุกหนวยงาน 

 4.4 ความบริสุทธ์ิใจและตรงไปตรงมา 



33 
 

 4.5 ความตอเน่ืองคือการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

 4.6 ความพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางความสัมพันธภายในศูนยเด็กปฐมวัยในการดําเนินงานของศูนยเด็กปฐมวัยให

บรรลุวัตถุประสงคของการจัดต้ังและพัฒนาศูนยเด็กปฐมวัย 

 2. เพื่อสรางความเขาใจอันดีในการดําเนินงานของศูนยเด็กปฐมวัยระหวางศูนยเด็กปฐมวัย 

กับผูปกครองชุมชนและหนวยงานอื่น 

 3. เพื่อสรางความเช่ือมั่นศรัทธาเลื่อมใสและความนิยมในการจัดการศึกษาปฐมวันในศูนยเด็ก

ปฐมวัยการดําเนินการและผลงานทั้งหลายของเด็กปฐมวัยใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น 

แนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธควรดําเนินการดังน้ี 

 1. ประชุมช้ีแจงครูผูสอนและบุคลากรอื่นๆของสถานศึกษารวมถึงชุมชนใหทราบถึง

วัตถุประสงคการจัดต้ังและพัฒนาเปนศูนยเด็กปฐมวัยเพื่อใหมีความเขาใจตรงกันรวมมือกันในการ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2. จัดบริการใหความรูโดยจัดทําเอกสารจุลสารแผนพับคูมือเว็บไซตเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

จิตวิทยาพัฒนาการเด็กวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแกพอแมผูปกครองและประชาชนทั่วไปตลอดจนหนวยงาน

อื่นๆ 

 3. จัดปายนิเทศเกี่ยวกับความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของ

ศูนยเด็กปฐมวัย 

 4. ประชุมพอแมผูปกครองเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบานและศูนยเด็กปฐมวัยสราง

บรรยากาศอันอบอุนใหผูปกครองจัดใหมีการพบปะทํากิจกรรมรวมกับพอแมผูปกครองอยางตอเน่ืองเพื่อพอ

แมผูปกครองจะไดสรางความเขาใจสนับสนุนการเรียนการสอนของบุตรหลานตนไดอยางถูกตอง 

 5. จัดปฐมนิเทศพอแมผูปกครองอยางนอย 2 ครั้งคือกอนเด็กเขาเรียนช้ันปฐมวัยและกอนเด็ก

จะเลื่อนข้ึนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหพอแมผูปกครองเขาใจการศึกษาทั้ง 2 ระดับและใหความรวมมือ

ชวยเด็กใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมใหดีข้ึนตัวอยางหัวขอการปฐมนิเทศเชนการสอนอาน-

เขียนในระดับอนุบาลศึกษาสอนอยางไรเมื่อไรเด็กจึงจะพรอมที่จะเขียนหนังสืองานวิจัยเกี่ยวกับผลการ

เตรียมความพรอมใหเด็กเกิดผลดีอยางไรพอแมผูปกครองชวยเด็กใหเกิดการเรียนรูไดอยางไรเปนตน 

 6. เย่ียมบานเด็กเพื่อพบปะสนทนากับพอแมผูปกครองของเด็กในภาวะปกติหรือยามเจ็บปวย 

 7. นําเด็กเปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจที่ดีแกพอแมผูปกครองและชุมชนเพื่อใหเกิด

ความรวมมือกันระหวางศูนยเด็กปฐมวัยชุมชนและหนวยงานอื่นๆ 

 8. จัดใหมีพิธีมอบโลเข็มหรือเกียรติบัตรแกครูผูสอนเด็กภารโรงและผูมีอุปการคุณกับศูนยเด็ก

ปฐมวัยงานบริการของศูนยเด็กปฐมวัยศูนยเด็กปฐมวัยมีหนาที่ใหบริการแกบุคคลและหนวยงานไดแก
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เครือขายครูผูสอนพอแมผูปกครองชุมชนองคกรและสถาบันตางที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยงานบริการที่ศูนย

เด็กปฐมวัยควรจัดเผยแพรขอมูลขาวสารและสรางความรูความเขาใจที่เปนสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก

นวัตกรรมงานวิจัยองคความรูใหมความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย 

รูปแบบและกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยเด็กปฐมวัยดังน้ี 

1. ใหคําแนะนําปรึกษาในดานการพัฒนาเด็ก 

2. ใหบริการยืมสื่อวัสดุและอุปกรณ 

3. เปนแหลงเรียนรูดานการศึกษาปฐมวัยของชุมชน 

4. สนับสนุนใหผูปกครองและบุคลากรอื่นๆในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ปฐมวัย 

5. ประสานความรวมมือศูนยเด็กปฐมวัยควรมีการประสานความรวมมือแกบุคคลและ

หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยดังน้ี 

6. ประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานเขามาเปนคณะกรรมการของสถานศึกษา/

ศูนยเด็กปฐมวัย 

7. ประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานตางๆในการเปนวิทยากรใหความรูคําแนะนํา

เกี่ยวกับเด็ก 

8. ประสานความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ 

9. ประสานและสรางเครือขายความรวมมือในการเรียนรูในเขตพื้นที่บริการการใหบริการ

ขอมูลสารสนเทศแกชุมชน 

 สรุปไดวาการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธโรงเรียนการใหบริการแกชุมชน

การเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชนการใหชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนและการสรางความสัมพันธ

กับชุมชนและหนวยงานอื่นในทองถ่ินเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน

ใหเจริญกาวหนาประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนในการบริหารงานดังกลาวผูบริหารตองมีการวางแผน

ทั้งในการบริการใหนักเรียนไดเรียนในโรงเรียนอยางมีความสุขโดยการจัดอาคารสถานที่เพื่อใหโรคเรียนมี

อาคารสถานที่ที่มีสภาพพรอมที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนประสบความสําเร็จใน

การเรียนและการดํารงชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียนนอกจากน้ันโรงเรียนยังตองใหบริการแกชุมชนการเขา

รวมกิจกรรมตางๆของชุมชนการใหชุมชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเปนการสรางความสัมพันธกับชุมชน

เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 จากหลักการบริหารโรงเรียนระดับปฐมวัยทั้ง 4 ไดแก 1.การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงาน

งบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล 4. การบริหารงานทั่วไป จะเห็นไดวาการบริหารโรงเรียนโดยเฉพาะ

ระดับปฐมวัยผูบริหารจะตองใหความสําคัญตองานทั้ง 4 ดานเปนอยางย่ิง ซึ่งผูวิจัยจะใชเปนหลักในการ

พิจารณาการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในครั้งตอไป 
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2.3 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 2.3.1 สถานท่ีต้ัง 

  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่ การ ศึกษาประถม ศึกษาร อยเอ็ด  เขต 2สํ า นักง านคณะกรรมการการ ศึกษา ข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการของทองถ่ิน 

วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ รวมถึงการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ ประสาน

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรของหนวยงานรวมกับสถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงาน

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2ต้ังอยูในอําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด  มีโรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน แบงออกเปน 2 

ตําบลคือตําบลสามขาประกอบดวย โรงเรียนสามขาพิทยาคม  โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง  และตําบลทา

หาดยาว ประกอบดวย โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอยโรงเรียนบานโพนทองโรงเรียนบานหนอง

พลับ     

 2.3.2 อาณาเขตและท่ีต้ัง 

  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  แบงพื้นที่การบริการออกเปน  18  

หมูบาน  2  ตําบล  คือ 

  1. เทศบาลตําบลสามขาประกอบดวย 8  หมูบาน 

  2.ตําบลทาหาดยาว  ประกอบดวย10  หมูบาน 

  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  อยูหางจากตัวอําเภอโพนทราย

เปนระยะทาง  10  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  ดังน้ี 

  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับตําบลศรีสวาง  อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 

  ทิศใต  มีอาณาเขตติดกับแมนํ้ามูลเขตอําเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร 

  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับตําบลยางคํา  อําเภอโพนทราย  จังหวัดรอยเอ็ด 

  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับตําบลทุงกุลา  อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
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2.3.3 จํานวนนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

  จํานวนนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวปการศึกษา 

2557 ดังตารางที่ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 จํานวนนักเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

         ปการศึกษา 2557 

 

ที่ ช่ือสถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 

1 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 372  

2 โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง 90  

3 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย 257 

4 โรงเรียนบานโพนทอง 80 

5 โรงเรียนบานหนองพลับ  75  

 

 2.3.4 ระบบในการบริหาร 

 ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยรัฐบาลไดตระหนักและใหความสําคัญตอเด็กระดับปฐมวัย

เปนอยางมากจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโดยกําหนดวัตถุประสงคนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการจัด

และสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษาดังปรากฏใน

แผนการศึกษาแหงชาติไดมีเปาหมายเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษาและในดาน

ยุทธศาสตรการดําเนินการรัฐบาลไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหพอแมผูปกครองและผูเตรียมตัวเปนพอ

แมมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูต้ังแตเด็กอยูในครรภมารดาและแรกเกิดไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและสามารถเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพเพื่อใหเด็กมีวุฒิภาวะและสามารถ

เขาสูระบบการศึกษาไดอยางเหมาะสมตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545,

หนา 37 – 39) 

 กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติดังกลาวโดยดูแลจัดการศึกษามี

นักเรียนระดับปฐมวัยในความรับผิดชอบ 203 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)การปฏิบัติงานของ

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 มีแนวดําเนินการสําหรับการศึกษาปฐมวัยดังน้ี 
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 1. การประกันสิทธิและโอกาสสรางความพรอมใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงโดย

เปาหมายประชากรวัยเรียนกลุมอายุ 3 – 5 ปไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางทั่วถึงทุกดานตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 2. มีโครงการและกิจกรรมหลักสรางโอกาสพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคน (ระดับการศึกษาภาคบังคับสํารวจสํามโนประชากรวัย

เรียนจัดทําแผนที่การศึกษาและแผนที่ทางภูมิศาสตรทางการศึกษา) 

 3. สนับสนุนใหหนวยงานตางๆและประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระดมทุนและ

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเสริมรายไดระหวางเรียนจัดทําแผนสงตอนักเรียนใหครอบคลุมพื้นที่ประชาสัมพันธ 

การรับเด็กเชิงรุกชวยเหลือเด็กพิการและเด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

 4. สรางโอกาสพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทางการศึกษาแก

ประชากรวัยเรียนทุกคนการศึกษาปฐมวัยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูระดับปฐมวัยประสาน

ความรวมมือสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของในดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กประชาสัมพันธ

รณรงคใหผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษาระดับปฐมวัยและสงเสริมการเตรียมความพรอมดาน

วิชาการใหกับหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังน้ันปจจัยที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาผูบริหารจะใหความสําคัญและมีกล

ยุทธในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมภูมิปญญาและพัฒนาการของเด็กนอกจากน้ีในสถานศึกษาการ

จัดสภาพแวดลอมที่ดีมีความปลอดภัยการจัดอาหารและสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็กจะชวยใหการจัด

การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษามีศักยภาพที่ดีดวยเหตุน้ีการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับอนาคต

จะตองอาศัยการมองวิสัยทัศนของคนไทยและสังคมไทยวิเคราะหกระแสโลกาภิวัตนและสิ่งแวดลอมตางๆ

กําหนดเปนมาตรฐานการจัดการศึกษานับวาความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงที่กอใหเกิดสถานศึกษาปฐมวัย

ที่มีแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนในการที่จะทําใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

 

2.4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ทิพาพร ตันฆศิริ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมเกี่ยวกับ

ความตองการของผูปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กระดับปฐมวัย        

ในโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 

ดานครูและบุคลากรและดานการจัดบริการอาหารสําหรับเด็ก และระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานอาคาร

สถานที่และสภาพแวดลอม ดานการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และดานหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูปกครอง คือ ผูปกครองใหความสําคัญในดานความปลอดภัยของ

รถโรงเรียน ใหโรงเรียนมีงบประมาณในการสงครูไปอบรมตามสถานที่ตางๆ ที่มีการจัดประชุมของโรงเรียน
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นานาชาติ การจัดอาหารไมควรมีเมนูซ้ําๆ กัน หลักสูตรและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของควรไดรับการแปลเปน

ภาษาไทย นอกเหนือจากน้ันการจัดการเรียนการสอนควรบูรณาการเน้ือหาที่เรียนกับการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 จรรยา ชินสี (2552, บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ในเขตอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยังพบปญหาบุคลากรขาดประสบการณ ระดับการศึกษาคอนขางตํ่า งบประมาณ

ไมเพียงพอการเบิกจายงบประมาณไมคลองตัว อาคารสถานที่ไมไดมาตรฐาน สภาพแวดลอมภายนอกยังไม

มีความรมรื่นที่จะตอบสนองตอการเรียนรูของเด็ก สภาพแวดลอมภายในการจัดมุมประสบการณไม

ครอบคลุมกิจกรรมของเด็กตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด อุปกรณและสื่อการเรียนไมเพียงพอไมมีการ

กําหนดนโยบายและแผนที่จะพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ

วางแผนนอย ครูผูดูแลเด็กขาดความรูความเขาใจในการจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการ 

บุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการใหทุนศึกษาตอแตยังไมครบทุกคนไมมีบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเขาไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเด็กเล็ก มีสุขภาพฟนผุ  สําหรับแนวทางพัฒนา

พบวา ควรสรางแรงจูงใจและจัดสวัสดิการแกบุคลากรใหมากข้ึน ประสานงานรวมกันระหวางศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในการจัดจางบุคลากรในตําแหนงนักการเพื่อปฏิบัติหนาที่หมุนเวียนในแตละศูนย กําหนดเกณฑการ

จัดสรรงบประมาณในสวนที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปน

แนวเดียวกันปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย ควรใหความรูเรื่อง

การผลิตสื่อ การจัดประสบการณ และการประเมินพัฒนาการแกครูผูดูแลเด็ก พัฒนาบุคลากรใหทั่วถึงและ

หลากหลายรูปแบบ ใหความรูเรื่องการนิเทศแกบุคลากรที่รับผิดชอบ และขอความรวมมือเจาหนาที่ดาน

สาธารณสุขมาใหความรูแกผูที่เกี่ยวของในเรื่องการดูแลและปองกันสภาพฟนผุ 

ฐิติวรรณ หารนอก (2554, บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารการศึกษา

ปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ผลการวิจัยพบวา         

1) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

178 คน คิดเปนรอยละ 92.50 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 53.00 มีการศึกษา 

ระดับตํ่าวาปริญญาตรี จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 90.9 ประกอบอาชีพรับจางอื่น ๆ จํานวน 182 คน 

คิดเปนรอยละ 63.90 และมีรายไดตอเดือน ตํ่ากวา 8,000 บาท จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 67.4        

2) ความพึงพอใจของผูปกครอง ตอการจัดการบริหารการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัว

หิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับมากถึง 

13 ขอ เมื่อพิจารณาเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยพบวา ขอที่แสดงถึงความพึงพอใจอยูในระดับแรก 3 ขอ คือ ขอ 

13 ผูปกครองมีความภาคภูมิใจที่สงบุตรหลานศึกษา ณ โรงเรียนแหงน้ี ขอ 5 โรงเรียนแลกเปลี่ยนความรู

และสรางความเขาใจกับผูปกครอง ในการจัดการศึกษา และขอ 12 โรงเรียนมีแผนปายนิเทศ แสดงขอมูล
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ขาวสาร วันสําคัญ ใหผูปกครองรับทราบที่โรงเรียน ในอันดับทายสุด 3 อันดับ คือ ขอ 3 โรงเรียนมีการสราง

ความสัมพันธภาพอันดีตอกันระหวาง บาน โรงเรียน และชุมชน เพื่อใหโรงเรียนรูจักบานและชุมชนดีข้ึน ขอ 

7 โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธกับผูปกครอง โดยจัดประชุมอบรม เพื่อใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับ

พัฒนาการของเด็ก และขอ 10 โรงเรียนไดสงผูบริหารและครูไดเขารวมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสตาง ๆ

3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง ที่มีตอการบริหารการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตาม สถานภาพของผูปกครองที่มีความพึง

พอใจในระดับมาก และเมื่อพิจารณาทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

รัตนา ปานเกิด (2554, หนาบทคัดยอ) ศึกษาการบริหารการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาอําเภอวัง

นํ้าเขียวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ผลการศึกษาพบวา 1)การศึกษา

การบริหารการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 

3 โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการจัดบุคลากรมีคาเฉลี่ย

สูงสุดรองลงมาคือดานการจัดงบประมาณดานการจัดสื่อสงเสริมพัฒนาการดานการจัดประสบการณและ

ดานการประเมินพัฒนาการมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด1.1)การศึกษาการบริหารการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 จําแนกตามผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมมี

ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการจัดงบประมาณมีคาเฉลี่ยสูงสุด

รองลงมาคือดานการจัดบุคลากรดานการประเมินพัฒนาการดานการจัดสื่อสงเสริมพัฒนาการและดานการ

จัดประสบการณมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด1.2)การศึกษาการบริหารการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จําแนกตามครูผูสอนปฐมวัยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู

ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการจัดงบประมาณมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือดาน

การจัดสื่อสงเสริมพัฒนาการดานการจัดบุคลากรดานการจัดประสบการณและดานการประเมินพัฒนาการมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด1.3)การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดย

ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดานดานการจัดบุคลากร

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ดานการจัดงบประมาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญดาน

การจัดประสบการณแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ดานการจัดสื่อสงเสริมพัฒนาการ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) ดานการประเมินพัฒนาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<.05) โดยผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถมากกวาครูผูสอนปฐมวัย 

 เรขา ศรีวิชัย (2554, หนาบทคัดยอ) ศึกษาสภาพการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชน

ระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรีผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษา

เอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลประกอบดวยปจจัยนําเขาที่มีองคประกอบยอยคือสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษาการตอบสนองความตองการของชุมชนและแหลงเรียนรูในชุมชนนโยบายของรัฐบาลนโยบาย

ของคณะกรรมการสถานศึกษาผูเรียนผูบริหารและครูจรรยาบรรณวิชาชีพของครูจรรยาบรรณวิชาชีพของ
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ผูบริหารและงบประมาณสําหรับปจจัยดานกระบวนการน้ันประกอบดวยการบริหารจัดการหลักสูตรการ

เรียนการสอนและการวัดและประเมินผลดานผลผลิตคือผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและความพึงพอใจของ

ผูปกครองนักเรียน  2) จากการประเมินรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มี

ประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรีพบวารูปแบบน้ีมีประโยชนมีความสอดคลองและความเปนไปไดสวนความ

เหมาะสมจําเปนตองพัฒนาจากขนาดของสถานศึกษารวมทั้งสถานศึกษาจะตองแสดงความเปนเอกลักษณ

และอัตลักษณในการบริหารจัดการใหชัดเจนดวย 

 วิทธวัฒน วิชัย (2554, หนาบทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานสภาพปญหาและการแกปญหา

การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาในดานผลการพัฒนาของ

เด็กยึดแนวทางตามหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรของโรงเรียนโดยประมวลผลตามมาตรฐานตัวบงช้ีของ

การศึกษาปฐมวัยครอบคลุมทั้ง 4 ดานคือดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญาดานการบริหารงาน

วิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวิเคราะหวางแผนและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนสาระการ

เรียนรูสอดคลองกับปรัชญาหลักการและเปาหมายการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับเด็กสถานศึกษาและสภาพ

ของชุมชนจัดประสบการณเนนใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการสังเกตสํารวจเลนคนควาทดลองและ

แกปญหาดวยตนเองดานการบริหารจัดการมีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปสอดคลองกับเปาหมายหลักสูตรและนโยบายในการจัดการศึกษา

ตลอดจนสภาพของทองถ่ินและสถานศึกษาการใหบริการเด็กสามารถจัดบริการอาหารและนํ้าด่ืมไดถูก

สุขลักษณะดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกเด็กจัดไดอยางเปนระบบทั่วถึงดานความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับผูปกครองและชุมชนจัดใหมีความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชนโดยมี

การประชุมรวมกันระหวางครูและผูปกครองและชุมชนอยางสม่ําเสมอดานบุคลากรและการบริหารบุคลากร

ผูบริหารมีวิสัยทัศนและความเปนผูนํา มีความเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมสวนคุณลักษณะของครูมี

ทักษะในการจัดประสบการณและกิจกรรมใหกับเด็กโครงสรางและบทบาทหนาที่ของบุคลากรกําหนดไว

ชัดเจนมีการจัดระบบนิเทศติดตามประเมินผลเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรทุกฝายอยาง

เหมาะสมปญหาและแนวทางการแกปญหาพบวามีปญหานักเรียนมีพัฒนาการทางดานสติปญญาแตกตาง

กันการแกไขปญหาคือมีการสอนเสริมจัดโครงการแววฉลาดหลังเลิกเรียนหรือเวลาที่นักเรียนวางอยาง

สม่ําเสมอสวนใหญครูมีความคิดเห็นในบางเรื่องไมตรงกับผูบริหารแกปญหาโดยจัดประชุมและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นพรอมกันเปนหมูคณะดานเอกสารมีความคลาดเคลื่อนโดยกําหนดจุดเดนของโรงเรียนไวไม

ชัดเจนแกปญหาโดยการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารใหรอบคอบและเตรียมการวางแผนลวงหนาให

ดีกอนมีการประเมินโรงเรียน 

รสจณา สะแลแม (2553, หนาบทคัดยอ) ศึกษาการเสริมสรางการมีสวนรวมของผูปกครองและ

ชุมชนในการเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัยดานอารมณ จิตใจและสังคม : กรณีศึกษาบานลําเปา ตําบลลํา

ไพล อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการการเสริมสรางการมีสวนรวมของ

ผูปกครองและชุมชนในการเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัยดานอารมณ จิตใจและสังคม มี 6 ข้ันตอน คือ  
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การสรางบรรยากาศการยอมรับของชุมชนและคัดเลือกแกนนํา การสรางความตระหนักและปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนการทํางานรวมกัน  การระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะหสภาพปญหา สํารวจความตองการ

และหาแนวทางรวมกัน  การวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผนงาน สรุปและประเมินผล          

2) ผลของกระบวนการการเสริมสรางการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการเตรียมความพรอมแก

เด็กปฐมวัยดานอารมณ จิตใจและสังคม พบวา ผูปกครองเด็กปฐมวัย มีความรูเรื่องการเตรียมความพรอม

แกเด็กปฐมวัยดานอารมณ จิตใจและสังคมในระดับสูง และมีการปฏิบัติในการเตรียมความพรอมแกเด็ก

ปฐมวัยดานอารมณ จิตใจและสังคมในระดับดี 3) ปญหาและอุปสรรคที่มีตอกระบวนการการเสริมสรางการ

มีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัยดานอารมณ จิตใจและสังคมครั้ง

น้ี คือ ภาระงานของกลุมแกนนํา และขาดสถานที่จัดประชุมและจัดกิจกรรม 

 จรรยา ชินสี (2552, หนาบทคัดยอ) ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอแมริมจังหวัดเชียงใหมผลการศึกษาพบวาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยังพบปญหาบุคลากรขาดประสบการณระดับการศึกษาคอนขางตํ่า

งบประมาณไมเพียงพอการเบิกจายงบประมาณไมคลองตัวอาคารสถานที่ไมไดมาตรฐานสภาพแวดลอม

ภายนอกยังไมมีความรมรื่นที่จะตอบสนองตอการเรียนรูของเด็กสภาพแวดลอมภายในการจัดมุม

ประสบการณไมครอบคลุมกิจกรรมของเด็กตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดอุปกรณและสื่อการเรียนไม

เพียงพอไมมีการกําหนดนโยบายและแผนที่จะพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจนผูปกครองและชุมชนมี

สวนรวมในการวางแผนนอยครูผูดูแลเด็กขาดความรูความเขาใจในการจัดประสบการณและการประเมิน

พัฒนาการบุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการใหทุนศึกษาตอแตยังไมครบทุกคนไมมีบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเขาไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเด็กเล็กมีสุขภาพฟนผุสําหรับ

แนวทางพัฒนาพบวาควรสรางแรงจูงใจและจัดสวัสดิการแกบุคลากรใหมากข้ึนประสานงานรวมกันระหวาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดจางบุคลากรในตําแหนงนักการเพื่อปฏิบัติหนาที่หมุนเวียนในแตละศูนยกําหนด

เกณฑการจัดสรรงบประมาณในสวนที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหเปนแนวเดียวกันปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัยควร

ใหความรูเรื่องการผลิตสื่อการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการแกครูผูดูแลเด็กพัฒนาบุคลากรให

ทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบใหความรูเรื่องการนิเทศแกบุคลากรที่รับผิดชอบและขอความรวมมือเจาหนาที่

ดานสาธารณสุขมาใหความรูแกผูที่เกี่ยวของในเรื่องการดูแลและปองกันสภาพฟนผ ุ

 กัญญนัช แยมประยูร (2549, หนาบทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพปญหาการบริหารการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 พบวา 1) ปญหาการบริหารการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยอยูระดับปานกลางงานงบประมาณและระดับบริหารทั่วไปอยูในระดับนอย2) ผลจาก

การเปรียบเทียบปญหาการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวางาน

งบประมาณและงานบุคลากรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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 ลารกิน (Larkin, 1992, p. 397-A) ไดศึกษาเรื่องผูบริหารโรงเรียนอนุบาลถึงสภาพความเปน

ผูนําในเรื่องการศึกษาระดับอนุบาลเปนการสํารวจวาผูบริหารโรงเรียนมีความคาดหวังและความตองการใน

บทบาทตามโครงสรางในองคกรอยางไรประสบการณที่เปนทางการและไมเปนทางการจะชวยเตรียมการใน

การที่จะแสดงบทบาทสภาวะผูนําอยางไรการศึกษาน้ีมีความสําคัญตอการเตรียมตัวเปนผูบริหารโรงเรียน

อนุบาลตอการต้ังนโยบายและการออกใบประกาศนียบัตรรับรองในสาขาการศึกษาอนุบาลใชวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการอธิบายรายละเอียดของบทบาทผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเพื่อเสนอใหเห็นวาคุณภาพและ

ทักษะของภาวะผูนําชนิดใดที่พวกเขาตองการผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารโรงเรียนอนุบาลมีบทบาท

ทางการบริหารต้ังแตการรับผิดชอบตอการดูแลรักษาทั่วไปในโรงเรียนไปจนถึงการติดตอกับครูและ

ผูปกครองความรับผิดชอบตอการรับเด็กงบประมาณการหาเงินทุนการพัฒนาบุคลากรแตกตางไปจากสภาพ

ของแหลงเงินทุนขนาดและการไดรับการชวยเหลือที่หาไดจากการบริหารผูบริหารทั้งหมดมีการเตรียมตัว

นอยมากตอการเปนฝายบริหารภาวะผูนําของเขาข้ึนอยูกับประสบการณสวนตัวการเรียนรูเบื้องตนในการ

บริหารข้ึนอยูกับการลองผิดลองถูกการมีผูชวยบริหารจะชวยใหเกิดความสําเร็จดานรูปแบบการจัดการใน

เรื่องบรรยากาศโรงเรียนอนุบาลเปนแบบการใหความรวมมือผูบริหารสตรีมักพบความโดดเด่ียวเพราะขาด

การสรางความสัมพันธกับเพื่อรวมงานที่เปนผูบริหารดวยกัน 

 เซนเดอรส (Sanders, 1990,p. 422-A) ไดศึกษาเรื่องหลักสูตรอนุบาลศึกษาเปรียบเทียบการ

รับรูของอาจารยใหญในโรงเรียนประถมศึกษาการรับรูของอาจารยใหญโรงเรียนประถมศึกษาครูโรงเรียน

อนุบาลในเขตเมือง 8 เมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอคลาโอมาวาแตกตางกันหรือไมและเพื่อ

ตรวจสอบวาการรับรูตามตัวแปรตําแหนงวุฒิการศึกษาอายุของเด็กนักเรียนจํานวนปที่ทําการสอนระดับ

การศึกษาจํานวนปที่อยูในตําแหนงเดียวกันจํานวนปที่เปนผูบริหารแตกตางกันหรือไมพบวาการรับรูเรื่อง

หลักสูตรอนุบาลระหวางอาจารยใหญกับครูที่มีวุฒิการสอนระดับประถมศึกษาหรือผูที่มีวุฒิทางการบริหาร

ครูที่มีประสบการณการสอน 0 – 5 ปผูสอนที่อยูในตําแหนงเดียวกันมา 20 ปหรือมากกวาจะมีความ

แตกตางกันมากกวากลุมอื่น 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวาการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดานไดแกการ

บริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปจะสงผลตอการเตรียม

ความพรอมของเด็กปฐมวัยซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติถา

ผูบริหารนําหลักการปรัชญาและแนวคิดมาใชในการจัดการศึกษาปฐมวัยก็จะทําใหปญหาในการบริหารการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยลดนอยลงและบรรลุตามจุดมุงหมายในที่สุด 

 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการดําเนินการ ปญหาและแนวทางแกปญหาในการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามขอบขายการบริหาร
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สถานศึกษาของคณะทํางานสงเสริมการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาของรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 

หนา 32) ดังภาพที่ 2.1 
 

                  ตัวแปรตน                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  การดําเนินการ ปญหาและแนวทาง

แกปญหาในการบริหารจัดการศึกษา 

ระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว

ประกอบดวย 

     1. การบริหารงานวิชาการ 

     2. การบริหารงานงบประมาณ 

     3. การบริหารงานบุคคล 

กลุมผูใหขอมูลโรงเรียนในกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว 

1. ผูอํานวยการโรงเรียน  

2. รองผูอํานวยการโรงเรียน 

3. ครูผูสอนระดับปฐมวัย   

มีความคิดเห็น

ตอ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อการดําเนินการ ปญหา            

และแนวทางแกปญหาในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ผูวิจัยไดดําเนินการ

ตามข้ันตอนดังน้ี 

3.1 การเลือกกรณีศึกษา 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.3 วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.5 ข้ันตอนการวิจัย 

 3.6 สถิตที่ใชในการการวิจัย 

 

3.1 การเลือกกรณีศึกษา 

กลุมเปาหมายไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จํานวน 20

คน ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมเปาหมายในการวิจัย 

 

โรงเรียน 

กลุมเปาหมาย 

ผูอํานวยการ 

โรงเรียน 

รอง

ผูอํานวยการ

โรงเรียน 

ครูผูสอน 

ปฐมวัย 
รวม 

1) โรงเรียนสามขาพิทยาคม 

2) โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย 

3) โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง  

4) โรงเรียนบานโพนทอง  

5) โรงเรียนบานหนองพลับ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

รวม 5 5 10 20 
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 ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จํานวน 5 โรงเรียน สรุปได

ดังน้ี 

1. โรงเรียนสามขาพิทยาคม รับการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ 2557   

ผูประเมินคือ หางหุนสวนจํากัด สหการประเมินคุณภาพ สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ไดรับการรับรอง 

มาตรฐานการศึกษา ในระดับดีมาก คะแนนรวม 95.87 คะแนน 

จุดเดน คือ 1) ดานผลการจัดการศึกษาเด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีสุขนิสัยที่ดีในการแปรง

ฟน มีอารมณราเริงแจมใส รวมกิจกรรมกับเพื่อนตามที่สถานศึกษาจัดข้ึนสมวัย เด็กมีนิสัยชอบอานหนังสือ ครู

พาเขาหองสมุดดูรูปภาพรูจักสรางจินตนาการ รูจักการแบงปนหนังสือหยิบจับหนังสือ เปดหนังสือไดถูกตอง 

แบงปนของเลน เด็กเรียนรูดวยวิธีการผานสื่อ เชน นิทาน มุมประสบการณมุมหนังสือในหองเรียน  2) ดานการ

บริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาจัดการบริหารอยางเปนระบบ การบริหารแบบมีสวนรวม มีการกํากับ นิเทศ 

อยางตอเน่ือง มีความสามารถในการระดมทุนปูกระเบื้องระเบียงอาคารเรียน ใชทรัพยากรคุมคา อาคารมีความ

มั่นคง แข็งแรง มีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมเพียงพอ เด็กมีแกวนํ้าสวนตัวพรอมแปรงสีฟน ที่จัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ 

3) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญครูจัดหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีหองเรียน

ธรรมชาติโดยจัดกิจกรรมใตตนไม สนามเด็กเลน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 40 หนวยประสบการณตอป 

จัดทําบันทึกหลังการทํากิจกรรม จัดมุมประสบการณ อยางหลากหลาย มีกระบวนการเรียนรูที่เนนเด็กเปน

สําคัญ  4) ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาไดรวมประชุมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 

กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยกําหนด 11 มาตรฐาน ตามกฎกระทรวง ในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ/จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา จัดสภาพแวดลอมและ

การบริหารสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

   จุดที่ควรพัฒนา คือ 1) ดานผลการจัดการศึกษา การไดรับความอบอุนและปลอดภัยทั้งดาน

รางกายและจิตใจโดยครูควรใหความสนใจ การไดรับความรูจากการศึกษาตามแหลงเรียนรูเพื่อมีประสบการณ

โดยตรง  2) ดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีความพรอมดานอาคารสถานที่เปนตัวแทน และแกนนํา

หลายกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา แตปจจุบันมีนักเรียนลดนอยลง ควรลดจํานวนกิจกรรมลงให

พอเหมาะกับจํานวนนักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3) ดานการจัดประสบการณการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  การเอาใจใสในเรื่องของความสะอาดทั้งในและนอก หองเรียนใหมากโดยการจัดเวรทําความสะอาด

ทุกวัน  การทําการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อชวยเหลือเด็กที่ขาดแคลนและขาดความอบอุนจากทางบาน 4) ดานการ

ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมประกันคุณภาพดวยดีมาตลอด แตเพื่อพัฒนาตอยอด 

สถานศึกษาควรพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความชัดเจน ปฏิบัติได มีความสอดคลองภายในของแตละ

โครงการที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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2. โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอยรับการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 2 - 5 

กุมภาพันธ 2557  ผูประเมินคือ หางหุนสวนจํากัด สหการประเมินคุณภาพ สรุปผลการประเมินระดับ

ปฐมวัย ไดรับ การรับรองมาตรฐานการศึกษา ในระดับดีมาก คะแนนรวม 95.87 คะแนน 

  จุดเดนคือ 1) ดานผลการจัดการศึกษา  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณแข็งแรง            

มีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ รูจักการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยตัวเอง มีอารมณราเริงแจมใส 

มั่นใจในการแสดงออก เปนผูนําผูตามที่ ดี มีความช่ืนชมผลงานเพื่อนและผลงสนตัวเอง มีความ

เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักการรอคอย มีวินัยในตนเอง มีความพรอมที่จะเรียนตอในระดับที่สูงข้ึน  2) ดานการ

บริหารจัดการศึกษา  ผูบริหารไดใชความรูความสามารถ ภาวะผูนํา จัดระบบโครงสรางและระบบบริหาร

คุณภาพ (PDCA) เปนเครื่องมือ บริหารจัดการโดยหลักการมีสวนรวมรับผิดชอบ ดําเนินการตามบทบาท

หนาที่ในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผน การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา การใช

หลักสูตร การวัดผล ประเมินผล และการนําผลประเมินพัฒนาเด็ก สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งภายใน                

และภายนอกหองเรียนใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะใหมีบรรยากาศเอื้อตอการจัดประสบการณ  

จัดกิจกรรมผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก คระกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน ไดรับขอมูล

สารสนเทศ ใหขอเสนอแนะ กําหนดนโยบาย พัฒนาคุณภาพเด็กอยางรอบดาน  3) ดานการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูจัดหองเรียนและสภาพแวดลอมนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อ           

ตอการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน ใหเกิด

ทักษะการเรียนรูหลากหลาย ครูสรางความสัมพันธเชิงบวกกับเด็กและครอบครัว เพื่อใหเกิดปจจัยสนับสนุน

การพัฒนาการของเด็ก ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และสติปญญา  การเรียนรูของเด็กมี

การบูรณาการจัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ การจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กครบทุกดานอยาง

เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับความสามารถ ศักยภาพของเด็กแตละคน สอดคลองหลักสูตรปฐมวัย                

พ.ศ.2546 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  4) ดานการประกัน

คุณภาพภายใน สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพดําเนินงานตามเกณฑครบ 8 เกณฑ                      

มีพัฒนาการในรอบ 3 ปที่ผานมา และสอดคลองกับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีการ

พัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานตามขอเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง โดยการสงเสริมเด็กใหมีนิสัยรักการอาน 

ปรับปรุงหองเรียน สนามเด็กเลน หองนํ้าสําหรับเด็กอยูติดกับหองเรียน ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม

การจัดประสบการณ การจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

  จุดที่ควรพัฒนา คือ 1) ดานผลการจัดการศึกษา การพัฒนาทั้งดานรางกายและจิตใจโดยครูควร

ใหความสนใจ  2) ดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาควรมีจํานวนกิจกรรมลงใหพอเหมาะกับจํานวน

นักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  3) ดานการจัดประสบการณการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเอา

ใจใสในเรื่องของการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนใหมาก การทําการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อชวยเหลือเด็กที่ขาด

แคลน  4) ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความชัดเจน 

ปฏิบัติได มีความสอดคลองภายในของแตละโครงการที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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3. โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง รับการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 20 - 22 มกราคม 

2557  ผูประเมินคือ หางหุนสวนจํากัด สหการประเมินคุณภาพ สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ไดรับการ

รับรองมาตรฐานการศึกษา ในระดับดีมาก คะแนนรวม 92.87 คะแนน 

 จุดเดนคือ 1) ดานผลการจัดการศึกษา  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณแข็งแรง มี

นํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑ รูจักการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยตัวเอง มีอารมณราเริงแจมใส 

มั่นใจในการแสดงออก เปนผูนําผูตามที่ ดี มีความช่ืนชมผลงานเพื่อนและผลงสนตัวเอง มีความ

เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักการรอคอย มีวินัยในตนเอง มีความพรอมที่จะเรียนตอในระดับที่สูงข้ึน2) ดานการ

บริหารจัดการศึกษา  ไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากผูปกครอง ศิษยเกา และผูมีจิตศรัทธา บริจาคเงิน

สมทบการพัฒนาสถานศึกษา เชน ปรับปรุงปูกระเบื้องหองอนุบาล เปนจํานวนเงิน 45,000 บาท  ไดรบัการ

สนับสนุนจากคณะครู บุคลากร ผูปกครอง ศิษยเกา และผูมีจิตศรัทธา สรางตอเติมอาคารหองอนุบาล เปน

เงิน 72,000 บาท  3) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูมีประสิทธิผลการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญระดับคุณภาพดีมาก  4) ดานการประกันคุณภาพภายใน  

สถานศึกษาไดยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในครอบคลุมตัวบงช้ีตามกฎกระทรวง ทําใหผลการประเมินคุณภาพภายใน

ของตนสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา อยูในระดับคุณภาพดีมาก สถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา           

ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดหาตําราเรียนและแบบฝกกิจกรรม  

ตลอดทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา จัดระบบสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) 

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา มีการจัดทํารายงานประจําป (SAR) ทุกป และพัฒนาคุณภาพการศึกษา              

อยางตอเน่ือง 

 จุดที่ควรพัฒนา คือ 1) ดานผลการจัดการศึกษา ครูควรใหความสนใจ เด็กจากการศึกษาตาม

แหลงเรียนรูเพื่อมีประสบการณโดยตรง  2) ดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาควรกิจกรรมใหพอเหมาะ

กับจํานวนนักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3) ดานการจัดประสบการณการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ  การเอาใจใสในเรื่องของกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนใหมาก 4) ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความชัดเจน ปฏิบัติได  

 4. โรงเรียนบานโพนทอง รับการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2556                

ผูประเมินคือ หางหุนสวนจํากัด สหการประเมินคุณภาพ สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ไดรับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษา ในระดับดี คะแนนรวม 87.50 คะแนน 

  จุดเดนคือ 1) ดานผลการจัดการศึกษาเด็กมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีสุขนิสัยที่ดีในการแปรง

ฟน มีอารมณราเริงแจมใส รวมกิจกรรมกับเพื่อนตามที่สถานศึกษาจัดข้ึนสมวัย เด็กมีนิสัยชอบอานหนังสือ ครู

พาเขาหองสมุดดูรูปภาพรูจักสรางจินตนาการ รูจักการแบงปนหนังสือหยิบจับหนังสือ เปดหนังสือไดถูกตอง 

แบงปนของเลน เด็กเรียนรูดวยวิธีการผานสื่อ เชน นิทาน มุมประสบการณมุมหนังสือในหองเรียนรูจักแสวงหา

ความรูดวยตนเองตามมุมหนังสือ มุมสื่อสรางสรรค มีจินตนาการตามกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูนําเสนอ เด็ก
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สามารถเลนเกม รองเพลง เตนตามจังหวะดนตรี เลาเรื่องหนาช้ันเรียน เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการ

ทุกดาน มีความรูพื้นฐานเรื่องราวตาง ๆ รอบตัวในช้ันเรียน ในสถานศึกษา แหลงเรียนรูตาง ๆ 2) ดานการ

บริหารจัดการศึกษา  ผูบริหารไดใชความรูความสามารถ ภาวะผูนํา จัดระบบโครงสรางและระบบบริหาร

คุณภาพ (PDCA) เปนเครื่องมือ บริหารจัดการโดยหลักการมีสวนรวมรับผิดชอบ ดําเนินการตามบทบาท

หนาที่ในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผน การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา การใช

หลักสูตร การวัดผล ประเมินผล และการนําผลประเมินพัฒนาเด็ก สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งภายใน 

และภายนอกหองเรียนใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะใหมีบรรยากาศเอื้อตอการจัดประสบการณ  

จัดกิจกรรมผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก คระกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน ไดรับขอมูล

สารสนเทศ ใหขอเสนอแนะ กําหนดนโยบาย พัฒนาคุณภาพเด็กอยางรอบดาน  3) ดานการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ครูจัดหองเรียนและสภาพแวดลอมนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อ           

ตอการเรียนรู การจัดประสบการณการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน ใหเกิด

ทักษะการเรียนรูหลากหลาย ครูสรางความสัมพันธเชิงบวกกับเด็กและครอบครัว เพื่อใหเกิดปจจัยสนับสนุน

การพัฒนาการของเด็ก ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และสติปญญา  การเรียนรูของเด็กมี

การบูรณาการจัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ การจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กครบทุกดานอยาง

เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับความสามารถ ศักยภาพของเด็กแตละคน สอดคลองหลักสูตรปฐมวัย                

พ.ศ.2546 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  4) ดานการประกัน

คุณภาพภายใน สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพดําเนินงานตามเกณฑครบ 8 เกณฑ                      

มีพัฒนาการในรอบ 3 ปที่ผานมา และสอดคลองกับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีการ

พัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานตามขอเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง โดยการสงเสริมเด็กใหมีนิสัยรักการอาน 

ปรับปรุงหองเรียน สนามเด็กเลน หองนํ้าสําหรับเด็กอยูติดกับหองเรียน ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม

การจัดประสบการณ การจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

  จุดที่ควรพัฒนา คือ 1) ดานผลการจัดการศึกษา การไดรับความอบอุนและปลอดภัยทั้งดาน

รางกายและจิตใจโดยครูควรใหความสนใจ 2) ดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาควรมีจํานวนกิจกรรม

ใหพอเหมาะกับจํานวนนักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3) ดานการจัดประสบการณการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  การเอาใจใสในเรื่องของความสะอาดทั้งในและนอก หองเรียนใหมากโดยการจัดเวรทําความ

สะอาดทุกวัน  4) ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมประกันคุณภาพตามแผนปฏิบัติ

การประจําปใหมีความชัดเจน  

 5. โรงเรียนบานหนองพลับ รับการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556           

ผูประเมินคือ หางหุนสวนจํากัด สหการประเมินคุณภาพ สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ไดรับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษา ในระดับดี คะแนนรวม 89.20 คะแนน 

  จุดเดนคือ 1) ดานผลการจัดการศึกษา  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย มีการเจริญเติบโต  

มีสมรรถภาพทางกาย ทางกลไก มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลปองกันตนเองไดสมวัย มีพัฒนาการดานอารมณ 
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จิตใจสมวัย มีความรูสึกและปฏิสัมพันธที่ดีตอผูอื่น เปนที่รักของครู ผูปกครองและบุคคลอื่นที่ไดพบเห็น 

สามารถทํากิจกรรมการเรียน การเลนรวมกับผูอื่นไดดี มีสุนทรียภาพตองานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 

ช่ืนชอบธรรมชาติ เด็กมีวินัยรูผิดชอบ รูจักเก็บของเลน ของใช หนังสือเขาที่เดิม เด็กมีความซื่อสัตย รูจัก

ประหยัด มีเมตตากรุณา รูคุณผูอื่น มีนํ้าใจ สามารถปรับตัวเขากับสังคมได ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยและ

หลักศาสนา มีสัมมาคารวะตอครู ตอผูใหญ รูจกัแสวงหาความรูดวยตนเองตามมุมหนังสือ มุมสื่อสรางสรรค 

มีจินตนาการตามกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูนําเสนอ เด็กสามารถเลนเกม รองเพลง เตนตามจังหวะดนตรี เลา

เรื่องหนาช้ันเรียน เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกดาน มีความรูพื้นฐานเรื่องราวตาง ๆ รอบตัวในช้ัน

เรียน ในสถานศึกษา แหลงเรียนรูตาง ๆ เด็กมีผลงานดีเดนหลายดาน เชน ชนะเหรียญทองการปนดินนํ้ามัน 

ระดับศูนยเครือขาย และเหรียญทองประกวดมารยาทไทยศูนยเครือขาย เปนตน2) ดานการบริหารจัด

การศึกษา  ผูบริหารไดใชความรูความสามารถ ภาวะผูนํา จัดระบบโครงสรางและระบบบริหารคุณภาพ 

(PDCA) เปนเครื่องมือ บริหารจัดการโดยหลักการมีสวนรวมรับผิดชอบ ดําเนินการตามบทบาทหนาที่ในการ

ดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผน การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา การใชหลักสูตร การ

วัดผล ประเมินผล และการนําผลประเมินพัฒนาเด็ก สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

หองเรียนใหมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะใหมีบรรยากาศเอื้อตอการจัดประสบการณ จัดกิจกรรม

ผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก คระกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน ไดรับขอมูลสารสนเทศ ให

ขอเสนอแนะ กําหนดนโยบาย พัฒนาคุณภาพเด็กอยางรอบดาน  3) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  ครูจัดหองเรียนและสภาพแวดลอมนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู การ

จัดประสบการณการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน ใหเกิดทักษะการเรียนรู

หลากหลาย ครูสรางความสัมพันธเชิงบวกกับเด็กและครอบครัว เพื่อใหเกิดปจจัยสนับสนุนการพัฒนาการ

ของเด็ก ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และสติปญญา การเรียนรูของเด็กมีการบูรณาการ

จัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ การจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กครบทุกดานอยางเหมาะสมกับวัย 

เหมาะสมกับความสามารถ ศักยภาพของเด็กแตละคน สอดคลองหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  4) ดานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพดําเนินงานตามเกณฑครบ 8เกณฑ มีพัฒนาการในรอบ 

3 ปที่ผานมา และสอดคลองกับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน

ตามขอเสนอแนะของ สมศ. รอบสอง โดยการสงเสริมเด็กใหมีนิสัยรักการอาน ปรับปรุงหองเรียน สนามเด็ก

เลน หองนํ้าสําหรับเด็กอยูติดกับหองเรียน ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดประสบการณ การจัด

กิจกรรมอยางตอเน่ือง 

  จุดที่ควรพัฒนา คือ 1) ดานผลการจัดการศึกษา การไดรับความรูจากการศึกษาตามแหลงเรียนรู

เพื่อมีประสบการณโดยตรง  2) ดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีนักเรียนลดนอยลง ควรลดจํานวน

กิจกรรมลงใหพอเหมาะกับจํานวนนักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3) ดานการจัดประสบการณการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การทําการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อชวยเหลือเด็กที่ขาดแคลนและขาดความอบอุนจาก
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ทางบาน 4) ดานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรพัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความชัดเจน 

ปฏิบัติได มีความสอดคลองภายในของแตละโครงการที่ชัดเจนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง และแบบไมมีโครงสราง 

2. แบบบันทึกหลักฐานที่ปรากฏ 

3. กลองถายรูป 

 

3.3 วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามเกณฑมาตรฐาน 

 2. สรางแบบสัมภาษณตามความมุงหมาย และกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 3. นําแบบสัมภาษณ เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อแกไขความสมบูรณของเน้ือหา และความถูกตอง

ของภาษา 

4. ทําแบบสัมภาษณ และแบบประเมินตามสภาพจริงที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอ

ผูเช่ียวชาญ จํานวน  3  คน ตรวจสอบความสมบูรณ ความเที่ยงตรงของเน้ือหาประกอบดวย 

4.1  ดร.จํานง กมลศิลป อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

4.2  ดร.กฤตยากร ลดาวัลยอาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

4.3  นายสายสมุทรสหุนิล ผูอํานวยการโรงเรียนสามขาพิทยาคม 

ไดคา IOC เทากับ 1.00 และไดแนะนําใหแกไขขอบกพรอง ซึ่งผูวิจัยไดแกไขขอบกพรอง         

เปนที่เรียบรอยแลว 

 5. แกไขขอบกพรองตามที่ผูเช่ียวชาญแนะนํา แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

 6. นําเครื่องมือไปทดลองใชกับบุคลากรที่ไมใชกลุมเปาหมาย คือ รองผูอํานวยการโรงเรียนและ

ครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบานสวาง เพื่อหาขอบกพรอง ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

7. นําเครื่องมือที่แกไขปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมเปาหมายการวิจัยตอไป 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือจากจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด     

ถึงผูบริหารสถานศึกษาเพื่อขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา 

2. ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณสภาพปญหาและแนวทางการ

แกปญหาการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 
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3. จัดกระทําขอมูลที่ไดจากการการสัมภาษณและการเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็นตางๆมา

วิเคราะหประมวลผลและเรียบเรียงนําเสนอในรูปของความเรียงเกี่ยวกับระดับสภาพปญหาและแนวทางการ

แกปญหาการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 

3.5 ข้ันตอนการวิจัย 

 3.5.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

 3.5.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3.5.3 เก็บขอมูลภาคสนามโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2  จํานวน  5  โรงเรียน ดังตารางที่ 3.2 

 

ตารางท่ี 3.2 วัน เดือน ป ที่เก็บขอมูลภาคสนาม 

 

โรงเรียน 
ผูอํานวยการ

โรงเรียน 

รองผูอํานวยการ

โรงเรียน 

ครูผูสอน 

ระดับปฐมวัย   

โรงเรียนสามขาพิทยาคม 8 สิงหาคม 2557 1 กันยายน 2557 3 กันยายน 2557 

โรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย 11 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2557 5 กันยายน 2557 

โรงเรียนชุมชนบานหมากยาง 15 สิงหาคม 2557 27 สิงหาคม 2557 8 กันยายน 2557 

โรงเรียนบานโพนทอง 18 สิงหาคม 2557 25 สิงหาคม 2557 10 กันยายน 2557 

โรงเรียนบานหนองพลับ 20 สิงหาคม 2557 22 สิงหาคม 2557 12 กันยายน 2557 

 

 3.5.4 วิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยภาคสนามมารวบรวมเปนหมวดหมู               

ตามกลุมเปาหมาย แลววิเคราะหตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดในการวิจัยที่กําหนดไวโดยเปรียบกับ

เอกสารรานงานของโรงเรียนที่เกี่ยวของ 

 3.5.5 นําเสนอขอมูลในการวิจัยจากผลของการวิเคราะหขอมูล ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 

(Descriptive Analysis) 

 3.5.6 สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงาน 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 ใชสถิติจากการแจกแจงความถ่ีของขอมูลของผูใหสัมภาษณ โดยจัดหมวดหมูตามกลุมเปาหมาย 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว มีลําดับข้ันตอนการศึกษาดังน้ี 

 1. ศึกษาการดําเนินงาน ปญหาและแนวทางการแกปญหา แนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2ในดานการบริหารงานวิชาการ 

2 .ศึกษาการดําเนินงาน ปญหาและแนวทางการแกปญหา แนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2ในดานการบริหารงานงบประมาณ 

3. ศึกษาการดําเนินงาน ปญหาและแนวทางการแกปญหา แนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 ในดานการบริหารงานบุคคล 

4. ศึกษาการดําเนินงาน ปญหาและแนวทางการแกปญหา แนวทางการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 ในดานการบริหารงานท่ัวไป 

 

4.1 ผลการศึกษาการบริหารการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาวแยกตามผูใหสัมภาษณ 

 ผูใหสัมภาษณประกอบดวย 

 ผูอํานวยการ 5 คนรองผูอํานวยการ 5 คนและครูผูสอนปฐมวัย 10 คน ที่ดํารงตําแหนงในโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ดเขต 2 ปการศึกษา 2557 รวมจํานวนทั้งสิ้น 20 คนปรากฏผลดังน้ี 

 1. ผูอํานวยการโรงเรียน 

  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีอายุเฉลี่ยประมาณ51ปประสบการณทํางานใน

โรงเรียนที่สังกัด8ปผลการสัมภาษณ สรุปไดดังน้ี 

  1.1 งานวิชาการระดับปฐมวัยสรุปไดวาการบริหารงานของโรงเรียนมีการบริหารงานอยาง

เปนระบบโดยศึกษาจากหลักสูตรพัฒนาการเด็กรอบดานทั้ง 4 ดานโดยประมวลผลยึดหลักตามมาตรฐานวา

มีอะไรบางตามตัวบงช้ีของการศึกษาปฐมวัยแลวพิจารณาแตละดานของพัฒนาตามผลพัฒนาการของเด็กมา

จัดรูปแบบเปนกิจกรรมโดยตองมีหลักฐานรองรอยทุกครั้งเก็บเขาแฟมอยางเปนระบบเปนภาคเรียนแลว
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นํามาดูผลวามีพัฒนาการสูงข้ึนหรือไมอยางไรพัฒนาการทั้ง 12 ขอจะครอบคลุมทั้ง 4 ดานคือดานรางกาย

อารมณจิตใจสังคมและสติปญญาศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฏิบัติออกมาใหเปนรูปธรรมโดย

ต้ังเปาหมายในแตละปวาจะปฏิบัติไดรอยละเทาไหรเหมือนกับวาประเมินตนเองไปดวยโดยจัดหลักสูตร

ดําเนินการใหครูไปเขียนแผนจัดประสบการณและฝายบริหารตรวจสอบทุกสัปดาหปรับแผนเปนปจจุบันโดย

ยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษาผานครูแกนนําอยูในโรงเรียนทุกทานผลพัฒนาการที่ไดจะ

สงผลมาที่นักเรียนเองโดยจัดสาระตามหลักสูตรทุกอยางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะพัฒนาผูเรียนวามี

อะไรบางที่จะสงเสริมดานรางกายเชนกีฬาภายในกีฬาเครือขายดานอารมณจิตใจเชนดนตรีศิลปะเลานิทาน

สังคมสภาพปญหาและการแกปญหาปญหาคือนักเรียนบางคนมีพื้นฐานตางกันจึงทําใหพัฒนาการทางดาน

วิชาการแตกตางกันการแกไขปญหาคือมีการสอนเสริมจัดโครงการแววฉลาดหลังเลิกเรียนหรือเวลาที่

นักเรียนวางอยางสม่ําเสมอจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนในการดําเนินงานการบริหารการศึกษา

ดานงานวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “....การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของโรงเรียน ตองบริหารงานอยางเปนระบบโดยศึกษาจาก

หลักสูตรพัฒนาการเด็กรอบดานทั้ง 4 ดานมีการประมวลผลยึดหลักตามมาตรฐานวามีอะไรบางตามตัวบงช้ี

ของการศึกษาปฐมวัยแลวพิจารณาแตละดานของพัฒนาตามผลพัฒนาการของเด็กมาจัดรูปแบบเปน

กิจกรรมโดยตองมีหลักฐานรองรอยทุกครั้ง...” 

(นายสายสมุทร  สหุนิล.ผูอํานวยการโรงเรียนสามขาพิทยาคม .8 สิงหาคม 2557 : การสัมภาษณ) 

  1.2 งานงบประมาณระดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของโรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปสอดคลอง

กับเปาหมายหลักสูตรและคําขวัญสภาพของทองถ่ินและสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบ

ติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองโดยรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง

ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบสวนเรื่องการบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุครุภัณฑมีการติดตาม

สรุปผลการใชงบประมาณโดยยึดหลักมีระบบโปรงใสและตรวจสอบไดจัดระบบงานสารบรรณมีความ

สมบูรณคลองตัวสะดวกรวดเร็วถูกตองเปนปจจุบันจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนในการดําเนินงาน

การบริหารการศึกษาดานงานงบประมาณระดับปฐมวัยโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาม

ขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “...การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพโดยปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปสอดคลองกับเปาหมายหลักสูตรและคําขวัญสภาพของทองถ่ินอยางมี

ระบบติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ือง...” 

(นายสุวิทย  มณีวรรณ. ผูอํานวยการโรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย.11 สิงหาคม 2557 :การ

สัมภาษณ) 
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  1.3 งานบุคคลระดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของโรงเรียนมีผูบริหารเปนผูที่มี

ความรูความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการโดยยึดหลักทุกคนมีสวนรวมในองคกรตองมี

วิสัยทัศนและความเปนผูนํามีความเปนประชาธิปไตยมีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดีเปนที่ยอมรับ

ของผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษาสวนครู/ผูดูแลเด็กมีความรูความเขาใจหลักสูตรจิตวิทยาและ

พัฒนาการของเด็กสามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลโดยจะตองมีทักษะในการจัด

ประสบการณและกิจกรรมใหกับเด็กมีความสามารถในการจัดช้ันเรียนและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กและผูที่

เกี่ยวของมุงมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแก

นักเรียนพัฒนาตนเองโดยการใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนเขาใจบทบาทหนาที่

และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของตนเองสวนการบริหารงานบุคลากรไดจัดโครงสรางและบทบาทหนาที่

ของบุคลากรกําหนดไวชัดเจนมีระบบนิเทศภายในภาคเรียนละ 1 ครั้งติดตามประเมินผลและพัฒนางาน

ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอเสริมสรางขวัญและกําลังใจจัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสมพัฒนาบุคลากร

ดําเนินการอยางเปนระบบตอเน่ืองและทั่วถึงสงครูผูสอนเขาอบรมภายนอกเปนประจําไมเคยขาดสภาพ

ปญหาและการแกปญหาปญหาคือครูสวนมากไมคอยเห็นดวยในบางเรื่องการแกปญหาคือพูดคุยประชุม

พรอมกันทีละหลายๆคนเพื่อที่ครูทานน้ันจะไดทราบวาตนเองลาชาและเรงทํางานใหทันครูทานอื่นๆรวมทั้ง

ครูไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและวิธีการทํางานกันเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานของตนเองจากการ

สัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนในการดําเนินงานการบริหารการศึกษาดานงานบุคคลระดับปฐมวัยโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “...คร/ูผูดูแลเด็กตองมีความรูความเขาใจหลักสูตรจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กสามารถนํามาใช

ในการสงเสริมและพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลตองมีทักษะในการจัดประสบการณและกิจกรรมใหกับเด็กมี

ความสามารถในการจัดช้ันเรียนและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กและผูที่เกี่ยวของมุงมั่นในการปฏิบัติงานและ

รับผิดชอบในหนาที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนพัฒนาตนเองโดยการใช

กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนเขาใจบทบาทหนาที่และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ

มีมนุษยสัมพันธที่ดี...” 

(นายคมกฤษ สุภาร.ีผูอํานวยการโรงเรยีนชุมชนบานหมากยาง. 15 สิงหาคม 2557 :การสัมภาษณ) 

  1.4 งานบริหารท่ัวไประดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารเนนการใหบริการดานพัสดุครุภัณฑ

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆทั้งในและนอกอาคารเหมาะสมสะดวกและทันตอการใชงานโดยติดตาม

ตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองในเรื่องของการบริหารงานอาคารสถานที่ของเลนและ

เครื่องเลนมีความสะอาดปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแกการทํากิจกรรมและการเคลื่อนไหวของเด็กได

จัดอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคารเชนตูนาด่ืมรอบบริเวณอยูในสภาพดีปลอดภัยและมี

ปริมาณเพียงพอมีการบริหารแผนการจัดซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณบริหารงานระบบ
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สาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดีปลอดภัยหากมีชํารุดจะมีใบเสนอแจงซอมอยางทันทีและมีระบบ

ปองกันอันตรายคืออุปกรณดับเพลิงประจําทุกอาคารต้ังอยูบริเวณบันไดสวนการใหบริการเด็กมีบริการ

อาหารและนํ้าด่ืมจัดไดถูกสุขลักษณะถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมูเพียงพอกับจํานวนเด็กมีการตรวจและ

สงเสริมสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย

ใหแกเด็กจัดไดอยางเปนระบบทั่วถึงและตลอดเวลามีครูเวรตามจุดตางๆและประตูทางเขาออกมีบันทึกการ

อยูเวรประจําวันจัดใหความชวยเหลือเด็กในรูปแบบของครูประจําช้ันไดพูดคุยกับผูปกครองตลอดเวลา

เหมาะสมกับความตองการของเด็กเปนรายบุคคลสภาพปญหาและการแกปญหาไมมีปญหาใดๆที่พบดัง

ตัวอยางจาการสัมภาษณจากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนในการดําเนินงานการบริหารการศึกษาดาน 

งานบริหารทั่วไประดับปฐมวัยโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “...เนนการใหบริการดานพัสดุครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆทั้งในและนอกอาคาร 

เหมาะสมสะดวกและทันตอการใชงานโดยติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองการ

บริหารงานอาคารสถานที่ของเลนและเครื่องเลนมีความสะอาดปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแกการทํา

กิจกรรมและการเคลื่อนไหวของเด็กไดจัดอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร...” 

(นายณฤทธ์ิ สิทธิจันทร.ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพนทอง. 18 สิงหาคม 2557 :การสัมภาษณ) 

 

 2. รองผูอํานวยการโรงเรียน 

  ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีอายุเฉลี่ยประมาณ 28 ป ประสบการณทํางาน

ในโรงเรียนที่สังกัด 21 ป ผลการสัมภาษณ สรุปไดดังน้ี 

  2.1 งานวิชาการระดับปฐมวัยสรุปไดวาการบริหารงานของโรงเรียนมีการบริหารงานโดย

เสริมสรางพัฒนานํ้าหนักและสวนสูงของเด็กใหเด็กไดใชกลามเน้ือใหญกลามเน้ือเล็กไดอยางคลองแคลวและ

สัมพันธกันเหมาะสมกับสุขภาพและวัยมีสุขภาพแข็งแรงสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพและอนามัยในเรื่องของ

พัฒนาการดานอารมณจิตใจเด็กตองมีความราเริงย้ิมแยมแจมใสมีความสุขมีความรูสึกที่ดีตอตนเองรักการ

ออกกําลังกายรักดนตรีช่ืนชมศิลปะธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสนใจใฝรูมั่นใจในตนเองและกลา

แสดงออกโดยจัดกิจกรรมประจําปซึ่งเด็กจะแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัยในดานพัฒนาการดาน

สังคมเด็กจะตองสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยแบงกลุมออกเปนจะแบงกลุมนักเรียนเปน 4 สีทุกวันจันทร

เพื่อตองการใหคลายพฤติกรรมจากบานโดยยึดตัวเองเปนสําคัญใหรูจักแบงปนมากข้ึนและสติปญญาโดยทุก

วันศุกรจะมีโครงการแววฉลาดจะจัดใหกลุมคละช้ันเรียนกลุมศิลปะกลุมเลานิทานกลุมนักพูดกลุมนักคิดกลุม

วิทยาศาสตรเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตองปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและ

ของช้ันเรียนสามารถแบงปนและชวยเหลือผูอื่นตามโอกาสในดานพัฒนาการดานสติปญญาจัดกิจกรรมให

สามารถใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการสังเกตและเปรียบเทียบการคิดและ
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แกปญหาไดเหมาะสมกับวัยมีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสภาพปญหาและการแกปญหา

ปญหาคือสวนใหญมักจะไมคอยมีจะพบแตความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนการแกไขปญหาคือมี

การสอนเสริมจัดโครงการแววฉลาดหลังเลิกเรียนหรือเวลาที่นักเรียนวางอยางสม่ําเสมอและใหผูปกครอง

ชวยดูแลสอนเสริมเมื่ออยูที่บานจากการสัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียนในการดําเนินงานการบริหาร

การศึกษาดานงานวิชาการระดับปฐมวัยโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “...การบริหารงานของโรงเรียนมีการบริหารงานโดยเสริมสรางพัฒนานํ้าหนักและสวนสูงของเด็กให

เด็กไดใชกลามเน้ือใหญกลามเน้ือเล็กไดอยางคลองแคลวและสัมพันธกันเหมาะสมกับสุขภาพและวัยมี

สุขภาพแข็งแรงสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพและอนามัยมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจมีความราเริงย้ิมแยม

แจมใสมีความสุขมีความรูสึกที่ ดีตอตนเองรักการออกกําลังกายรักดนตรีช่ืนชมศิลปะธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีความสนใจใฝรูมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก...” 

(นายอิทธิพล ปานบุดดา.รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองพลับ. 22 สิงหาคม 2557 :การสัมภาษณ) 

  2.2 งานงบประมาณระดับปฐมวัย สรุปได วาการบริหารงานของโรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบมีการติดตามตรวจสอบประเมินและ

พัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองประชุมผูปกครองทั้งโรงเรียนเสนอแนะขอตกลงในการดูแลนักเรียนรายงาน

ผลการดําเนินงานใหผูปกครองชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเปนระยะการบริหารงานธุรการการเงิน

และพัสดุครุภัณฑทั้งในและนอกอาคารเหมาะสมสะดวกและทันตอการใชงานการจัดซื้อมีประสิทธิภาพเชน

การปรุงอาหารของแมครัวมีคุณภาพตามหลักโภชนาการรายการอาหารประจําสัปดาหไมซ้ํากันจากการ

สัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียนในการดําเนินงานการบริหารการศึกษาดานงานงบประมาณระดับปฐมวัย

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “...มีการดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบมีการติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนางาน

เปนไปอยางตอเน่ืองประชุมผูปกครองทั้งโรงเรียนเสนอแนะขอตกลงในการดูแลนักเรียนรายงานผลการ

ดําเนินงานใหผูปกครองชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ...” 

(นายมนตร ีคําไฮ.รองผูอํานวยการโรงเรียนบานโพนทอง. 25 สิงหาคม 2557 :การสัมภาษณ) 

  2.3 งานบุคคลระดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของโรงเรียนมีการคัดเลือก

คุณลักษณะของคร/ูผูดูแลเด็กมีความสําคัญมากในการบริหารเปนภารกิจของสถานศึกษาตองบริหารงาน

บุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระภายใตกฎหมายระเบียบของโรงเรียนเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลครูและ

บุคลากรไดรับการพัฒนามีความรูความสามารถมีขวัญกําลังใจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและ

กาวหนาในวิชาชีพซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญบริหารโครงสรางและ

บทบาทหนาที่ของบุคลากรกําหนดไวใหชัดเจนการจัดระบบนิเทศติดตามประเมินผลและพัฒนางานดําเนิน

ไปทุกเดือนทุกภาคเรียนมีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจจัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสมมีเงิน
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พิเศษทุกปหรือทุกวันเกิดจัดอบรมสงเสริมพัฒนาบุคลากรดําเนินการอยางเปนระบบตอเน่ืองและทั่วถึง

สภาพปญหาและการแกปญหาปญหาคือเจตคติการปฏิบัติงานแนวคิดของแตละคนไมเหมือนกันแกไขปญหา

โดยตองมีความยืดหยุนบางในเรื่องที่เหมาะสมและจําเปนเปดโอกาสใหพูดคุยอยางอิสระอยูกันอยางพี่นอง

ครอบครัวเดียวกันหากจะวากลาวตักเตือนจะเรียกเปนการประชุมจะไมเรียกมาพบแบบตัวตอตัวจะเปนการ

ประชุมหลายคนมากกวาซึ่งจะลดความเครียดไดจากการสัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียนในการ

ดําเนินงานการบริหารการศึกษาดานงานบุคคลระดับปฐมวัยโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “...โรงเรียนมีการคัดเลือกคุณลักษณะของครู/ผูดูแลเด็กบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัวอิสระ

ภายใตกฎหมายระเบียบของโรงเรียนเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลครูและบุคลากรไดรับการพัฒนามีความรู

ความสามารถ...” 

(นายสุพัฒน โพธิคลัง.รองผูอํานวยการโรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย.29 สิงหาคม 2557 :การ

สัมภาษณ) 

  2.4งานบริหารท่ัวไประดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารเนนการบริหารงานอาคารสถานที่มี

ความสะอาดปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแกการทํากิจกรรมและการเคลื่อนไหวของเด็กอุปกรณและสิ่ง

อํานวยความสะดวกประจําอาคารรอบบริเวณอยูในสภาพดีปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอหากมีสิ่งของ

ชํารุดจะตองทําใบเสนอราคามาจึงจะจัดซอมและราคาที่โรงเรียนสามารถรับไดแผนการจัดซอมบํารุง

เหมาะสมและทันตอเหตุการณระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดีปลอดภัยและมีระบบปองกัน

อันตรายมีการบริการอาหารและนํ้าด่ืมจัดไดถูกสุขลักษณะถูกหลักโภชนาการและเพียงพอกับจํานวนเด็กมี

การตรวจและสงเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลเนนการดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกเด็กไดครอบคลุมทุก

จุดในโรงเรียนเชนประตูเครื่องเลนสนามโดยมีการลงช่ือและบันทึกในสมุดเวรประจําวันสภาพปญหาและ

การแกปญหาปญหาคือสวนใหญการทําจุดเดนของโรงเรียนประมาณ 2 จุด เอกสารอาจมีความคลาดเคลื่อน

ไปบางคณะกรรมการจะหาจุดบกพรองที่โรงเรียนไมมีหรือผิดพลาดแกไขปญหาโดยการตรวจสอบให

รอบคอบทุกเอกสารและเตรียมการใหดีกอนที่คณะกรรมการจะมาประเมินโรงเรียนจากการสัมภาษณรอง

ผูอํานวยการโรงเรียนในการดําเนินงานการบริหารการศึกษาดานงานบริหารทั่วไประดับปฐมวัยโรงเรียนกลุม

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด

เขต 2 ดังน้ี 

 “...หากมีสิ่งของชํารุดจะตองทําใบเสนอราคามาจึงจะจัดซอมและราคาที่โรงเรียนสามารถรับไดแผนการจัด

ซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณระบบสาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดีปลอดภัยและมีระบบ

ปองกันอันตรายมีการบริการอาหารและนํ้าด่ืมจัดไดถูกสุขลักษณะถูกหลักโภชนาการและเพียงพอกับจํานวน

เด็ก...” 

(นางละมอม  ชิณภา.รองผูอํานวยการโรงเรียนสามขาพิทยาคม. 1 กันยายน 2557: การสัมภาษณ) 

 3. ครูผูสอนปฐมวัย 
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  ตําแหนงครูผูสอนปฐมวัย โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 ป ประสบการณทํางาน

ในโรงเรียนที่สังกัด 17 ป ผลการสัมภาษณ สรุปไดดังน้ี 

  3.1 งานวิชาการระดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของงานประจําช้ันเรียนโดยครูจะยึด

แนวทางตามหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรของโรงเรียนและปฏิบัติตนตอเด็กดวยความรักความเขาใจและ

เหตุผลสงเสริมพัฒนาการของเด็กแบบองครวมอยางสมดุลครบทุกดานดวยการทําตนเปนแบบอยางที่ดีและ

จัดกิจกรรมสงเสริมความรูและฝกทักษะตางๆทีละเล็กละนอยโดยใชการเลานิทานอานหนังสือเลาเหตุการณ

ตางๆรองเพลงเลนดนตรีเลนการละเลนพื้นบานและเขารวมกิจกรรมทางสังคมตามประเพณีนิยมตามความ

เหมาะสมใชภาษาที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับรูและการเรียนรูของเด็กพอแมหรือผูเลี้ยงดูเด็กควร

ปรับการใชภาษาใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในการพูดคุยติดตามเฝาระวังและสังเกตพัฒนาการเด็ก

พอแมหรือผูเลี้ยงดูเด็กควรฝกทักษะการสังเกตและบันทึกพัฒนาการดานตางๆของเด็กสภาพปญหาและการ

แกปญหาปญหาคือจะพบแตความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนบางคนพัฒนาการชาบางคน

พัฒนาการเร็วการแกไขปญหาคือมีการสอนเสริมเมื่อตอนหลังเลิกเรียนจะคอยทบทวนการบานนักเรียนให

ในทุกๆวันจากการสัมภาษณครูผูสอนในการดําเนินงานการบริหารการศึกษาดานงานวิชาการระดับปฐมวัย

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “...ยึดแนวทางตามหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรของโรงเรียนและปฏิบัติตนตอเด็กดวยความรัก

ความเขาใจและเหตุผลสงเสริมพัฒนาการของเด็กแบบองครวมอยางสมดุลครบทุกดานดวยการทําตนเปน

แบบอยางที่ดีและจัดกิจกรรมสงเสริมความรูและฝกทักษะตางๆทีละเล็กละนอยโดยใชการเลานิทานอาน

หนังสือเลาเหตุการณตางๆรองเพลงเลนดนตรีเลนการละเลนพื้นบานและเขารวมกิจกรรมทางสังคมตาม

ประเพณีนิยมตามความเหมาะสมใชภาษาที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับรูและการเรียนรูของเด็ก...” 

(นางสายยวน  สังสนา.ครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนสามขาพิทยาคม. 3 กันยายน 2557 :การสัมภาษณ) 

  3.2 งานงบประมาณระดับปฐมวัย สรุปไดวาการบริหารงานของโรงเรียนมีการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปสอดคลอง

กับเปาหมายหลักสูตรและคําขวัญสภาพของทองถ่ินและสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบ

ติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองโดยรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง

ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบสวนเรื่องการบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุครุภัณฑมีการติดตาม

สรุปผลการใชงบประมาณโดยยึดหลักมีระบบโปรงใสและตรวจสอบไดจัดระบบงานสารบรรณมีความ

สมบูรณคลองตัวสะดวกรวดเร็วถูกตองเปนปจจุบันสภาพปญหาและการแกปญหาในดานงบประมาณระดับ

ปฐมวัย  ปญหาคืองบประมาณมีจํากัด ภาระงานในโรงเรียนมากการแกปญหาโดยการขอรับบริจาคจากการ

สัมภาษณครูผูสอนในการดําเนินงานการบริหารการศึกษาดานงานงบประมาณระดับปฐมวัยโรงเรียนกลุม
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เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด

เขต 2 ดังน้ี 

 “...ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับเปาหมาย

หลักสูตรและคําขวัญสภาพของทองถ่ินและดําเนินงานตามแผนไปอยางมีระบบติดตามตรวจสอบประเมิน

และพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองโดยรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครองชุมชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ...” 

(นางสุธีรา จุลปรีนอก.ครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย. 5 กันยายน 2557 :

การสัมภาษณ) 

  3.3 งานบุคคลระดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของโรงเรียนมีการจัดโครงสรางของ

การบริหารงานที่จัดใหมีฝายตางๆรับผิดชอบงานไดเหมาะสมกับขนาดและสภาพของโรงเรียนไดกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบขอแตละตําแหนงบุคคลตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนอยางชัดเจนและเหมาะสม

มีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความถนัดความสนใจเพื่อใหไดบุคลที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานสภาพ

ปญหาและการแกปญหาในดานบุคลากรและการบริหารบุคลากรปญหาคือครูมีจํากัด มีภาระงานในโรงเรียน

มากสวนใหญแกปญหาโดยการสอนแทน และตองแจงลวงหนาจากการสัมภาษณครูผูสอนในการดําเนินงาน

การบริหารการศึกษาดานงานบุคคลระดับปฐมวัยโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทา

หาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 

 “...มีการจัดโครงสรางของการบริหารงานที่จัดใหมีฝายตางๆรับผิดชอบงานไดเหมาะสมกับขนาดและ

สภาพของโรงเรียนมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบขอแตละตําแหนงบุคคลตามโครงสรางการบริหาร

โรงเรียนอยางชัดเจนและเหมาะสมมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความถนัดความสนใจเพื่อใหไดบุคลที่มี

ความสามารถเหมาะสมกับงาน...” 

(นางกาญจนา ศรีโสดา.ครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบานหมากยาง. 8กันยายน 2557 :การ

สัมภาษณ) 

  3.4 งานบริหารท่ัวไประดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของโรงเรียนมีการจัด

สภาพแวดลอมที่สะอาดรมรื่นปลอดภัยมีสนามเด็กเลนและเครื่องเลนที่เหมาะสมปลอดภัยมีการตรวจ

สุขภาพปละครั้งประชุมการเลี้ยงดูเด็กแกผูปกครองทุกภาคเรียนไดคํานึงถึงคุณคาของอาหารกลางวันอาหาร

วางนมถูกตองตามหลักโภชนาการจัดสถานที่รับประทานอาหารอยางเปนระเบียบรูจักมารยาทในการ

รับประทานอาหารลางมือกอนรับประทานอาหารมีแกวนํ้าประจําตัวซักฟอกเครื่องใชของนักเรียนสภาพ

ปญหาและการแกปญหาในดานการบริหารจัดการปญหาคืออุบัติเหตุจากเครื่องเลนสนามเล็กๆนอยซึ่งเกิด

จากอุบัติเหตุทางโรงเรียนจึงใหมีครูเวรประจําตามจุดเครื่องเลนสนามและมีการบันทึกเหตุการณประจําวัน

จากการสัมภาษณครูผูสอนในการดําเนินงานการบริหารการศึกษาดานงานบริหารทั่วไประดับปฐมวัย

โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 ดังน้ี 
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 “...คํานึงถึงคุณคาของอาหารกลางวันอาหารวางนมถูกตองตามหลักโภชนาการจัดสถานที่

รับประทานอาหารอยางเปนระเบียบรูจักมารยาทในการรับประทานอาหารลางมือกอนรับประทานอาหารมี

แกวนํ้าประจําตัวซักฟอกเครื่องใชของนักเรียน...” 

(นางอมร สรอยเสนา.ครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบานโพนทอง. 10 กันยายน 2557 :การสัมภาษณ) 

 

 

4.2 ผลการศึกษาการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยรวมของผูใหสัมภาษณทุกกลุม 

 1. งานวิชาการระดับปฐมวัย 

  บริหารอยางเปนระบบ โดยศึกษาจากหลักสูตร ศึกษาทั้ง 4 ดาน คือดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา ใหมีความรูทั้งดานวิชาการและคุณธรรม โดยผูบริหารทําหนาที่นิเทศ สวนครูผูสอน

เขียนแผนการสอนดาเนินการตามหลักสูตร โรงเรียนมีการดําเนินการตามหลักสูตรทั้งในเวลาและนอกเวลา 

  ปญหาที่พบคือ นักเรียนมีพื้นฐานและการพัฒนาที่แตกตางกัน 

  วิธีการแกไขปญหา มีการสอนเสริม และมีโครงการแววฉลาดหลังเลิกเรียน 

 2. งานงบประมาณระดับปฐมวัย 

  สภาพ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ชุมชน ผูปกครอง มีการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง ยึดหลักความโปรงใสและตรวจสอบได 

  ปญหา งบประมาณมีจํากัด ภาระของโรงเรียนมีมาก 

  วิธีการแกไขปญหา โดยของบสนับสนุนจากเทศบาลและจัดกิจกรรมทอดผาปาเพื่อการศึกษา

และขอรับบริจาคจากผูปกครอง 

 3. งานบุคคลระดับปฐมวัย 

  จัดตามโครงสรางและบทบาทหนาที่ของบุคลากร มีระบบนิเทศภายใน มีการพัฒนางานอยาง

สม่ําเสมอ มีการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรทุกฝาย มีการสรรหาบุคลากรที่มีความถนัด ความรู ความ

สนใจใหเหมาะสมกับงาน 

  ปญหา เจตคติการปฏิบัติงานและแนวคิดของแตละคนไมเหมือนกัน ครูมีจํานวนจํากัด ภาระ

ของงานมีมาก 

  วิธีการแกไขปญหา แกปญหาอยางยืดหยุน พูดคุยกันอยางอิสระ พูดคุยกันอยางพี่นอง มีการ

วากลาวตักเตือน มีการสอนแทนกันโดยการแจงลวงหนา 

 4. งานบริหารทั่วไประดับปฐมวัย 

  ในสวนของงานอาคารสถานที่เนนความคงทน แข็งแรงและปลอดภัย ตรวจสอบและซอมแซม

ในสวนที่ชํารุด บริการอาหารและนํ้าด่ืมใหถูกสุขลักษณะ มีครูเวร มีบันทึกการอยูเวร มีระบบใหครูประจํา

ช้ันพูดคุยกับผูปกครอง มีสนามเด็กเลนและเครื่องเลนที่เหมาะสม 

  ปญหา คือเอกสรมีความคาดเคลื่อนไมตรงกับสภาพจริง บางครั้งมีอุบัติเหตุจากเครื่องเลน 
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  วิธีการแกไขปญหา ตรวจสอบเอกสารใหรอบครอบกอนนําเสนอทุกครั้ง ใหมีครูเวรประจํา

เครื่องเลนและมีการบันทึกเหตุการณประจําวัน 

 

4.3 สรุปการศึกษาเอกสารการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 จากการศึกษาเอกสารจํานวน 14 ฉบับพบวา หลักฐานตางๆสอดคลองกับผูใหสัมภาษณใหขอมูลมา 

และผลการศึกษารายงานประจําปของโรงเรียน พบวา 

1. การศึกษาจากรายงานประจําปของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2(SAR) 

   มีแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ ของสถานศึกษา แสดง

วิสัยทัศนและมีความสอดคลองกับนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีการจัดทําและการใช

หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษาระบุรายละเอียดโครงสรางและหลักการบริหารวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะจาก

การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การสงเสริมจุดเดนโอกาสการแกไขจุดที่ควรพัฒนาและปญหา

อุปสรรคที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษาที่นาไปสูการ

กําหนดกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาการดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา ระบุความสัมพันธของกลยุทธงาน/

โครงการ/กิจกรรมเปาหมายที่สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามงาน/โครงการ/กิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจําปและตามนโยบาย/กิจกรรมพิเศษ 

2. การศึกษาจากแผนปฏิบัติการประจําป 

   มีขอมูลโครงการกิจกรรมในการบริหารงาน สอดคลองกับเกณฑการประเมิน

สถานศึกษาการบริหารจัดการมีแผนปฏิบัติงานประจําปโครงการกิจกรรมสอดคลองกับเปาหมายหลักสูตร

และนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของทองถ่ินและสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน

เปนไปอยางมีระบบมีการติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองและรายงานผลการ

ดําเนินงานใหผูปกครองชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

  3.  การศึกษาจากหลักสูตรสถานศึกษาประจําโรงเรียน 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงาน สอดคลองกับเกณฑการประเมินปรับใหเปน

หลักสูตรประจําโรงเรียนโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแนวคิดเกี่ยวกับการ

เลนของเด็กแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมบริบททางสังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูหรือ

สิ่งแวดลอมตัวเด็ก 

  4.  การศึกษาจากสมุดบันทึกการนิเทศการสอน 
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   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงาน สอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษา

บุคลากรและการบริหารบุคลากรโดยครูมีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้งจากผูอํานวยการหรือ          

รองผูอํานวยการผลการนิเทศช้ีใหเห็นถึงครูทุกคน มีความรูความเขาใจหลักสูตรจิตวิทยาและพัฒนาการของ

เด็ก สามารถนามาใชในการสงเสริมและพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล มีทักษะในการจัดประสบการณและ

กิจกรรมใหกับเด็กมีความสามารถในการจัดช้ันเรียนและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็ก และผูที่เกี่ยวของมุงมั่นใน

การปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีมีการพัฒนาตนเอง

การทําวิจัยในช้ันเรียน 

  5. การศึกษาจากแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงาน สอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษา

โดยดานรางกายมีขอมูลของผลการพัฒนานํ้าหนักและสวนสูงของเด็กใหเด็กใชกลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก

ไดอยางคลองแคลวและสัมพันธกัน เหมาะสมกับสุขภาพและวัยมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขนิสัยในการรักษา

สุขภาพและอนามัยพัฒนาการ ดานอารมณ จิตใจมีขอมูลของผลการพัฒนาใหเด็กมีความราเริงย้ิมแยม

แจมใสมีความสุข มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง รักการออกกําลังกาย รักดนตรี ช่ืนชมศิลปะธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มีความสนใจใฝรูมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก เด็กแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย

พัฒนาการดานสังคมมีขอมูลผลที่มุงใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและของช้ันเรียนแบงปนและชวยเหลือผูอื่นตามโอกาส

พัฒนาการดานสติปญญามีขอมูลของผลการพัฒนาใหเด็กสามารถใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย มี

ความสามารถในการสังเกตและเปรียบเทียบมีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย 

  6. การศึกษาจากสมุดรายงานผลพัฒนาการประจําตัวนักเรียน 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษา ซึ่ง

สนับสนุนใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริงดวยตัวเด็กเอง โดยที่พัฒนาการดานรางกายอารมณ จิตใจ

สังคมและสติปญญา ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก โดยครูเปนผูสังเกตขณะเด็กทํากิจกรรม

การบันทึกพฤติกรรมของเด็ก โดยการสัมภาษณการใหความรวมมือและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ

เด็ก การสนทนาโตตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมการนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน 

การใชแบบทบทวนเน้ือหาตามหนวยการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของ

เด็กแตละคน สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคลครบทุกดาน มีการประเมินพัฒนาการของ

เด็กใชวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริงประเมินพัฒนาการของเด็กจัดเปนระบบมีการบันทึก

ไวเปนหลักฐานและรายงานใหผูปกครองทราบ 

  7. การศึกษาจากแบบบันทึกรายการอาหารกลางวัน –อาหารวางประจําสัปดาห 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาซึ่ง

ดูแลสุขภาพอนามัยและตอบสนองความตองการพื้นฐานทางรางกายและจิตใจครบถูกหลักตามโภชนาการ

รวมทั้งปกปองคุมครองเด็กใหปลอดภัยโดยจัดอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการใหเด็กรับประทาน 
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  8. การศึกษาจากแผนรักษาความปลอดภัยใหแกเด็ก 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาโดย

ไดจัดใหมีครูเวรประจําจุดเชนประตูทางเขา – ออกชวงเชาและเย็นเครื่องเลนสนามโรงอาหารบันทึก

เหตุการณที่เกิดข้ึนลงในสมุดเวรประจําทุกวันรายงานผลที่เกิดข้ึนตอผูบริหารหากมีเหตุฉุกเฉิน 

  9. การศึกษาจากรายงานการประชุมครูผูปกครองและชุมชน 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาโดย

ไดจัดการประชุมผูปกครองกอนเปดภาคเรียนทุกเดือนพฤษภาคมทราบถึงขอควรปฏิบัติที่เหมาะสมตอบุตร

หลานการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหวางครูและผูปกครอง 

  10. การศึกษาจากแบบบันทึกการจัดซื้อซอมบํารุงพัสดุอาคาร–สถานท่ี 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาโดย

หากมีอุปกรณหรือช้ินสวนใดชํารุดหรือขาดบกพรองเชนเครื่องเลนกระดาษสีเครื่องเขียนเปนตนจะตอง 

เขียนบันทึกแจงตองานจัดซื้อซอมบํารุงพัสดุอาคาร–สถานที่ทันที 

  11. การศึกษาจากสมุดคําสั่งประจําป 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาโดย

มีคําสั่งแตงต้ังครูบุคลากรทุกคนลงช่ือรับทราบอยางเปนลายลักษณอักษร 

  12. การศึกษาจากสมุดหมายเหตุรายวัน 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาโดย

มีการบันทึกรายละเอียดเหตุการณเปนประจําทุกวัน 

  13. การศึกษาจากแฟมสะสมผลงานประจําตัวนักเรียน 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาผล

การพัฒนาเด็กประกอบดวยผลงานที่บงบอกถึงพัฒนาการดานสติปญญาสามารถใชภาษาสื่อสารได

เหมาะสมกับวัยความสามารถในการสังเกตและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและแกปญหาได

เหมาะสมกับวัยเด็กมีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

  14. การศึกษาจากแฟมสรุปโครงการ / กิจกรรมตางๆ 

   มีขอมูลและแนวทางในการบริหารงานสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาการ

บริหารจัดการมีแผนปฏิบัติงานประจําป โครงการ กิจกรรมสอดคลองกับเปาหมายหลักสูตรและนโยบายใน

การจัดการศึกษาตลอดจนสภาพของทองถ่ินและสถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบ 

มีการติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองและรายงานผลการดําเนินงานให

ผูปกครองชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการบริหารการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  เพื่อศึกษาปญหาและ

แนวทางสงเสริมการดําเนินงานการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวกลุมเปาหมายไดแกผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียน

กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รอยเอ็ด เขต 2  จํานวน  20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางและแบบไมมี

โครงสรางแบบบันทึกหลักฐานที่ปรากฏกลองถายรูปสมุดบันทึก ดานการดําเนินการ ปญหาและแนวทาง

แกปญหาในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขา

ทาหาดยาว ประกอบดวยการบริหารงาน 4 ดาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 32) ไดแก 1) การ

บริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไป 

ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีอายุเฉลี่ยประมาณ 51 ปประสบการณทํางาน

ในโรงเรียนที่สังกัด 8 ป รองผูอํานวยการโรงเรียนมีอายุเฉลี่ยประมาณ 28 ปประสบการณทํางาน               

ในโรงเรียนที่สังกัด 21 ปและครูผูสอนปฐมวัย มีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 ปประสบการณทํางานในโรงเรียน          

ที่สังกัด 17 ป 

2. ขอมูลของผูใหสัมภาษณ 

  2.1 งานวิชาการระดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของโรงเรียนมีการบริหารงานอยาง

เปนระบบโดยศึกษาจากหลักสูตรพัฒนาการเด็กรอบดานทั้ง 4 ดานโดยประมวลผลยึดหลักตามมาตรฐานวา

มีอะไรบางตามตัวบงช้ีของการศึกษาปฐมวัย แลวพิจารณาแตละดานของพัฒนาตามผลพัฒนาการของเด็ก

มาจัดรูปแบบเปนกิจกรรมโดยตองมีหลักฐานรองรอยทุกครั้งเก็บเขาแฟมอยางเปนระบบ เปนภาคเรียนแลว

นํามาดูผลวามีพัฒนาการสูงข้ึนหรือไมอยางไรพัฒนาการทั้ง 12 ขอจะครอบคลุมทั้ง 4 ดานคือดานรางกาย

อารมณจิตใจสังคมและสติปญญาศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฏิบัติออกมาใหเปนรูปธรรมโดย

ต้ังเปาหมายในแตละปวาจะปฏิบัติไดรอยละเทาไหร เหมือนกับวาประเมินตนเองไปดวย โดยจัดหลักสูตร

ดําเนินการใหครูไปเขียนแผนจัดประสบการณและฝายบริหารตรวจสอบทุกสัปดาหปรับแผนเปนปจจุบันโดย
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ยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาผานครูแกนนําอยูในโรงเรียนทุกทานผลพัฒนาการที่ได

จะสงผลมาที่นักเรียนเองโดยจัดสาระตามหลักสูตรทุกอยางกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะพัฒนาผูเรียนวามี

อะไรบางที่จะสงเสริมดานรางกาย เชน กีฬาภายใน กีฬาเครือขาย ดานอารมณจิตใจ เชน ดนตร ีศิลปะ เลา

นิทาน สังคมสภาพปญหาและการแกปญหาปญหา คือนักเรียนบางคนมีพื้นฐานตางกันจึงทําใหพัฒนาการ

ทางดานวิชาการแตกตางกัน การแกไขปญหาคือมีการสอนเสริมจัดโครงการแววฉลาดหลังเลิกเรียนหรือ

เวลาที่นักเรียนวางอยางสม่ําเสมอ 

  2.2 งานงบประมาณระดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปสอดคลองกับ

เปาหมายหลักสูตรและคําขวัญสภาพของทองถ่ินและสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบ

ติดตามตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ือง โดยรายงานผลการดําเนินงานใหผูปกครอง

ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ สวนเรื่องการบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุครุภัณฑมีการติดตาม

สรุปผลการใชงบประมาณโดยยึดหลักมีระบบโปรงใสและตรวจสอบไดจัดระบบงานสารบรรณมีความ

สมบูรณคลองตัวสะดวกรวดเร็วถูกตองเปนปจจุบัน 

  2.3 งานบุคคลระดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารงานของโรงเรียนมีผูบริหารเปนผูที่มีความรู

ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารจัดการ โดยยึดหลักทุกคนมีสวนรวมในองคกรตองมีวิสัยทัศน

และความเปนผูนํา มีความเปนประชาธิปไตยมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี เปนที่ยอมรับของผูที่

เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา สวนคร/ูผูดูแลเด็กมีความรูความเขาใจหลักสูตรจิตวิทยาและพัฒนาการ

ของเด็ก สามารถนํามาใชในการสงเสริมและพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล โดยจะตองมีทักษะในการจัด

ประสบการณและกิจกรรมใหกับเด็กมีความสามารถในการจัดช้ันเรียนและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กและผูที่

เกี่ยวของมุงมั่นในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหนาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดี

แกนักเรียนพัฒนาตนเองโดยการใชกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนเขาใจบทบาทหนาที่

และปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหความรวมมือกับสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของตนเองสวนการบริหารงานบุคลากรไดจัดโครงสรางและบทบาทหนาที่

ของบุคลากรกําหนดไวชัดเจนมีระบบนิเทศภายในภาคเรียนละ 1 ครั้ง ติดตามประเมินผลและพัฒนางาน

ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอเสริม สรางขวัญและกําลังใจจัดใหแกบุคลากรทุกฝายอยางเหมาะสมพัฒนา

บุคลากรดําเนินการอยางเปนระบบตอเน่ืองและทั่วถึง สงครูผูสอนเขาอบรมภายนอกเปนประจําไมเคยขาด

สภาพปญหาและการแกปญหาปญหาคือครูสวนมากไมคอยเห็นดวยในบางเรื่องการแกปญหาคือพูดคุย

ประชุมพรอมกันทีละหลายๆคนเพื่อที่ครูทานน้ันจะไดทราบวาตนเองลาชาและเรงทํางานใหทันครูทานอื่นๆ

รวมทั้งครูไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและวิธีการทํางานกันเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานของตนเอง 

  2.4 งานบริหารทั่วไประดับปฐมวัย สรุปไดวา การบริหารเนนการใหบริการดานพัสดุครุภัณฑ

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆทั้งในและนอกอาคารเหมาะสมสะดวกและทันตอการใชงานโดยติดตาม

ตรวจสอบประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองในเรื่องของการบริหารงานอาคารสถานที่ ของเลน
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และเครื่องเลนมีความสะอาดปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง เหมาะสมแกการทํากิจกรรมและการเคลื่อนไหวของ

เด็ก ไดจัดอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร เชน ตูนาด่ืมรอบบริเวณอยูในสภาพดีปลอดภัย

และมีปริมาณเพียงพอมีการบริหารแผนการจัดซอมบํารุงเหมาะสมและทันตอเหตุการณบริหารงานระบบ

สาธารณูปโภคอยูในสภาพใชการไดดี ปลอดภัย หากมีชํารุดจะมีใบเสนอแจงซอมอยางทันทีและมีระบบ

ปองกันอันตรายคืออุปกรณดับเพลิงประจําทุกอาคาร ต้ังอยูบริเวณบันไดสวนการใหบริการเด็กมีบริการ

อาหารและนํ้าด่ืมจัดไดถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมูเพียงพอกับจํานวนเด็กมีการตรวจ

และสงเสริมสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนในเรื่องการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยใหแกเด็กจัดไดอยางเปนระบบทั่วถึงและตลอดเวลามีครูเวรตามจุดตางๆและประตูทางเขาออกมี

บันทึกการอยูเวรประจําวันจัดใหความชวยเหลือเด็ก ในรูปแบบของครูประจําช้ันไดพูดคุยกับผูปกครอง

ตลอดเวลาเหมาะสมกับความตองการของเด็กเปนรายบุคคล 

3. ปญหาการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  

3.1 ดานงานวิชาการ ในภาพรวมมีปญหาเรื่องการนําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆมาใชใน

การจัดกิจกรรมการกําหนดปรัชญานโยบายเปาหมายดานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไวชัดเจน นําไปสู

การปฏิบัติไดการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่มีประสบการณในแนวการจัดประสบการณมีปญหาเรื่อง

เอกสารหรือคูมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน การสนับสนุนใหครูรวมศึกษาพัฒนาการจัด

ประสบการณสําหรับนักเรียนใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนานักเรียนทั้ง 4 ดานคือดานรางกายอารมณ

สังคมและสติปญญา 

3.2 ดานงบประมาณ ในภาพรวมมีปญหาการจัดสถานที่ใหมีความเหมาะสมและเอื้อตอการจัด

ประสบการณการแบงพื้นที่ในหองเรียน มุมประสบการณตางๆการดําเนินการเอาใจใสในเรื่องความสะอาด

สภาพความปลอดภัยในหองเรียน อาคาร และบริเวณโรงเรียน 

3.3 ดานบุคคลในภาพรวม มีปญหาเรื่องการจัดกิจกรรมนิเทศการสอน การกําหนดคุณวุฒิ

ทางการศึกษาของครูผูสอน การกําหนดวิธีการและหลักการในการสรรหาครูผูสอนโดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน 

3.4 ดานบริหารทั่วไป ในภาพรวมมีปญหา คือ การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) การ

จัดนํ้าด่ืมที่สะอาด การจัดอาหารกลางวันไดตามหลักโภชนาการ 

4. แนวทางแกไขปญหาการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 2  

4.1 ดานงานวิชาการ สวนใหญเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยการประชุมรวมกับชุมชนและ

ศึกษาเอกสารคูมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดปรัชญาและนโยบายเปาหมายในการจัดการศึกษา

จัดการอบรมพัฒนาครูผูสอนดานการผลิต และการใชสื่อแนวการจัดประสบการณสวนใหญเสนอแนว

ทางแกไขปญหา โดยการจัดหาเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใหมีเอกสารคูมือประกอบการจัดกิจกรรม จัดการอบรม
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ประชุมและสัมมนาในดานการสงเสริมความรู  ทักษะ ในการสอนเด็ก การสนับสนุนใหครูรวมศึกษาและ

พัฒนาการจัดประสบการณสําหรับนักเรียนโดยใหสอดคลองกับการพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และการวัด

ประเมินผลเน่ืองจากครูผูสอนมีวุฒิทางการศึกษาไมตรงเอก ไมมีความรูดานพัฒนาการและจิตวิทยาดังน้ัน

ครูผูสอนจึงยังคงตองการการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกตนเอง 

4.2 ดานงบประมาณ สวนใหญเสนอแนวทางแกไขปญหาการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจัด

อบรมการใชสื่อและใหมีการนิเทศการ ใชสื่อจัดใหมีสถานที่ที่เหมาะสมเอื้อตอการจัดประสบการณเพื่อ

สะดวกในการบริหารจัดการ ประหยัดงบประมาณและเสนอใหจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดลอม

เพื่อแบงพื้นที่ในหองเรียนมีมุมประสบการณตางๆจะไดเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4.3 ดานงานบุคคล สวนใหญเสนอแนวทางแกไขปญหาใหมีการวางแผนในการนิเทศกํากับ

ติดตามกําหนดปฏิทินการนิเทศในการจัดกิจกรรมนิเทศการสอน และใหมีการจัดการอบรมประชุมสัมมนา

ในเรื่องแผนงานสงเสริมสนับสนุนใหครูไดเพิ่มพูนความรูและใหมีการวางแผนในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาครูผูสอนเน่ืองจากขาดบุคลากรที่มีความรูและเช่ียวชาญดานการนิเทศการศึกษาจึง

ไมสามารถใหบริการหรือจัดกิจกรรมนิเทศไดอยางตอเน่ือง จึงควรมีการสนับสนุนบุคลากรหรือแนะนํา

วางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศโดยเร็ว 

4.4 ดานงานบริหารทั่วไป สวนใหญเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยการประสานงานกับอนามัย

โรงพยาบาลหรือสาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)  การตรวจสุขภาพและให

ภูมิคุมกันและใหจัดหาเครื่องกรองนํ้าที่ไดมาตรฐานในการจัดหานํ้าด่ืมที่สะอาดตลอดจนใหสํารวจภาวะ

โภชนาการในการรายงานผลตอผูปกครองทุกระยะ 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการดําเนินการบริหารการศึกษา

ระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายในบทน้ีคือ 

1. สภาพการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จาก

ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมมีการปฏิบัติงานในทุกๆดานทั้ง4งานคืองานบริหารงานวิชาการ มีการ

บริหารงานอยางเปนระบบ  งานบริหารงานงบประมาณ ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติ

งานประจําป มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินและพัฒนางานเปนไปอยางตอเน่ืองสรุปผลการใชงบประมาณ

โดยยึดหลักความโปรงใสและตรวจสอบได งานบริหารงานบุคคลยึดหลักทุกคนมีสวนรวมในองคกร งาน

บริหารงานทั่วไป เนนการใหบริการดานพัสดุครุภัณฑและเนนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะในการบริหารงานวิชาการทางโรงเรียนไดดําเนินการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546

อยางเครงครัด โดยใหครูไปเขียนแผนการจัดประสบการณและตรวจแผนทุกสัปดาห ปรับแผนใหเปน
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ปจจุบัน ยึดหลักเนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนงานดานงบประมาณการบริหารงานตามแผนเปนไปอยางมีระบบ 

มีการติดตามและสรุปผลการใชงบประมาณยึดหลักความโปรงใส ตรวจสอบไดและรายงานใหผูปกครอง

ทราบ สวนงานดานบุคลากรสวนใหญตรงตามวุฒสิวนคนที่จบไมตรงตามวุฒิก็ใหไปอบรมและพัฒนาสงเสริม

ใหมีคุณภาพ มีการนิเทศภายในและพัฒนางานอยางเปนระบบและใหความดีความชอบอยางยุติธรรม ดาน

บริหารงานทั่วไปไดดําเนินการใหบริการดานพัสดุครุภัณฑและอํานวยความสะดวกใหพัฒนาติดตามอยาง

ตอเน่ือง มีแผนการจัดซอมบํารุงและระบบการปองกันอันตรายทุกอาคารซึ่งสอดคลองกับกับงานวิจัยของ

วิทธวัฒน วิชัย (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาการบริหารงานสภาพปญหาและการแกปญหาการบริหารงานของ

โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กจังหวัดเชียงใหมผลการศึกษาพบวาในดานผลการพัฒนาของเด็กยึดแนวทางตาม

หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรของโรงเรียนโดยประมวลผลตามมาตรฐานตัวบงช้ีของการศึกษาปฐมวัย

ครอบคลุมทั้ง 4 ดานคือดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา 

2. ปญหาการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 จาก

ผลการวิจัยพบวางานดานวิชาการ ปญหาที่พบคือ นักเรียนมีพื้นฐานและพัฒนาการที่แตกตางกัน งานดาน

งบประมาณ ปญหาที่พบคือ งบประมาณมีจํากัด ภาระงานในโรงเรียนมีมาก งานดานบุคคล ปญหาที่พบคือ 

เจตคติการปฏิบัติงานและแนวคิดของแตละคนไมเหมือนกัน ครูมีจํานวนจํากัด ภาระงานมีมาก งานบริหาร

ทั่วไป ปญหาที่พบคือ เอกสารมีความคาดเคลื่อนไมตรงกับสภาพจริง บางครั้งมีอุบัติเหตุจากเครื่องเลน ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะ งานดานวิชาการนักเรียนที่มาสมัครเขาเรียนในโรงเรียนมีเกณฑอายุที่แตกตางกันจึงสงผลให

มีพื้นฐานและพัฒนาการที่แตกตางกัน งานดานงบประมาณ สืบเน่ืองจากทางโรงเรียนไดรับจัดสรร

งบประมาณจากตนสังกัดคือจากทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 นอย และ

บางโรงเรียนไดเสนอโครงการของบประมาณไปก็ไดรับจัดสรรมานอยจึงทําใหไมเพียงกับการบริหารจัดการ 

สวนดานบุคลากรปญหาและอัตรากําลังการบรรจุเขารับราชการเปนไปตามที่โรงเรียนกําหนด จึงทําใหมีเจต

คติที่แตกตางกันไป งานบริหารทั่วไป ในบางครั้งครูลืมบันทึกและไมรูจักวิธีการบันทึก และครูไมสามารถ

ดูแลเด็กไดอยางทั่วถึง สอดคลองกับงานวิจัยของ จรรยา ชินสี (2552: บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาการจัดหารศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา

พบวาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในปจจุบันยังพบปญหาบุคลากรขาด

ประสบการณ ระดับการศึกษาคอนขางตํ่า งบประมาณไมเพียงพอ การเบิกจายงบประมาณไมคลองตัว 

อาคารสถานทีไ่มไดมาตรฐาน สภาพแวดลอมภายนอกยังไมมีความรมรื่นที่จะตอบสนองตอการเรียนรูของ

เด็ก สภาพแวดลอมภายในการจัดมุมประสบการณไมครอบคลุมกิจกรรมของเด็กตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนด อุปกรณและสื่อการเรียนไมเพียงพอไมมีการกําหนดนโยบายและแผนที่จะพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อยางชัดเจน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนนอย ครูผูดูแลเด็กขาดความรูความเขาใจในการ

จัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการ บุคลากรไดรับการพัฒนาโดยการใหทุนศึกษาตอแตยังไมครบ



62 
 

ทุกคนไมมีบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเด็ก

เล็กมีสุขภาพฟนผุ 

3. แนวทางแกไขปญหาการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 การ

วิจัยพบวางานดานวิชาการวิธีการแกไขปญหา มีการสอนเสริมและมีโครงการแววฉลาดหลังเลิกเรียนงาน

ดานงบประมาณวิธีการแกไขปญหา โดยของบสนับสนุนจากเทศบาลและจัดกิจกรรมทอดผาปาเพื่อ

การศึกษาและขอรับบริจาคจากผูปกครอง งานดานบุคคลวิธีการแกไขปญหา แกไขอยางยืดหยุน พูดคุยกัน

อยางอิสระ พูดคุยกันอยางพี่นอง มีการวากลาวตักเตือน มีการสอนแทนกันโดยการแจงลวงหนางานดาน

บริหารทั่วไปวิธีการแกไขปญหา ตรวจสอบเอกสารใหรอบครอบกอนนําเสนอทุกครั้ง ใหมีครูเวรประจํา

เครื่องเลนและมีการบันทึกเหตุการณประจําวันทั้งน้ีอาจเปนเพราะทางดานวิชาการครูมีความเปนครูสูงจึง

อุทิศตนสอนเสริมหลังจากเลิกเรียน ดานงบประมาณโรงเรียนจัดโครงการและกิจกรรมสนับสนุนทุกฝาย 

เชนโครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน ดานบุคคลที่มีปญหาใชวิธีการแกไขพูดคุย รักกันเหมือนครอบครัว 

ดานบริหารงานทั่วไปมีความคาดเคลื่อนเปนธรรมดา มีการจัดเวรและตรวจเวร และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จรรยา  ชินสี (2552:บทคัดยอ)สําหรับแนวทางการพัฒนาพบวา ควรสรางแรงจูงใจและจัดสวัสดิการ

แกบุคลากรใหมากข้ึนประสานงานรวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดจางบุคลากรในตําแหนง

นักการเพื่อปฏิบัติหนาที่หมุนเวียนในแตละศูนย กําหนดเกณฑการจัดงบประมาณในสวนที่เปนรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนแนวเดียวกัน ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

สภาพแวดลอมใหมีมาตรฐานดานความปลอดภัย ควรใหความรูเรือ่งการผลิตสื่อ การจัดประสบการณ และ

การประเมินพัฒนาการแกครูผูดูแลเด็ก พัฒนาบุคลากรใหทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ ใหความรูเองการ

นิเทศแกบุคลากรที่รับผิดชอบ และขอความรวมมือเจาหนาที่ดานสาธารณสุขมาใหความรูแกผูที่เกี่ยวของใน

เรื่องการดูแลและปองกันสภาพฟนผุ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

จากขอคนพบที่ไดจากการวิจัยผูวิจัยมีความคิดเห็นวามีขอมูลทีนาสนใจซึ่งจะเปนประโยชนในการ

นําไปใชเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินการบริหารการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในกลุมเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2  

อันจะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังน้ี 

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

1) ดานวิชาการจากการที่โรงเรียนดําเนินการอยางเปนระเบียบผูวิจัยยังพบวายังขาด

เทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ันจึงควรหาและพัฒนาบุคลากรมาดําเนินการ

ทางดานน้ี  
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2) ดานงบประมาณ เน่ืองจากงบประมาณมีจํากัดจึงควรลดภาระการใชจายของโรงเรียนลง

และควรหารายไดจากการหาอาชีพเสริม เชน โครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน โครงการเลี้ยงไกไขเพื่อ

อาหารกลางวันและที่เหลือก็ยังสงขายในชุมชนไดอีกดวย 

3) ดานบุคลากรนอกจากพัฒนาครูแลวก็ใหบุคลากรจากทองถ่ินหรือชุมชนเขามาชวยในการ

สอนตามความถนัดของแตละบุคคล  

4) ดานบริหารทั่วไปควรใหบริการทางดานอาหารและนํ้าด่ืมที่มีคุณภาพตอไปและต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารใหถูกตองทุกครั้ง 

5.3.2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารกับครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัย 

2) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยของหนวยงานที่จัด

การศึกษาระดับปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา 

3) ศึกษาสภาพและปญหากระบวนการวางแผนการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการ

การศึกษาระดับปฐมวัยของหนวยงานในจังหวัด 

4) ศึกษาความตองการจําเปนในการนิเทศงานการสอนของครูผูสอนระดับปฐมวัยของ

หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
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......................................................................................................................................................................... 

4.4 อาคารสถานทีส่ภาพแวดลอมในโรงเรียนโรงเรียนดําเนินการอยางไร 

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

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

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

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

 

 

  การดําเนินงานอาคารสถานทีส่ภาพแวดลอมในโรงเรียนมีปญหาอะไรบาง 

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

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

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

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

  ปญหาดังกลาวโรงเรียนมีวิธีแกไขอยางไร 

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

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

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

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

แนวทางการสงเสริมอาคารสถานทีส่ภาพแวดลอมในโรงเรียนโรงเรียนดําเนินการอยางไร 
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.........................................................................................................................................................................

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

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

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

4.5 งานสัมพันธชุมชนโรงเรียนดําเนินการอยางไร 

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

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

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

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

  การดําเนินงานงานสัมพันธชุมชนมีปญหาอะไรบาง 

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

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

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

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

  ปญหาดังกลาวโรงเรียนมีวิธีแกไขอยางไร 

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

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

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

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

แนวทางการสงเสริมงานสัมพันธชุมชนโรงเรียนดําเนินการอยางไร 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  ง 

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

เรื่อง 

การบริหารการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัยกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามขาทาหาดยาว  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด  เขต 2 

 

รายการ 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
แปล

ผล 1 2 3 

1. งานวิชาการระดับปฐมวัย 

1.1 การวางแผนงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียน

ดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

1.2 การจัดกิจกรรมงานวิชาการระดับปฐมวัย โรงเรียน

ดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

1.3 การจัดประสบการณระดับปฐมวัย โรงเรียน

ดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

1.4 การวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย โรงเรียน

ดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2. งานงบประมาณระดับปฐมวัย 

2.1 การวางแผนงานงบประมาณ โรงเรียนดําเนินการ

อยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2.2 การจัดสรรงบประมาณวัสดุครุภัณฑ โรงเรียน

ดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2.3 การตรวจสอบติดตามประเมินผลโรงเรียนดําเนินการ

อยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2.4 รายงายผลการใชเงินโรงเรียนดําเนินการอยางไร +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3. งานบุคคลระดับปฐมวัย 

3.1การวางแผนงานบุคคล โรงเรียนดําเนินการอยางไร +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดครูเขาสอนโรงเรียน

ดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3.3 การมอบหมายงานโรงเรียนดําเนินการอยางไร +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3.4 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูมีความเขาใจในการ

อบรมดูแลเด็กปฐมวัยโรงเรียนดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 



96 
 

รายการ 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

รวม เฉลี่ย 
แปล

ผล 1 2 3 

4. งานบริหารท่ัวไประดับปฐมวัย 

4.1 การวางแผนงานบริหารทั่วไป โรงเรียนดําเนินการ

อยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ 

โรงเรียนดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

       

4.3 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกิจการนักเรียนโรงเรียน

ดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4.4 อาคารสถานที่สภาพแวดลอมในโรงเรียนโรงเรียน

ดําเนินการอยางไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4.5 งานสัมพันธชุมชนโรงเรียนดําเนินการอยางไร +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพ 
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นายสายสมุทร  สหุนิลผูอํานวยการโรงเรียนสามขาพิทยาคม 

8 สิงหาคม 2557  
 
 

 
 

นางละมอม  ชิณภารองผูอํานวยการโรงเรียนสามขาพิทยาคม 

1 กันยายน 2557 
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นางสายยวน  สังสนา.ครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนสามขาพิทยาคม 

3 กันยายน 2557 

 

 

 
 

นางอมรสรอยเสนาครูผูสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบานโพนทอง 

10 กันยายน 2557 
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ประวัตยิอของผูวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ประวัตยิอของผูวิจัย 

 

ชื่อ สกุล   นางนงวัย  แปลกสินธุ 

วัน เดือน ปเกิด  วันที่  28  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2511 

สถานท่ีเกิด  โรงพยาบาลอําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

สถานท่ีอยูปจจุบัน บานเลขที่ 299  หมูที่ 5  ตําบลสระคู  อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 

   45130 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ตําแหนงครู  วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ 

สถานท่ีทํางาน  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 2 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2529 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบัวขาว  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

 พ.ศ. 2532 อนุปริญญาศิลปศาสตร  สาขาศิลปศาสตร วิชาเอกบรรณรักษศาสตร 

   วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 พ.ศ. 2540 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาปฐมวัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย    
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