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การพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนละ 1 คน
จานวน 125 คน และครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยโรงเรี ยนละ 1 คนซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
โรงเรี ยนละ1 คน จานวน 125 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจานวน 250 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Connoisseurship) จานวน 15 คน และการประเมิ นความเหมาะสม และความเป็ นไปได้โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 12 คน การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC (Item Objective
Congruence Index) เลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC 0.50 ขึ้นไป และค่าความเชื่ อมัน่ โดยหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)ได้ค่าความเชื่ อมัน่ 0.959 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่ วนข้อมูลเชิ งคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหา(Content
Analysis) จากการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้วธิ ีการสรุ ปเป็ นความเรี ยง

จ

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปั จจุ บนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษาสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิ บตั ิมาก
( = 4.03, S.D. = 0.59) และในภาพรวมมีปัญหาในระดับปัญหาปานกลาง ( = 2.70, S.D. = 0.90)
2. รู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีกระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการ 6 ขั้น คือ1) การกาหนด
เป้ าหมาย 2) การวางแผน 3) การปฏิบตั ิตามแผน 4) การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม 5) การ
ตรวจสอบ ประเมินผล 6) การรายงานผลการดาเนินงาน โดยภาพรวมรู ปแบบการบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.77, S.D. = 0.32) และความ
เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.72, S.D. = 0.40)
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำ และควำมสำคัญของปัญหำ
การศึ ก ษามี บทบาทและมี ความสาคัญอย่า งยิ่งต่อการพัฒนาคนให้มีคุ ณภาพสามารถ
ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของประเทศ ประเทศใดที่พลเมืองมีการศึกษาดี ย่อมได้เปรี ยบคู่แข่งขัน การศึกษาเป็ น
เครื่ องมือของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อเสริ มสร้างสังคมแห่ ง การเรี ยนรู ้ สร้างคนที่มีคุณภาพ
เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นมาตรฐานสากล เชื่อว่าหากคน ได้รับการพัฒนา ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด คนจะ
เป็ นปั จจัยชี้ขาดความสาเร็ จ ของการพัฒนาประเทศทุกด้าน (เกียริ ติศกั ดิ์ ทันจันทร์ , 2543: 1)
จุดเริ่ มต้นของการศึกษาอยู่ที่การศึกษาปฐมวัย ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการศึกษาทั้งหมด
การพัฒ นาการศึ ก ษาในเด็ ก ระดับ ปฐมวัย เป็ นปั จ จัย พื้ น ฐานในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เนื่ องจากเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี อายุระหว่า ง 3 – 6 ปี จะเป็ นช่ วงอายุ ที่ ส ามารถพัฒนาความพร้ อมด้า น
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้เต็มที่ หากไม่ได้รับการส่ งเสริ มให้พฒั นาในช่วงนี้
อาจมีผลให้พฒั นาการด้านต่างๆ เป็ นไปอย่างเชื่ องช้า ซึ่ งจะกระทบต่อการเจริ ญเติบโตในอนาคต
(สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ, 2543: 1) การจัดการศึกษาปฐมวัยจะมี
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะเด็กในวัยนี้ เป็ นวัยที่สาคัญต่อการวางรากฐาน
ของบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542: 14)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 ซึ่ งถือเป็ นกฎหมายแม่บทสาคัญทางการศึกษาที่ได้กาหนดให้การศึกษาปฐมวัยเป็ นการศึกษา
ระดับหนึ่ งในการศึกษาชาติ แม้ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 18 สาหรับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้จดั ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริ การช่ วยเหลือระยะแรกเริ่ มของเด็ก
พิการและเด็กซึ่ งมี ความต้องการพิเศษ หรื อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เรี ยกชื่ ออย่างอื่ น โรงเรี ยน
ได้แก่ โรงเรี ยนของรัฐ โรงเรี ยนของเอกชน โรงเรี ยนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรื อศาสนาอื่น
และโรงเรี ย นสั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ซึ่ งจากพระราชบัญ ญัติดัง กล่ า วจะเห็ นได้ว่า
การศึกษาปฐมวัยจัดเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาชาติ
เป้ าหมายที่สาคัญของการศึกษาปฐมวัย คือ การส่ งเสริ มเด็กให้ไปสู่ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดงั นี้ ร่ างกายเจริ ญเติบโตตามวัย และมีสุขนิ สัยที่ดี กล้ามเนื้ อใหญ่ กล้ามเนื้ อเล็กแข็งแรง
ใช้ไ ด้อย่า งคล่ องแคล่ วและประสานสั ม พันธ์ ก ัน มี สุ ข ภาพจิ ตที่ ดี และมี ค วามสุ ข มี คุ ณธรรม
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จริ ยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการ
ออกกาลังกาย ช่วยเหลื อตัวเองได้เหมาะสมกับวัยรักธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมและความ
เป็ นไทย อยู่ร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น ได้อ ย่า งสงบสุ ข และปฏิ บ ตั ิ ต นเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข องสั ง คมในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย อัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ นประมุ ข ใช้ ภ าษาสื่ อสารได้ เ หมาะสมกั บ วัย
มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้
รู ปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย มีกระบวนการจัดเป็ นไปตามลักษณะ
ของหน่วยงาน ซึ่ งปั จจุบนั มีการจาแนกออกเป็ นส่ วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การให้บริ การที่หลากหลาย ซึ่ งมีลกั ษณะการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ แต่ละแห่ ง
จะรับเด็กอายุแตกต่างกันตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี ดังนี้
1. โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นโรงเรี ยนที่จดั
การศึ กษาปฐมวัยร่ วมกับชั้นประถม และทาหน้าที่ ให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี โดยมี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั เด็กในการที่จะเข้าเรี ยนที่เป็ นระบบ วิธีจดั การ
เรี ยนการสอน หลักสู ตรและบุคลากร จึงมุ่งเน้นเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการและความพร้ อมของเด็ก
เป็ นสาคัญ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551: 32-37)
2. สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน จัดอยู่ในรู ปแบบของโรงเรี ยนอนุ บาล
เนื่ องจากรัฐไม่สามารถจัดการศึ กษาในระดับนี้ ได้อย่างทัว่ ถึ ง จึงสนับสนุ นให้เอกชนดาเนิ นการ
โรงเรี ยนที่มีมาตรฐาน มักจะเสี ยค่าเล่าเรี ยนสู ง แต่ก็นบั ไว้วา่ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระผูป้ กครองในการ
เลี้ยงดูเด็กเป็ นอย่างมาก (หฤทัย อรุ ณศิริ, 2551: 2)
3. กรมศาสนา เริ่ มโครงการสอนเด็กก่อนวัยเรี ยน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยใช้วดั เป็ น
สถานที่อบรมสั่งสอนเด็ก ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้พระได้ทาประโยชน์แก่สังคม และเป็ นการ
เตรี ย มเด็ กให้มี ค วามรู ้ พ้ื นฐานก่ อนที่ จะเข้าเรี ยนในชั้นประถมศึ กษา ตลอดจนปลู กฝั ง คุ ณธรรม
วัฒนธรรม อันดีงามให้แก่เด็ก (นันทิยา รักตประจิต, 2548: 24)
4. องค์กรเอกชน ประกอบด้วย สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน และคณะทางาน
ด้ า นเด็ ก ซึ่ งประกอบด้ ว ยกลุ่ ม องค์ ก รต่ า งๆ เช่ น มู ล นิ ธิ เ ด็ ก มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การพัฒ นาเด็ ก
พิริยานุ เคราะห์มูลนิ ธิ สหทัยมูลนิ ธิ สมาคมสงเคราะห์เด็กกาพร้ าแห่ งประเทศไทย มูลนิ ธิเด็ก
อ่อนในสลัม เป็ นต้น โดยมี เป้ าหมายหลักการในการทางานเพื่อพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ อยู่
ในภาวะเสี่ ยง ทั้งเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กเร่ ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ฯลฯ (นันทิยา รักตประจิต,
2548: 26)
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5. โรงเรี ย นในสั ง กัด องค์ก รการปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ได้แ ก่ โรงเรี ย นเทศบาล
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ อบต. เป็ นการจัดให้บริ การชั้นเด็กเล็ก เพื่อช่ วยเหลื อเด็กและผูป้ กครอง
โดยจัดเป็ นชั้นเรี ยนสาหรับเด็กเล็กแทรกอยู่ในโรงเรี ยนประถมศึกษาของเทศบาล ผูป้ กครองเด็ก
ช่วยเหลื อโรงเรี ยนบ้างเล็กน้อย ครู ผสู ้ อนอาจอาศัยคนท้องถิ่นนั้นมาช่วยสอน และรับครู ที่จบเอก
ปฐมวัยเข้ามาเป็ นครู ของโรงเรี ยน
การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย จะด าเนิ น ได้ ส าเร็ จ ขึ้ นอยู่ ก ั บ การบริ หารวิ ช าการของ
สถานศึกษาที่จะต้องบริ หารจัดการและปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึ น ผูบ้ ริ หารจึงเป็ นบุคคลที่ควรจะนา
แนวทางต่างๆ ไปพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา และจะต้องเป็ นผูน้ านโยบายการศึกษาของรัฐไปสู่ การ
ปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การบริ หารวิชาการ จึงเป็ นงานหลักสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา
และ เป็ นเครื่ องชี้วดั ความสาเร็ จและความสามารถของผูบ้ ริ หาร การบริ หารวิชาการในระดับปฐมวัย
นั้น มี ความแตกต่า งจากการบริ หารวิชาการในระดับการศึ กษาอื่ น คื อในการบริ หารวิชาการใน
ระดับสู งขึ้นไปจะมุ่งเน้นในเรื่ องเนื้ อหาสาระทางวิชาการแต่สาหรับเด็กปฐมวัยนี้ มุ่งพัฒนาการและ
เตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อเป็ นพื้นฐาน ในการที่
จะศึ กษาต่อในระดับประถมศึ กษาต่ อไป (จันทรานี สงวนนาม, 2545: 143) ผูบ้ ริ หารจึ งต้องมี
ความสามารถในการบริ หารงานวิชาการ ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่ งได้แก่ การ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ และการนิเทศการศึกษา (สานักเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 21)
ในส่ วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี การจัดการศึกษาปฐมวัย
ในภาพรวม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสนใจการศึกษาระดับพื้นฐานมากกว่าการศึกษาระดับ
ปฐมวัย โดยเน้นย้ าครู ผูส้ อนระดับปฐมวัย พยายามสอนให้เด็กอ่านคล่ อง เขี ยนคล่ อง เพื่อสนอง
ความต้องการของผูป้ กครองไม่ตอ้ งคานึ งถึ งพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กคือ ด้านร่ างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา จากการรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรี ยนที่จบ
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปี การศึกษา 2553 ระดับประเทศจังหวัดเพชรบุรี ด้าน
สติ ปั ญ ญาค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 0.93 เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในกลุ่ ม ภาค
ตะวันตก ซึ่ งประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรี ขนั ธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก
และจัง หวัด เพชรบุ รี จัง หวัด เพชรบุ รี อ ยู่ ใ นอัน ดับ ต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย และอยู่ ล าดับ ค่ อ นข้า งต่ า
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือดาเนิ นงานประเมินพัฒนาการนักเรี ยนที่จบ
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยปี การศึกษา, 2553) และยังสอดคล้องกับการประเมินรอบสองของ สมศ.
ด้านสติปัญญาอยูใ่ นลาดับค่อนข้างต่า จากสภาพปั ญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นด้านสติปัญญาเป็ น
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ประเด็นปัญหาสาหรับเด็กในวัยนี้ มาก ทาให้ผวู้ ิจยั สนใจที่จะทาการวิจยั ใน เรื่ องการพัฒนารู ปแบบ
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรีเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาต่อไป
คำถำมกำรวิจัย
1. การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีสภาพปั จจุบนั และปั ญหาอยูใ่ นระดับใด
2. การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ควรมีรูปแบบอย่างไร
วัตถุประสงค์ ในกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี
ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้กาหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
ด้ ำนเนือ้ หำ
1. กระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มี 6 ขั้น 1) กาหนดเป้ าหมาย 2) การวางแผน
3) การปฏิ บ ัติต ามแผน 4) การส่ ง เสริ ม นิ เทศ ก ากับ ติ ดตาม 5) การตรวจสอบ ประเมิ น ผล
6) การายงานผลการดาเนินงาน
2. งานวิชาการ 12 ด้าน คือ 1) ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา 2) ด้านพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ 3) ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ 4) ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 6) ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ 7) ด้านนิเทศการศึกษา
8) ด้ า นแนะแนวการศึ ก ษา 9) ด้ า นพัฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
10) ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการชุมชน 11) ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
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สถานศึกษาอื่น 12) ด้านส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
คำจำกัดควำมทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
การวิจยั นี้ได้กาหนดคาจากัดความและนิยามศัพท์เฉพาะที่สาคัญดังนี้
1. รู ปแบบ คือ ความสัมพันธ์ของ 2 ชุด ตัวแปร ประกอบด้วยกระบวนการปฏิบตั ิงาน
วิชาการ 6 ขั้น กับ งานวิชาการ 12 ด้าน ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน
2. กำรบริหำรวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึ กษำ หมายถึง การบริ หาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุ งในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เกิด
ผลดี และมีป ระสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด ตามเป้ าหมายซึ่ งประกอบด้วยงานวิชาการ 12 ด้าน ได้แก่ ด้าน
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้ ด้านนิ เทศการศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษา ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการชุ มชน ด้านประสานความร่ วมมื อในการพัฒนา
วิ ช าการกับ สถานศึ ก ษาอื่ น และด้า นส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น วิช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2.1 ด้ ำนพัฒนำหลักสู ตรสถำนศึ กษำ หมายถึ ง การปรับปรุ งเปลี่ ยนหลักสู ตร
สถานศึกษาที่มีอยูเ่ ดิม ให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อม สภาพปั ญหาและความต้องการของสังคม
ชุมชนและท้องถิ่น ประเมินสถานภาพสถานศึกษา กาหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้ าหมาย คุณลักษณะที่
พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย จัดทาโครงสร้ างหลักสู ตรและสาระการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ที่
กาหนดให้มีในหลักสู ตร นาหลักสู ตรไปใช้ในการจัดประสบการณ์ อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 ด้ ำนพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนรู้ หมายถึง การดาเนิ นการร่ วมกันของบุคลากร
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึ กษาในการจัดกิ จกรรมและประสบการณ์ ให้กบั เด็กปฐมวัยได้
สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ สามารถดาเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ มีพฒั นาการ
สู ง เรี ยนด้วยอย่างมีความสุ ข และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.3 ด้ ำนวัดผลและประเมินพัฒนำกำร หมายถึง การดาเนินงานให้ครู สามารถใช้
วิธีการวัด ผลและประเมินพัฒนาการปฐมวัยได้ถู กต้องและเหมาะสม นาผลการวัดและประเมิ น
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยมาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ รวมทั้งมีการนิ เทศ ติดตาม
ให้ครู มีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างสม่าเสมอ
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2.4 ด้ ำนวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ หมายถึ ง การพัฒ นาโดยใช้
กระบวนการวิจยั 5 ขั้นตอน คือ การสารวจและวิเคราะห์ปัญหา การกาหนดวิธีการในการแก้ปัญหา
การพัฒ นาวิธี ก ารหรื อนวัต กรรมและเครื่ องมื อวัด การน าวิธี ก ารหรื อนวัตกรรมไปใช้แ ละการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและเสนอผล
2.5 ด้ ำนพัฒนำสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี หมายถึง การดาเนินการสารวจสื่ อ
ที่มีอยู่และนามาพัฒนาสื่ อให้มีคุณภาพที่สามารถใช้ในการจัดกิ จกรรม และประสบการณ์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งจัดหาและผลิ ตสื่ อเพิ่มเติมทั้งสื่ อที่เป็ นสื่ อธรรมชาติและสื่ อที่ทนั สมัยอย่าง
หลากหลาย โดยการประสานความร่ วมมือกับสถาบัน องค์กร อบต. ชุมชน และผูป้ กครอง ในการ
จัดหาสื่ อเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอ และมีการประเมินผลการใช้และพัฒนาสื่ อ
ร่ วมกัน
2.6 ด้ ำนพัฒนำแหล่ งเรี ยนรู้ หมายถึง การสารวจจัดหาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ น
สื่ อ ประเภทต่ า งๆ ทั้ง วัส ดุ เครื่ อ งมื อ เทคนิ ค วิธี ก าร เนื้ อหา อาคารสถานที่ บุ ค คล วัฒนธรรม
ประเพณี ที่มี ความส าคัญและประโยชน์ ให้ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ ตรง มีความสนุ ก สนาน
น่ า สนใจ ผูเ้ รี ย นมี ความรู ้ เกี่ ย วกับ ท้องถิ่ น ให้สั งคมได้มี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้ กบั ชี วิตความเป็ นอยู่ของชุ มชนท้องถิ่ นกับชี วิตประจาวัน
ของผู ้เ รี ย น การใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู ้ ป ระกอบ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยการน าชุ ม ชนเข้า สู่
สถานศึกษา
2.7 ด้ ำนนิเทศกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการทางานร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู ผสู ้ อนเพื่อช่ วยเหลื อแนะนาซึ่ งกันและกันในการพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของครู ที่ทาให้ครู มีความพึงพอใจ และมีกาลังใจ ที่จะพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
และพัฒนาการดาเนิ นงานใดๆ ของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาและของ
บุ ค ลากรให้สู ง ขึ้ น และเพื่ อให้พ ฒ
ั นาการของเด็ ก ปฐมวัย สู ง ขึ้ น ตามจุ ดมุ่ ง หมาย จนส่ ง ผลให้
สถานศึกษาเป็ นที่ยอมรับขอ ง ทุกฝ่ าย
2.8 ด้ ำนแนะแนวกำรศึกษำ หมายถึง การดาเนิ นการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและ
ความต้องการและจุ ดที่ จะพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วกาหนดเป็ นเป้ าหมายในการดาเนิ นงาน โดยจัด
กิจกรรมบริ การต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กปฐมวัย
2.9 ด้ ำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ หมายถึง กระบวนการ
ในการจัดการศึ กษาที่ได้มีการวางแผนหรื อจัดระบบไว้เป็ นอย่างดี ซึ่ งทาให้เกิ ดความมัน่ ใจและมี
คุ ณภาพตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ข องสถานศึ ก ษาตามขั้นตอน คื อ การควบคุ มคุ ณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผลคุณภาพของสถานศึกษา

7

2.10 ด้ ำนส่ งเสริมควำมรู้ ทำงวิชำกำรชุ มชน หมายถึง การศึกษา การสารวจความ
ต้องการสนับสนุนงานวิชาการปฐมวัยแก่ชุมชน การจัดให้ความรู ้ เสริ มสร้างความคิด และเทคนิ ค
ทักษะทางวิชาการปฐมวัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ส่ งเสริ มให้
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
2.11 ด้ ำนประสำนควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอื่น หมายถึง
การประสานความร่ วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการปฐมวัยกับสถานศึกษา ของรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งบริ เวณใกล้เคียง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และต่างเขตพื้นที่
การศึกษา และการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการปฐมวัยกับองค์กรต่างๆ
2.12 ด้ ำนส่ งเสริ มสนับสนุนวิชำกำรกำรศึกษำแก่ บุคคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์ กร
หน่ วยงำน และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึ กษำ หมายถึ งการส่ งเสริ มสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุคคล
ครอบครัว ชุ มชน องค์กร หน่ วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัยเป็ นหน้าที่สถานศึกษา
ให้บริ การทางด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของชุ มชนซึ่ งมี ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ สถานศึ กษาจะต้องเป็ นผูน้ าในการถ่ ายทองทางวิชาการให้
ชุมชนสามารถรักษาไว้และสื บทอดต่อๆ ไป
กระบวนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร หมายถึ ง ขั้นตอนการดาเนิ นงานวิชาการประกอบ
ด้วย
1. กำรก ำหนดเป้ ำหมำย หมายถึ ง การก าหนดสิ่ ง ที่ ต้อ งการที่ จ ะให้ เ กิ ด ขึ้ น
ในอนาคต
2. กำรวำงแผน หมายถึง การกาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับกับ
เหตุ ก ารณ์ ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคตอย่า งมี ระบบ การวางแผนงานต้องสอดคล้องกันนโยบาย การ
วางแผนต้องอาศัยหลักวิชาการหรื อความรู ้ ทางวิชาการ การวางแผนต้องอาศัยข้อมูลเพื่อช่ วยให้
กาหนดวิธีการได้ถูกต้องและมีเหตุผล
3. กำรปฏิ บั ติตำมแผน หมายถึ ง การดาเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดไว้ใ ห้บ รรลุ
เป้ าหมาย
4. กำรส่ งเสริม นิเทศ กำกับ ติดตำม หมายถึง การดาเนินการส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ
ติดตาม การปฏิบตั ิงานวิชาการในการดาเนินการตามแผนวิชาการที่กาหนดไว้ให้บรรลุเป้ าหมาย
5. กำรตรวจสอบ ประเมินผล หมายถึง การดาเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
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6. กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน หมายถึง การรายงานผล การปฏิบตั ิงาน แสดงให้
เห็นผลการดาเนิ นงานว่าบรรลุความสาเร็ จตามเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้และการนาผลการประเมิน
ไปใช้
สถำนศึ ก ษำ หมายถึ ง โรงเรี ย นของรั ฐ ที่ ดาเนิ นการจัดการเรี ย นการสอนในระดับ
ปฐมวัย ของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
ผู้บริหำร หมายถึง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา ของสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี สั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู ผ้ สู อนระดับปฐมวัย หมายถึง ครู ที่ทาหน้าที่สอนระดับปฐมวัย ของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรวิจัย
1. เป็ นองค์ความรู ้ ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึ กษาและผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทราบถึ งสภาพปั จจุ บนั
และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
2. สถานศึกษาได้รูปแบบการบริ หารวิชาการเพื่อนาไปบริ หารให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
3. เป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้นารู ปแบบการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุ รี ไปประยุก ต์ใ นการบริ หารวิช าการในการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษาให้เกิ ด
ประโยชน์กบั เด็ก บุคลากรและองค์กรต่อไป

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้สรุ ป สาระสาคัญแล้วนาไปท า
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยมีประเด็นการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบและหลักการในการพัฒนารู ปแบบ
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารวิชาการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริ หาร
4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
5. แนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิดเกีย่ วกับรู ปแบบและหลักการในการพัฒนารู ปแบบ
1.1 ความหมายของรู ปแบบ รู ปแบบเป็ นสิ่ งที่ สร้ างและพัฒนาขึ้นไว้เป็ นแนวทางใน
การทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
คัมภีร์ สุ ดแท้ (2553) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง สิ่ งที่สร้าง หรื อพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็น
ถึงองค์ประกอบสาคัญๆ ของเรื่ องให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
ปั ญญา ทองนิ ล (2553) ได้กล่ า วว่า รู ป แบบ หมายถึ ง โครงสร้ า งที่ เกิ ดจากทฤษฎี
ประสบการณ์ การคาดการณ์ นาเสนอในรู ปของข้อความหรื อแผนผัง
ณัฐศักดิ์ จันทร์ ผล (2552: 125) รู ปแบบหมายถึงโครงสร้างโปรแกรม แบบจาลองหรื อ
ตัวแบบที่จาลองสภาพความเป็ นจริ งที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามีส่ิ งใดบ้าง
ที่จะต้องนามาศึก ษาเพื่ อใช้ท ดแทนแนวคิ ดหรื อปรากฏการณ์ ใ ดปรากฏการณ์ หนึ่ ง โดยอธิ บาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆของรู ปแบบนั้นๆ
มาลี สื บกระแส (2552: 108-109) รู ปแบบมีสองลักษณะ คือ รู ปแบบจาลองของสิ่ งที่
เป็ นรู ปธรรม เช่นระบบการปฏิ บตั ิงาน และรู ปแบบที่เป็ นแบบจาลองของสิ่ งที่เป็ นนามธรรม เช่ น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น รู ปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้ วยเส้นโยงแสดงในรู ปแผนภาพหรื อ
เขียนในรู ปสมการคณิ ตศาสตร์ หรื อสมการพยากรณ์หรื อเขียนเป็ นข้อความ จานวน หรื อ ภาพ หรื อ
แผนภูมิหรื อรู ปสามมิติ

10

ทิศนา แขมมณี (2550) ได้กล่าวอธิ บายความหมายของรู ปแบบไว้วา่ รู ปแบบ หมายถึง
เครื่ องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสื บสอบหาคาตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ ที่
เกิดขึ้น โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรื อจากทฤษฎี หลักการต่างๆ
และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
วิ ล เลอร์ (Willer, 1967: 125) กล่ า วว่ า รู ป แบบเป็ นการสร้ า งมโนทัศ น์
(Conceptualization) เกี่ยวกับชุ ดของปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการ (Rationale)ของระบบรู ปนัย
(Formal system) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทาให้เกิดความกระจ่างชัดของนิ ยาม ความสัมพันธ์ และ
ประพจน์ที่เกี่ยวข้อง
พลอเตอร์ และพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให้ความหมายคาคานี้ ไว้ใน Longman
Dictionary of Contemporary English โดยสรุ ปแล้วจะมี 3ลักษณะใหญ่ คือ Model ที่หมายถึงสิ่ งซึ่ ง
เป็ นแบบย่อส่ วนของจริ งความหมายนี้ ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจาลอง เช่น แบบจาลองของเรื อดา
น้ า เป็ นต้น Model ที่หมายถึ งสิ่ งของหรื อคนที่นามาใช้เป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นการบางอย่าง
เช่ น ครู แบบอย่าง นักเดิ นแบบหรื อแม่แบบในการวาดภาพศิ ลป์ เป็ นต้น Model ที่หมายถึ งแบบ
หรื อรุ่ นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่น 864X เป็ นต้น
โทส์และคาร์ รอล (Tosi and Carroll, 1982: 74) กล่าวไว้วา่ รู ปแบบเป็ นนามธรรมของ
จริ งหรื อภาพจาลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะมีต้ งั แต่รูปแบบอย่างง่ายๆไปจนถึง
รู ปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ และมีท้ งั รู ปแบบทั้งกายภาพ (Physicalmodel) ที่เป็ นแบบ
จาลองของวัตถุ เช่น แบบจาลองหอสมุดแห่ งชาติ แบบจาลองเครื่ องบินขับไล่ เอฟ 16 เป็ นต้น และ
รู ปแบบเชิ งลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิ บายปรากฏการณ์ ดว้ ยภาษาหรื อสัญลักษณ์ เช่ น
รู ปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ์ (A Sastem/Contingency Model) ของ บราวน์ และโมเบริ กส์
(Brown and Moberg 1980: 56) และรู ปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของ บุญชม ศรี สะอาด (2548)
เป็ นต้น และรู ปแบบการบริ หารซึ่ งกาลังศึกษาและพัฒนาในการวิจยั ครั้งนี้ จะอยูใ่ นกลุ่มของรู ปแบบ
ประเภทหลัง คือรู ปแบบเชิงคุณลักษณะ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบในความหมายโดยทัว่ ไปเมื่อกล่าวถึงคานี้ ใน
วงวิชาการ
บาร์ โดและฮาร์ ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 245)ได้กล่าวถึ งรู ปแบบในทาง
สังคมศาสตร์ ไว้ว่า “เป็ นชุ ดของข้อความเชิ งนามธรรมเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ที่เราสนใจ เพื่อใช้ใน
การนิยามคุณลักษณะและ/ หรื อ บรรยายคุณสมบัติน้ นั ๆ” Bardo และ Hartman อธิ บายต่อไปว่า
รู ปแบบเป็ นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมา เพื่อบรรยายคุ ณลักษณะที่สาคัญๆของปรากฏการณ์
อย่า งใดอย่า งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การท าความเข้า ใจ รู ป แบบจึ ง มิ ใ ช่ ก ารบรรยายหรื อ อธิ บ าย
ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการทาเช่นนั้นจะทาให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุง่ ยาก
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เกิ นไปในการที่จะทาความเข้าใจ ซึ่ งจะทาให้คุณค่าของรู ปแบบนั้นด้อยลงไป ส่ วนการที่จดั ระบบ
รู ป แบบหนึ่ ง ๆ จะต้อ งมี ร ายละเอี ย ดมากน้อยเพี ย งใดจึ ง จะเหมาะสม และรู ป แบบนั้น ๆ ควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีขอ้ กาหนดเป็ นการตายตัว ทั้งนี้ ก็แล้วปรากฏการณ์ แต่ละอย่างและ
วัตถุประสงค์ของผูส้ ร้างรู ปแบบที่ตอ้ งการจะอธิ บายปรากฏการณ์น้ นั ๆอย่างไร
สโตเน่ อร์ และแวนเกิล (Stoner and Wankel, 1986: 44) ให้ทศั นะว่ารู ปแบบเป็ นการ
จ าลองความจริ ง ของปรากฏการณ์ เ พื่ อ ท าให้ เ ราได้เ ข้า ใจความสั ม พัน ธ์ ที่ สลับ ซับ ซ้ อ นของ
ปรากฏการณ์น้ นั ๆได้ง่ายขึ้น
ไรย์ (Raj, 1996: 45) ได้ใ ห้ค วามหมายของค าว่า รู ป แบบ (Model) ในหนัง สื อ
Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมายดังนี้ 1) รู ปแบบ คือ รู ปย่อของความ
จริ งของปรากฏการณ์ ซึ่ งแสดงด้วย ข้อความ จานวน หรื อ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ ทา
ให้เข้าใจความจริ งของปรากฏการณ์ได้ดียงิ่ ขึ้น 2) รู ปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของ
โปรแกรมที่ ก าหนดเฉพาะโดยสรุ ป แล้ว รู ป แบบหมายถึ ง แบบจ าลองอย่ า งง่ า ยหรื อ ย่ อ ส่ ว น
(Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผเู ้ สนอรู ปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
แสดงหรื ออธิ บายปรากฏการณ์ ใ ห้เข้าใจได้ง่ายขึ้ น หรื อในบางกรณี อาจจะใช้ประโยชน์ในการ
ทานายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ต่อไป
กูด (Good, 2005: 177) ในพจนานุ กรมการศึกษาได้รวบรวมความหมายของรู ปแบบ
เอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็ นแบบอย่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างหรื อทาซ้ า
2) เป็ นตัวอย่า งเพื่ อเลี ย นแบบ เช่ น ตัวอย่า งในการออกเสี ย งภาษาต่ า งประเทศเพื่ อให้ผูเ้ รี ย นได้
เลียนแบบ เป็ นต้น 3) เป็ นแผนภูมิหรื อรู ปสามมิติซ่ ึ งเป็ นตัวแทนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อหลักการ
หรื อแนวคิด 4) เป็ นชุ ดของปั จจัย ตัวแปรที่ มีความสัมพันธ์ ซึ่ งกันและกันซึ่ งรวมตัวกันเป็ นตัว
ประกอบและเป็ นสัญลักษณ์ ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมา เป็ นสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ หรื อ
บรรยายเป็ นภาษาก็ได้
ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008 : 1) ได้ให้ความหมายของคาว่ารู ปแบบ (Model) ไว้วา่
เป็ นแบบจาลองระบบการปฏิบตั ิงาน หรื อแบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้ล่วงหน้า หรื อสิ่ งของ
ที่ เป็ นตัวแทนแสดงความคิ ดของสิ่ ง ที่ จะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต หรื อสิ่ ง ที่ เตรี ย มเอาไว้ล่ วงหน้า อาร์
ดิกชัน่ นารี (Ardictionaary, 2008: 1) ได้นิยามความหมายของ (Model) ว่า หมายถึ ง แบบจาลองที่
เป็ นสัดส่ วนหรื อเป็ นประเภทเดียวกันกับของจริ งหรื อสัญลักษณ์ของการเป็ นตัวแทนสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่
คาดว่าจะเกิดในอนาคต หรื อแบบแผนของสิ่ งที่เตรี ยมไว้
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การให้ความหมายของรู ปแบบ (Model) ในหนังสื อ Encyclopedia of Psychology and
Education ไว้ 2 ความหมายดังนี้
1. รู ปแบบ คือ รู ปย่อของความจริ งของปรากฏการณ์ ซึ่ งแสดงด้วย ข้อความ จานวน
หรื อ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ ทาให้เข้าใจความจริ งของปรากฏการณ์ได้ดียงิ่ ขึ้น
2. รู ปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่กาหนดเฉพาะ
เรย์ (Raj, 1996: 197) รู ปแบบหมายถึงรู ปย่อที่เลียนแบบความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์
ใดปรากฏการณ์หนึ่งโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยจัดระบบความคิดในเรื่ องนั้นให้ง่ายขึ้น
สารานุ กรมสแตนฟอร์ ดด้านปรัชญา (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006:
671) ได้ใ ห้ความหมายของรู ป แบบในลัก ษณะสอดคล้องกับการให้ค วามหมายของ Good ว่า
รู ป แบบเป็ นระบบหรื อ โครงสร้ า งที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาจากทฤษฎี ท ั่ว ไปเพื่ อ พรรณนาและอธิ บ าย
ปรากฏการณ์น้ นั ๆ
Husen and Postlethwaite (1994: 3895) ได้ให้ความหมาย ว่ารู ปแบบ คือ โครงสร้างที่
ถูกนาเสนอเพื่อใช้วินิจฉัยความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบที่สร้ างมาจากเหตุการณ์ การหยัง่ รู ้
ด้วยวิธีการอุปมาอุปมัย หรื อได้มาจากทฤษฎี รู ปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี
สรุ ปได้ ว่ า รู ปแบบ หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข อง 2 ชุ ด ตัว แปร ประกอบด้ ว ย
กระบวนการปฏิบตั ิงาน กับงานวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน
1.2 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
นักการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรู ปแบบได้ 4 องค์ประกอบดังนี้ ฮัสเซน และ
โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี , 2550: 220)
1. รู ปแบบสามารถนาไปสู่ การทานายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ / สังเกตได้
2. มีความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ อธิ บายปรากฏการณ์เรื่ องนั้น / ปรากฏกลไกลเชิ งสาเหตุที่
กาลังศึกษาและอธิ บายเรื่ องที่กาลังศึกษา
3. รู ปแบบช่ วยจินตนาการสร้ างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่ งที่กาลังศึกษา /
ช่วยสื บเสาะความรู้
4. รู ปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง
จากการศึ ก ษาตัว อย่า งของรู ป แบบจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้องต่ า งๆ พบว่า ไม่ ป รากฏมี
หลักเกณฑ์ที่เป็ นเกณฑ์ตายตัวว่ารู ปแบบนั้นต้องมี องค์ประกอบอะไรบ้างอย่างไร ส่ วนใหญ่จะ
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ผสู ้ นใจดาเนิ นการศึกษา ส่ วนการกาหนดองค์ประกอบ
รู ปแบบในการศึ กษาและการทาความเข้า ใจเกี่ ยวกับการจัดองค์การและการบริ หารจัดการ (The
Model of Organization and Management) ตามความคิดของ บราวน์ และโมเบริ กส์ Brown and
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Moberg (1980: 98) นั้น Brown และ Moberg ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิ งระบบ
(Systems
Approach) กับ หลัก การบริ หารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) และ
องค์ประกอบตามรู ปแบบของ Brown และ Moberg ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Envvironment)
เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้าง(Struccture) กระบวนการจัดการ(Management Process)
และการตัดสิ นใจสั่งการ(Decision making)
รู ปแบบการศึกษาและการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดองค์การและการบริ หารของ
Brown and Moberg (1980: 17) มีลกั ษณะดังแผนภาพที่ 1
สภาพแวดล้อม

เทคโนโลยี

กระบวนการจัดการ

โครงสร้าง

การตัดสิ นสัง่ การ

แผนภาพที่ 1 รู ปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown and
Moberg
สาหรับองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารการศึกษาเท่าที่พบจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ ย วข้องพบว่า ส่ วนใหญ่ จะกล่ า วถึ ง การจัดองค์ก ารบริ หารหรื อโครงสร้ า งระบบบริ หารและ
แนวทางในการดาเนินงานในภาระหน้าที่ (Function) ที่สาคัญๆในการบริ หารงานขององค์การนั้นๆ
เช่ น การบริ หารงานบุ คลากร การบริ หารงานการเงิ น การบริ หารงานวิชาการ เป็ นต้น ซึ่ งจะได้
กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในตอนที่วา่ ด้วยการกาหนดองค์ประกอบในการกาหนดรู ปแบบต่อไปโดยสรุ ป
แล้วในการกาหนดองค์ประกอบของรู ปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จานวนเท่าใดมีโครงสร้าง
และความสัมพันธ์กนั อย่างไรนั้นอยูก่ บั ปรากฏการณ์ที่เรากาลังศึกษาหรื อจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี
และหลักการพื้นฐานในการกาหนดรู ปแบบแต่ละรู ปแบบนั้นๆเป็ นหลัก
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1.3 ประเภทของรู ปแบบ
รู ปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่ งนักวิชาการด้านต่างๆ ก็ได้จดั แบ่งประเภทต่างกัน
ออกไปส าหรั บรู ป แบบทางการศึ ก ษาและสั งคมศาสตร์ น้ ัน (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. Analogue Model เป็ นรู ปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซ่ ึ งเป็ น
รู ปธรรมเพื่อสร้ างความเข้าใจในปรากฏการณ์ ที่เป็ นนามธรรม เช่ น รู ปแบบในการทานายจานวน
นักเรี ยนที่จะเข้าสู่ ระบบโรงเรี ยน ซึ่ งอนุ มานแนวคิดมาจากการเปิ ดน้ าเข้าและปล่อยน้ าออกจากถัง
นักเรี ยนที่จะเข้าสู่ ระบบเปรี ยบเทียบได้กบั น้ าที่เปิ ดออกจากถัง ดังนั้นนักเรี ยนที่คงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับนักเรี ยนที่เข้าสู่ ระบบลบด้วยนักเรี ยนที่ออกจากระบบ เป็ นต้น
2. Semantic Model เป็ นรู ปแบบที่ ใ ช้ภาษาเป็ นสื่ อในการบรรยายหรื ออธิ บาย
ปรากฏการณ์ ที่ ศึ ก ษาด้ว ยภาษา แผนภู มิ หรื อรู ป ภาพ เพื่ อ ให้ เ ห็ น โครงสร้ า งทางความคิ ด
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์น้ นั ๆ เช่น รู ปแบบการสอนของ
Joyce and Well, 1985: 41)
3. Mathematical Model เป็ นรู ปแบบที่ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นสื่ อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รู ปแบบประเภทนี้ นิยมใช้กนั ทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์
รวมทั้งการบริ หารการศึกษาด้วย
4.Causal Model เป็ นรู ปแบบที่พฒั นามาจากเทคนิ คที่เรี ยกว่า Path Analysis และ
หลักการสร้าง Semantic Model โดยการนาเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กนั เชิ งเหตุและผลที่เกิดขึ้น
เช่ น The Standard Deprivation Model ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิ จสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บา้ น และระดับสติปัญญา ของเด็ก
เป็ นต้น
Schwirian (อ้างถึงใน Bardo & Hardman 1982: 70-72) นักนิเวศวิทยาคนสาคัญ ได้แบ่ง
ประเภทของรู ปแบบด้วยการอธิ บายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็ นรู ปแบบที่อธิ บายโดย
พื้นที่น้ นั เป็ นจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลกั ษณะเช่นไร เช่น Concentric Zone
Model และ Social Area Analysis Model เป็ นต้น สาหรับรู ปแบบที่ใช้อธิ บายคุณลักษณะของ
ประชากรเมื องนั้น เป็ นรู ปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะของประชากรเมือง
ต่างๆ เช่น Residential Segregation Model เป็ นต้น
จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรู ปแบบ
ตามแนวคิดหลักการหรื อทฤษฎี ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบนั้นๆ และ ได้แบ่งกลุ่มรู ปแบบ
การสอนเอาไว้ 4 รู ปแบบ คือ
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1. Information–Processing Models เป็ นรู ปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถใน
กระบวนการประมวลข้อมูลของผูเ้ รี ยนและแนวทางในการปรับปรุ งวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. Personal Models รู ปแบบการสอนที่จดั ไว้ในกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญกับปั จเจกบุคคล
และการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบปฏิบตั ิต่อสรรพสิ่ ง
(Reality) ทั้งหลาย
3. Social Interaction Models เป็ นรู ปแบบที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม
4. Behavior Models เป็ นกลุ่มของรู ปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู ้ดา้ นพฤติกรรม
ศาสตร์เป็ นหลักในการพัฒนารู ปแบบ จุดเน้นที่สาคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้
ของผูเ้ รี ยนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้
สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 148) รู ปแบบแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ 1) รู ปแบบเชิง
ปฏิ บตั ิ (Prectcal Model or Model-of ) รู ปแบบประเภทนี้ เป็ นแบบจาลองทางกายภาพ เช่ น
แบบจาลองรถยนต์ เครื่ องบิน ภาพจาลอง 2) รู ปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of )
เป็ นแบบจาลองที่สร้างขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็ นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรื อ
แบบจาลองเป็ นตัวช่วยให้เกิดรู ปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆที่สัมพันธ์กนั
บาร์ โดและอาร์ ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 141) นักนิ เวศวิทยาคนสาคัญท่าน
หนึ่งได้ให้ทศั นะที่น่าสนใจไว้อีกแนวหนึ่งซึ่ งเป็ นแนวคิดหรื อทฤษฎีพ้ืนฐานในการกาหนดรู ปแบบ
โดยแบ่ ง ประเภทของรู ป แบบ ด้วยการอธิ บ ายลัก ษณะจากลัก ษณะของเมื องออกเป็ นรู ป แบบที่
อธิ บ ายโดยลัก ษณะพื้ นที่ และรู ป แบบที่ อธิ บ ายโดยลัก ษณะของประชากร รู ปแบบที่ ใ ช้ใ นการ
อธิ บ ายโดยพื้ น ที่ น้ ัน มี จุ ด มุ่ ง หมายในการบรรยายลัก ษณะของเมื อ งว่ า ลัก ษณะอย่ า งไร เช่ น
Concentric Zone Model และ Social Area Analysis model เป็ นต้น สาหรับรู ปแบบที่ใช้อธิ บาย
โดยคุ ณลักษณะของประชากรนั้น เป็ นรู ปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะของ
ประชากรของเมืองต่างๆเช่น Sesidential Segregation Model และ Group Location Model เป็ นต้น
ตามความคิดของสไตเนอร์ (Steiner, 1988: 215) รู ปแบบแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1. รู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ (Prectcal Model or Model-of)รู ปแบบประเภทนี้ เป็ นแบบจาลอง
ทางกายภาพ เช่น แบบจาลองรถยนต์ เครื่ องบิน ภาพจาลอง
2. รู ปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เป็ นแบบจาลองที่สร้างขึ้นจาก
กรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็ นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรื อแบบจาลองเป็ นตัวช่วยให้เกิ ด
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รู ปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆที่สัมพันธ์กนั รู ปแบบตามความคิดเห็นของ คีพ (Keeves, 1988: 178)
จาแนกออกได้เป็ น 5 รู ปแบบคือ
1) รู ปแบบคล้าย (Analogue Models) คือเป็ นรู ปแบบที่มีความสัมพันธ์กบั ระบบกายภาพ
มักเป็ นรู ปแบบที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ กายภาพเป็ นรู ปแบบที่นาไปใช้อุปมากับสิ่ งอื่นได้ เช่น รู ปแบบ
แบบจาลองระบบสุ ริยะที่เกิ ดขึ้นจริ ง ธนาคารจาลองกับระบบธนาคารที่เป็ นจริ ง แบบจาลองการ
ผลิตกับการผลิตจริ ง เป็ นต้น
2) รู ปแบบที่อธิ บายความหมายหรื อให้ความหมาย (Semantic Models) คือ เป็ นรู ปแบบ
ที่ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะของรู ปแบบชนิ ดนี้ จะใช้วิธีการอุ ปมาในการพิจารณาด้วยภาษา
มากกว่าที่จะใช้วธิ ี อุปมาในการพิจารณาด้วยโครงสร้างกายภาพ
3) รู ปแบบที่มีลกั ษณะเป็ นแผนภูมิแบบแผน หรื อโครงการ (Schematic Models)
4) รู ป แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical Models) คื อ เป็ นรู ป แบบที่ ก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในรู ปสมการหรื อฟังชันทางคณิ ตศาสตร์
5) รู ปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือเป็ นรู ปแบบที่มีโครงสร้างเป็ นสมการเชิงเส้น
ที่ ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์ ก ันเป็ นเหตุ และผล มี ก ารทดสอบสมมุ ติฐานผลของรู ป แบบจาก
ลักษณะการแบ่ งประเภทของรู ป แบบของนักวิช าการต่ างๆ ที่ กล่ าวมาแล้วจะเห็ นได้ว่าการแบ่ ง
ประเภทของรู ปแบบตามแนวคิดที่ หนึ่ งนั้นบอกให้ทราบถึ งลักษณะการเขียนรู ปแบบที่มีกี่ลกั ษณะ
ส่ วนการแบ่งประเภทของรู ปแบบในแบบที่สองและสามนั้นเป็ นการแบ่งประเภทของรู ปแบบตาม
แนวคิดพื้นฐานในการเสนอรู ปแบบในการบรรยาย อธิ บายปรากฏการณ์น้ นั ๆเป็ นหลัก
จากที่ กล่ าวมาแสดงว่า รู ปแบบมี หลายประเภทด้วยกันเป็ นสิ่ งที่ สร้ างและพัฒนาขึ้ น
ของแต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่ น รู ปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้
แบ่งออกเป็ น รู ปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ ซ่ ึ งเป็ นรู ปธรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็ นนามธรรม รู ปแบบที่ใช้ภาษาสื่ อในการขยายหรื ออภิปรายปรากฏการณ์
ที่ ศึ ก ษาด้ว ยภาษา แผนภู มิ รู ป ภาพ รู ป แบบที่ ใ ช้ส มการทางคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นสื่ อ ในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆและรู ปแบบที่นาเอา ตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กนั เชิ งเหตุและผลที่
เกิดขึ้น เป็ นต้น
1.4 คุณลักษณะของรู ปแบบทีด่ ี
Keeves (1988: 560) กล่าวว่า รู ปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีขอ้ กาหนด
(Requirement) 4 ประการ คือ
1.รู ปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้ าง (Structural Relationship)
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship)

17

2.รู ปแบบ ควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่ งสามารถถูกตรวจสอบ
ได้โดยการสังเกต ซึ่ งเป็ นไปได้ที่จะทดสอบรู ปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. รู ปแบบ ควรจะต้องระบุ หรื อชี้ ให้เห็ นถึ งกลไกเชิ งเหตุ ผลของเรื่ องที่ ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรู ปแบบจะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4. รู ปแบบ ควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัว
แปรในลักษณะใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายในเรื่ องที่กาลังศึกษา
1.5 การตรวจสอบรู ปแบบ
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการสร้ างรู ปแบบก็เพื่อทดสอบหรื อตรวจสอบรู ปแบบนั้นด้วย
ข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ การตรวจสอบรู ปแบบมี หลายวิธี ซึ่ ง อาจใช้ก ารวิเคราะห์ จากหลัก ฐานเชิ ง
คุณลักษณะ(Qualitative) และเชิงปริ มาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรู ปแบบจากหลักฐาน
เชิ ง คุ ณลัก ษณะอาจใช้ผูเ้ ชี่ ย วชาญเป็ นผูต้ รวจสอบ ส่ วนการตรวจสอบโมเดลจากหลัก ฐานเชิ ง
ปริ มาณใช้เทคนิ คทางสถิ ติ ซึ่ งการตรวจสอบรู ปแบบควรตรวจสอบคุ ณลักษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร
จามรมาน, 2541: 23) คือ
1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ / ความเกี่ ยวข้อง / เหตุผลระหว่าง
ตัวแปร
2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของความสัมพันธ์ดงั กล่าว ซึ่ งการประมาณค่านี้ สามารถ
ประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรื อสถานที่ได้ (Across Time, Samples, Sites)
Eisner (1976: 192-193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผทู้ รงคุณวุฒิในบาง
เรื่ องที่ตอ้ งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจยั ในเชิ งปริ มาณ โดยเชื่ อว่าการรับรู ้ที่เท่ากันนั้นเป็ น
คุณสมบัติพ้นื ฐานของผูร้ ู ้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิไว้ดงั นี้
1. การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ ของเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ตาม
รู ป แบบการประเมิ นแบบอิ ง เป้ าหมาย (Goal–Based Model) การตอบสนองปั ญหา และความ
ต้อ งการของผูเ้ กี่ ย วข้อ งตามรู ป แบบการประเมิ น แบบสนองตอบ (Responsive model) หรื อ
กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์ อย่างลึ กซึ้ งเฉพาะในประเด็นที่นามาพิจารณา ซึ่ งไม่จาเป็ นต้อง
เกี่ ยวโยงกับวัตถุ ประสงค์ หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสาน
ปั จจัยในการพิจารณาต่างๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารญาณของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ หรื อความเหมาะสมของสิ่ งที่ทาการประเมิน
2. เป็ นรู ปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่ องที่
จะประเมิน โดยที่พฒั นามาจากรู ปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดลึกซึ้ ง
และต้องอาศัยผูเ้ ชี่ ยวชาญระดับสู งมาเป็ นผูว้ ินิจฉัย เนื่ องจากเป็ นการวัดคุ ณค่าไม่อาจประเมินด้วย
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เครื่ องวัดใดๆ ได้ และต้องใช้ความรู ้ ค วามสามารถของผูป้ ระเมิ นอย่างแท้จริ ง ต่อมาได้มีการนา
แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสู งในวงการอุดมศึกษามากขึ้น ในสาขาเฉพาะที่ตอ้ ง
อาศัยผูร้ ู ้ ผูเ้ ล่นในเรื่ องนั้นจริ งๆ มาเป็ นผูป้ ระเมินผล ทั้งนี้ เพราะองค์ความรู ้เฉพาะสาขานั้นผูท้ ี่ศึกษา
เรื่ องนั้นจริ งๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
3. เป็ นรู ปแบบที่ใช้บุคคล คือ ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน โดยให้ความ
เชื่ อถือว่าผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้ มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชานาญของผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั เอง
4. เป็ นรู ปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุน่ ในกระบวนการทางานของผูท้ รงวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต่ ล ะคน นับ ตั้ง แต่ ก ารก าหนดประเด็ นส าคัญที่ พิ จ ารณา การบ่ ง ชี้ ข ้อมู ล ที่
ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ
ทั้งนี้ การเลื อกผูท้ รงวุฒิจะเน้นที่ สถานภาพทางวิชาชี พ ประสบการณ์ และการเป็ นที่
เชื่อถือ (High Credit) ของวิชาชีพนั้นเป็ นสาคัญ
1.6 การสร้ างรู ปแบบและการพัฒนารู ปแบบ
1.6.1 การสร้ างรู ปแบบ คือ การกาหนดมโนทัศน์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ
เพื่อชี้ ให้เห็ นชัดเจนว่ารู ปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และสิ่ งที่ได้น้ นั อธิ บาย
ปรากฏการณ์อะไร และนาไปสู่ ขอ้ ค้นพบอะไรใหม่ๆ (Steiner, 1969; Keeve, 1988: 172) ขั้นตอน
การสร้างรู ปแบบเขียนไว้ในแผนภาพที่ 2
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
มโนทัศน์
Concepts

ข้อเสนอ
Propositions

การวัดMeasurement ตัวแปร
Variables

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ Relating Propositions
ผลการทานาย
Solution
แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างรู ปแบบสร้างความสัมพันธ์

รู ปแบบ
Models
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กล่ าวโดยสรุ ป รู ปแบบที่ จะนาไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูง สุ ดนั้น ต้องประกอบด้วย
ลักษณะที่สาคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทานายผลได้ สามารถขยายความผล
ทานายได้กว้างขวางขึ้ นและสามารถนาไปสู่ แนวคิดใหม่ๆ สาหรับการพัฒนารู ปแบบนั้น ผูว้ ิจยั
จะต้องศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี ในการสร้ างรู ปแบบนาเอาข้อมูลที่จดั เก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพื่อกาหนดความสัม พันธ์ ข ององค์ประกอบของรู ปแบบกาหนดโครงสร้ างและข้อเสนอของรู ป
แบบอย่างชัดเจนเพื่อนาไปสู่ ผลสรุ ปเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ ที่มุ่งหวังของการวิจยั มี การทดสอบ
และปรับปรุ งรู ปแบบก่อนนารู ปแบบไปใช้งานจริ งและมีการประเมินผลหลังจากการนารู ปแบบไป
ใช้งานจริ ง
มิยากาวะ (2550: 3) เสนอการสร้างโมเดลว่าเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรมรชาติหรื อ
สังคมเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่ องนั้นโดยตรงก็ได้ แต่เราศึกษา โดยวิธีการ
สร้างโมเดล เพื่อหาข้อสรุ ปที่สามารถนาไปอธิ บาย ทานายหรื อควบคุ มปรากฏการณ์ ที่ศึกษา ดัง
แผนภาพที่ 3
การสร้างโมเดล

สภาพ
ความเป็ นจริ ง
ของปรากฏการณ์
ที่ศึกษา

การใช้โมเดล

โมเดล

แผนภาพที่ 3 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างโมเดล

ข้อสรุ ป
-อธิบาย
-ทานาย
-ควบคุม

20

โมเดลที่ใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการที่
หนึ่ งมีลกั ษณะสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งของปรากฏการณ์ ของเรื่ องที่ศึกษาและอีกประการ
หนึ่ งสามารถนาไปใช้หาข้อสรุ ปเพื่อ อธิ บาย ทานายหรอควบคุ มปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง คุณสมบัติของโมเดลทั้ง 2 ประการนี้ มีลกั ษณะขัดแย้งกันเองกล่าวคือ ถ้าเราร้างโมเดลให้
สอดคล้องกับสภาพความจริ งของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลจะสลับซับซ้อนมากขึ้นทาให้การ
นาโมเดลไปใช้มีความยุ่งยากในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเน้นความสะดวกในการนาเอาโมเดลไปใช้
อธิ บายปรากฏการณ์ ก็ตอ้ งเขียนโมเดลให้ง่ายเข้าไว้ โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริ ง
ของปรากฏการณ์ ซ่ ึ งท าให้ก ารนาโมเดลไปใช้อธิ บายท านายหรื อควบคุ ม ปรากฏการณ์ ไ ด้จากัด
จุดมุ่งหมายที่สาคัญการสร้างโมเดลก็เพื่อทดสอบหรื อตรวจสอบโมเดลนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนั้นโมเดลที่สร้างขึ้นจึงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธีการทดสอบโดยปกติแล้ว การ
วิจยั ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ มกั จะทดสอบโมเดลด้วยวิธีการทางสถิติ การสร้างโม
แดลการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และการทดสอบโมเดลเป็ นกิ จ กรรมที่ ต้องบู ร ณาการเข้า ด้ว ยกัน
เนื่ องจากโครงสร้างของโมเดลจะเป็ นตัวกาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
จะนาไปใช้ทดสอบโมเดล ผลของการทดสอบโมเดลย่อมนาไปสู่ การยอมรับหรื ปฏิเสธโมเดลนั้น
คีพ (Keeves, 1988: 67) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้างๆเพื่อกับกาการสร้างรู ปแบบไว้ 4
ประการ คือ
1) รู ป แบบควรประกอบขึ้ น ด้ว ยความสั ม พัน ธ์ อ ย่า งมี โ ครงสร้ า งของตัว แปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามการเชื่ อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทัว่ ไป
นั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการศึกษาวิจยั ในช่วงต้นของการพัฒนารู ปแบบ
2) รู ป แบบควรใช้เ ป็ นแนวทางในการพยากรณ์ ผ ลที่ จ ะเกิ ดขึ้ น จากการใช้รู ปแบบ ได้
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3) รู ปแบบควรจะต้องระบุหรื อชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเรื่ องที่ศึกษาดังนั้น นอกจาก
จะเป็ นเครื่ องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4) นอกจากคุณสมบัติต่างๆที่กล่าวมาแล้ว รู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้างมโนทัศน์
ใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่ งเป็ นการขยายองค์ความรู้ในเรื่ องที่
เรากาลังศึกษาด้วย
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1.6.2 พัฒนารู ปแบบ
ความหมายของพัฒนารู ปแบบ
รุ่ งนภา จิ ต รโรจนรั ก ษ์ (2548) พัฒ นารู ปแบบหรื อพัฒ นาแบบจ าลอง (Model
Development) หมายถึง กระบวนการสร้างหรื อพัฒนาแบบจาลองตลอดจนการทดสอบรู ปแบบที่ดี
ให้มีคุณภาพ การจะนาไปสู่ สภาวการณ์ที่ดีในการศึกษาวิจยั
จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบพบว่า การพัฒนารู ปแบบนั้น
อาจจะมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานแตกต่างกันไป แต่โดยทัว่ ไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็ นสองตอน
ใหญ่ ๆ คื อ การสร้ า งรู ป แบบ(Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรู ป แบบ ส่ ว น
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการดาเนิ นการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กบั ลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่ ง
เป็ นพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบนั้นๆ ตัวอย่างงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ ได้แก่
การพัฒ นารู ป แบบซึ่ งเป็ นรู ป แบบการควบคุ ม วิท ยานิ พ นธ์ ข อง บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด
(2535: 13) ซึ่ งได้แบ่งการดาเนิ นการออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนารู ปแบบและการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบ ในส่ วนการพัฒนารู ปแบบนั้น ดาเนิ นการ โดยวิเคราะห์
ล าดับ ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ หลัก การเขี ย นรายงานการวิจ ัย จุ ดบกพร่ อ งที่ ม ัก จะพบในการท า
วิทยานิ พนธ์ ฯลฯ แล้วนาองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้ างรู ปแบบการควบคุมวิทยานิ พนธ์ตามลาดับ
ขั้น ในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ หลัง จากนั้น จะเป็ นขั้นตอนที่ 2 นารู ป แบบดัง กล่ า วไปทดสอบและ
ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของรู ปแบบ
การพัฒนารู ปแบบอีกวิธีหนึ่งตามแนวทางการศึกษาของ รุ่ งรัชดาพร เวหะชาติ (2548:
92-93) ได้พฒั นารู ปแบบการบริ หารคุ ณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งศึกษา
การพัฒนารู ปแบบการบริ หารคุ ณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ซึ่ งในการศึกษามีรายละเอียดในการดาเนินการ 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาและสารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับแนวคิ ดและหลักการบริ หาร
คุณภาพทั้งองค์การ โดยสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนที่ได้รับเลือกเป็ นโครงการนา
ร่ องการวิจยั และการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เพื่อคุ ณภาพการศึ กษา รวมทั้งการศึ กษาเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง และการศึกษาสภาพจริ งจากการรายงานประเมินตนเองของโรงเรี ยนที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพ
ขั้น ตอนที่ 2 เป็ นการสร้ า งรู ป แบบจ าลองเพื่ อ สร้ า งรู ป แบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพทั้ง
องค์การโดยการสังเคราะห์แบบสั มภาษณ์ จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 นามาสร้ างรู ปแบบจาลอง
ระบบบริ หารคุ ณภาพทั้งองค์การด้วยการสร้ างเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นของผูท้ รงวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
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ขั้นตอนที่ 3 เป็ นการพัฒนารู ปแบบระบบบริ หารคุ ณภาพทั้งองค์กร โดยใช้เทคนิ คเดล
ฟายจากผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิโดยการใช้รูปแบบจาลอง
จากขั้นตอนที่ 2 นามาวิเคราะห์ และกาหนดรู ปแบบระบบการบริ หารคุณภาพทั้งองค์การด้วยเทคนิ ค
เดลฟาย 3 รอบ
ขั้นตอนที่ 4 เป็ นการวิเคราะห์ หาความเหมาะสมของรู ป แบบการบริ หารคุ ณภาพทั้ง
องค์ก ารเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบโดยผูป้ ฏิ บตั ิงานในสถานศึก ษาคือ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู ผสู้ อน และกรรมการสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การสรุ ปและนารู ปแบบการบริ หารคุณภาพทั้งองค์กรและจัดทาเป็ นรายงาน
ผลการวิจยั ต่อไป
สมุทร ชานาญ (2546) ได้พ ฒ
ั นารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่บริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน โดยมุ่งศึกษารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคม โดยได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการศึ กษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับหลักการ แนวคิ ด ทฤษฎี วิธีการ
บริ หารโรงเรี ย นที่ ใ ช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน และสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา เพื่ อก าหนดกรอบ
ความคิดในการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นการสร้างรู ปแบบจาลองเพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนที่บริ หาร
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ด้วยการสร้างเป็ นแบบสอบถามชนิ ด
เลือกตอบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อถามความคิดเห็นของผูท้ รงวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นขั้นการพัฒนารู ปแบบบริ หารสถานศึกษาที่บริ หาร โดยใช้โรงเรี ยนฐาน
โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 4 เป็ นการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบโดยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ครู ผสู้ อน และกรรมการสถานศึกษา
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ งนี้ พอสรุ ป ได้ว่า การสร้ า งรู ป แบบ (Model) นั้น ไม่ มี
ข้อก าหนดที่ ตายตัวแน่ นอนว่า ต้องการทาอะไรบ้าง แต่โดยทัว่ ไปจะเริ่ ม ต้นจากการศึ ก ษาองค์
ความรู้ (Intensive Knowledge) เกี่ ยวกับเรื่ องที่เราจะสร้ างรู ปแบบให้ชดั เจน จากนั้นจึงหาสมุมติ
ฐาน และหลัก การของรู ป แบบที่ จ ะพัฒ นาแล้วสร้ า งรู ป แบบตามหลัก การที่ ก าหนดขึ้ นและน า
รู ปแบบที่สร้ างขึ้นไปตรวจสอบและประเมินผลหาคุ ณภาพของรู ปแบบ โดยสรุ ปแล้วการพัฒนา
รู ปแบบมีการดาเนินการเป็ นสองขั้นตอนใหญ่ คือ การสร้างรู ปแบบและการหาคุณภาพของรู ปแบบ
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2. แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารวิชาการ
2.1 ความหมายของการบริหารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ วิชาการเป็ นงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ถือเป็ นหัวใจของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ เพราะจุดมุ่งหมายของการบริ หารวิชาการอยู่ที่การสร้ างนักเรี ยนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มีจริ ยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ
วิ ช าการเป็ นตัว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพและความส าเร็ จ ของโรงเรี ย น คนทั่ว ไปหรื อแม้แ ต่
นักวิชาการมักพิจารณาคุ ณภาพ และความสาเร็ จของโรงเรี ยนที่ผลงานทางวิชาการของโรงเรี ยน
ซึ่ งคุณภาพทางวิชาการโดยทัว่ ไปจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิ ต คือ ตัวนักเรี ยนอย่างไรก็ตาม
แม้ ไ ม่ อ าจกล่ า วได้ ท้ ัง หมดว่ า คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ของโรงเรี ยน เกิ ด จากกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนเท่านั้น แต่โรงเรี ยนก็นบั เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และประสบการณ์ที่
สาคัญยิ่งที่ จะก่อให้เกิ ดคุ ณภาพของผลผลิ ตตามต้องการได้ ถ้าได้ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอน
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้นคุ ณ ภาพของผลผลิ ต จึ ง ขึ้ นอยู่ก ับ ประสิ ท ธิ ภาพในการด าเนิ น งาน
ด้านวิชาการของโรงเรี ยน โรงเรี ยนใดที่สามารถผลิตนักเรี ยนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จะเป็ นเครื่ อง
แสดงถึงคุณภาพ และความสาเร็ จในการดาเนินงานของโรงเรี ยนและเป็ นงานที่ตอ้ งการของบุคคล
สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการบริ หารงานด้านวิชาการ จึงเป็ นงานที่สาคัญของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ที่จะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักการ ในการบริ หารงานด้านนี้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งนักวิชาการ
และนักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายและความสาคัญของการบริ หารวิชาการไว้ดงั นี้
สกุล กังวานไพร (2542: 33) ได้กล่ าวว่า การบริ หารวิชาการ หมายถึ ง การบริ หาร
กิจกรรมทุกชนิดให้นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จมากที่สุด
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2543: 2) กล่าวว่า การบริ หารวิชาการ หมายถึง งานที่
สาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เพราะการบริ หารงานวิชาการจะเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทุก
ชนิ ด เกี่ ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นจุดหมายหลักของการศึกษา และเป็ น
เครื่ องชี้ความสาเร็ จ
จันทรานี สงวนนาม (2545: 142) ได้ให้ความหมายของ การบริ หารวิชาการ หมายถึง
การบริ หารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนการสอนให้
เกิดผลตามเป้ าหมายของหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กมล ภู่ประเสริ ฐ (2547: 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริ หารวิชาการ หมายถึง การ
บริ หารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดและภารกิจของสถานศึกษา
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สรุ ปได้วา่ การบริ หารวิชาการ หมายถึง การบริ หารงานเกี่ ยวกับกิ จกรรมทุกอย่าง โดย
เน้นการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนให้เกิดการเรี ยนรู ้และได้รับประสบการณ์ที่เกิดประโยชน์
สู งสุ ดกับผูเ้ รี ยน
2.2 ความสาคัญของการบริหารวิชาการ
การบริ หารวิชาการมีความสาคัญอย่างยิง่ และจัดว่าเป็ นงานหลักในการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรี ยนมักจักพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการเป็ น
สาคัญ เนื่ องจากงานวิชาการเกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาสติปัญญา
ความรู ้ ความสามารถของนักเรี ยน ให้สามารถแสวงหาความรู ้ ก้าวมัน่ ทันโลกสามารถปรับตัวอยูไ่ ด้
ในสังคมอย่างมีความสุ ข ดังนั้นการบริ หารวิชาการจึ งเป็ นงานสาคัญสาหรั บผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่
จะต้องให้ความสนใจและใช้เวลาบริ หารให้มากกว่างานอื่นๆ
มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความสาคัญของการบริ หารวิชาการ ไว้ดงั นี้
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2543: 1) กล่ าวถึ ง ความสาคัญของการบริ หารวิชาการ
ว่า งานวิ ช าการเป็ นงานหลัก ของการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ไม่ ว่า สถานศึ ก ษาจะเป็ นประเภทใด
มาตรฐานและคุ ณภาพจะพิจารณา ได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่ องจากงานวิชาการเกี่ ยวข้องกับ
หลักสู ตร การจัดโปรแกรม การศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ นหัวใจของสถานศึกษาและ
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่ งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรง
หรื อทางอ้อมก็อยูท่ ี่ลกั ษณะของงานนั้น
ชุดฝึ กอบรมผูบ้ ริ หาร ประมวลสาระทางวิชาการ (2547: 17) ให้ขอ้ คิดว่า งานวิชาการถือ
เป็ นหัวใจสาคัญในการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษาการบริ หารงานวิชาการเป็ นกระบวนการ
ดาเนิ นงานเกี่ ยวกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ตามที่ กาหนดไว้ใน
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยทัว่ ไปงานวิชาการจะประกอบด้วยการศึกษาปั ญหาในชุ มชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและการนาหลักสู ตรไปใช้การจัดเตรี ยมการสอน การวัดผล
ประเมินผล การดาเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุด แหล่งการเรี ยนรู ้ การนิ เทศติดตามผล การวางแผนและ
การกาหนดวิธีการดาเนินวิชาการรวมถึงการประชุมทางวิชาการ
กล่าวโดยสรุ ป ความสาคัญของการบริ หารวิชาการ หมายถึ ง งานวิชาการเป็ นหัวใจ
ของการจัดการศึกษาในสถานศึ กษาเพื่อมุ่งให้ผเู ้ รี ยน มีความรู ้ เป็ นคนเก่ง คนดี ซึ่ งเป็ นตัวชี้ วดั
ความสาเร็ จได้อย่างดียงิ่
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2.3 ขอบข่ ายการบริหารวิชาการ
วิช าการเป็ นงานหลัก หรื อภารกิ จหลัก ของสถานศึ ก ษาที่ พ ระราชบัญญัติการศึ ก ษา
แห่งชาติมุ่งให้กระจายอานาจในการบริ หารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด เพื่อให้สถานศึกษา
บริ หารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่ องตัว รวดเร็ ว สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน
สถานศึ กษา ชุ มชนและท้องถิ่ น บริ หารจัดการศึกษาของสถานศึ กษาได้มาตรฐานและมี คุณภาพ
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเองและ
การประเมิ น จากหน่ ว ยงานภายนอก พัฒ นาหลัก สู ตรและกระบวนการเรี ย นรู้ ตลอดจนปั จ จัย
เกื้ อหนุ น การพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่สนองความต้องของผูเ้ รี ยน ชุ มชน และท้องถิ่ นโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ประสานความร่ วมมือในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
ปฐมวัย ของสถานศึ ก ษาและของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร หน่ วยงานและสถานบันอื่ นๆ อย่า ง
กว้างขวางเพื่อให้การบริ หารวิชาการบรรลุ จุดหมายของหลักสู ตร ได้มีนกั วิชาการ และหน่ วยงาน
ทางการศึกษากาหนดขอบข่ายการบริ หารวิชาการไว้ดงั นี้
สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542: 61) ได้กาหนดขอบข่ายการบริ หารวิชาการ ไว้ดงั นี้ คือ
1. การเรี ยนการสอน
2. การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนการสอน
3. การส่ งเสริ มลักษณะที่ดีของผูเ้ รี ยน
4. การนิเทศการศึกษาและการตรวจเยีย่ ม
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 68-72) กาหนดขอบข่ายของการบริ หารวิชาการการศึกษา
ปฐมวัย ไว้ดงั นี้
1. หลักสู ตรหรื อแนวการจัดประสบการณ์
2. การนาแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้
3. การจัดหาและผลิตสื่ อ
4. การจัดสภาพแวดล้อม
5. การจัดตารางกิจกรรมประจาวัน
6. การนิเทศการศึกษา
7. การวัดและประเมินผล
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 3-4) ได้กาหนดขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการ
ไว้ 4 ประการ คือ
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็ นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร
และการนาหลักสู ตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ดังนี้
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1.1 แผนปฏิบตั ิงานวิชาการ
1.2 โครงการสอน
1.3 บันทึกการสอน
2. การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษา
ดาเนินไปด้วยดีและสามารถปฏิบตั ิได้ ดังนี้
2.1 การจัดตารางสอน
2.2 การจัดชั้นเรี ยน
2.3 การจัดครู เข้าสอน
2.4 กรจัดแบบเรี ยน
2.5 การปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
2.6 การฝึ กงาน
3. การจัดบริ หารเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน เป็ นการส่ งเสริ มการจัดหลักสู ตรและ
การส่ งเสริ มการจัดหลักสู ตร โปรแกรมการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้แก่
3.1 การจัดสื่ อการเรี ยนการสอน
3.2 การจัดห้องสมุด
3.3 การนิเทศการสอน
4. การวัดและการประเมินผลพัฒนาการ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบเพื่อ
การวิเคราะห์พฒั นาการเด็กปฐมวัย ได้แก่
4.1 การสังเกตพฤติกรรม
4.2 การสัมภาษณ์
4.3 การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก
4.4 แฟ้ มผลงานเด็ก
จันทรานี สงวนนาม (2545: 59-60) ได้กาหนดขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการไว้ คือ
1. หลักสู ตรและการบริ หารหลักสู ตร
2. การวิช้ นั เรี ยน
3. การสอนซ่อมเสริ ม
4. การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษา
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ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2546: 9) ได้กาหนดขอบข่ายการบริ หารวิชาการได้ 6 งาน ดัง
ต่อไปนี้
1. งานหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
2. งานบริ หารหลักสู ตร
3. งานสื่ อและนวัตกรรม
4. งานวัดและประเมินผล
5. งานนิเทศภายใน
6. งานส่ งเสริ มวิชาการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 34-40) ได้กาหนดขอบข่ายงาน
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยไว้ 12 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย
2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนการศึกษาปฐมวัย
3. ด้านการวัดและการประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัย
4. ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
5. ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปฐมวัย
6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้การศึกษาปฐมวัย
7. ด้านการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
8. ด้านการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย
9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
10. ด้านการส่ งเสริ มความรู ้การศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน
11. ด้ า นการประสานความร่ วมมื อ การพัฒ นาวิ ช าการการศึ ก ษาปฐมวัย กั บ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
12. ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุน วิชาการการศึกษาปฐมวัยแก่บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย
กมล ภู่ประเสริ ฐ (2547: 9-16) ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการไว้ 9 ด้าน
ดังนี้ คือ
1. การบริ หารหลักสู ตร
2. การบริ หารการเรี ยนการสอน
3. การบริ หารการประเมินผลการเรี ยน
4. การบริ หารการนิเทศภายในสถานศึกษา
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5. การบริ หารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
6. การบริ หารการวิจยั และพัฒนา
7. การบริ หารโครงการทางวิชาการอื่นๆ
8. การบริ หารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ
9. การบริ หารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา
จากขอบข่ายการบริ หารวิชาการที่นกั วิชาการเสนอไว้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอบข่ายการบริ หารวิชาการมาพัฒนาเป็ นงานวิชาในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารวิ ช าการส าหรั บ การจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพเต็มที่ พร้ อมทั้ง
เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขและเติบโตตามวัยอย่างมีคุณภาพและมีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขได้
ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษาปฐมวัย
การพัฒ นาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาเกิ ดจากข้อก าหนดในพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ระบุวา่ ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาหน้าที่ใน
การจัดท าหลัก สู ตรแกนกลางในทุ ก ระดับ เพื่ อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมื องดี ของชาติ การ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษา และให้สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกระดับ
มีหน้า ที่จดั ท าสาระของหลัก สู ตรตามจุ ดประสงค์ของหลัก สู ตร แกนกลาง ทั้ง นี้ ส าระดัง กล่ า ว
เกี่ ยวกับสภาพปั ญหาในชุ มชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่ น คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ได้มีการ
ดาเนินการมาเป็ นเวลานับสิ บปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็ นต้นมา ขณะเดียวกันได้มีผลการศึกษาวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยที่น่าสนใจ ที่ศึกษาสถานภาพงานวิทยานิ พนธ์ดา้ น
การศึกษา ระหว่าง พ.ศ. 2546–2551 ที่เกี่ ยวกับสถานภาพของงานวิทยานิ พนธ์ เกี่ ยวกับหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย พบว่ามีวิทยานิ พนธ์เกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย จานวน 10 เรื่ อง คิดเป็ น
ร้อยละ 4.50 ของกลุ่มตัวอย่าง และจาแนกเป็ น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มงานวิทยานิ พนธ์เกี่ยวกับการสร้าง
และพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย มีจานวน 5 เรื่ อง 2) กลุ่มงานวิทยานิ พนธ์เกี่ยวกับการเตรี ยม
ความพร้ อ มและการบริ หารหลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย มี จ านวน 2 เรื่ อ ง และ 3) กลุ่ ม งาน
วิทยานิ พนธ์เกี่ ยวกับการใช้หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย จานวน 3 เรื่ อง แสดงถึ งความสนใจที่มีต่อ
หลัก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวัย ที่ น าไปสู่ ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย ยัง มี จ านวนไม่ ม าก ขณะเดี ย วกัน ส านัก
ประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2552) ได้รายงานความก้าวหน้า
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การจัดการการเรี ยนรู้ระดับปฐมวัย ปี 2551 – 2552 ในด้านการบริ หารงานการศึกษาปฐมวัย พบว่า
ยัง คงพบปั ญหาในเรื่ องของการนิ เ ทศ ก ากับ ติ ด ตามการใช้ หลัก สู ต ร การจัดท าหลัก สู ต ร
สถานศึ กษา การกากับติ ดตามให้มีการประเมินคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา การประเมินการนา
หลักสู ตร ไปใช้ ไม่มีการบริ หารการเชื่ อมต่อหลักสู ตร ไม่จดั ให้มีการพบปะทากิ จกรรมร่ วมกับ
ผูป้ กครองอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่ อง การขออนุ ม ตั ิ การใช้หลักสู ตรต่อคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานมีน้อย สถานศึกษาไม่มีการจัดให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตร ไม่มีการประเมินผลการใช้
หลักสู ตรขาดการวางแผนในการกาหนดหลักสู ตร หน่วยการเรี ยนรู ้
ผลจากการศึกษาวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็ นถึ งสภาพที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรสถานศึกษา
ปฐมวัย คื อ ยัง มี ก ารพัฒนาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวัย น้อ ย ส่ ว นในด้า นการบริ ห ารจัด การ
หลักสู ตรมีปัญหาขาดการ ขออนุ มตั ิใช้ การนิ เทศ กากับติดตามการใช้หลักสู ตร การใช้และการ
ประเมินผลหลักสู ตร และในด้านการขาดการวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตร
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวสถานศึกษาจึงควรให้ความสาคัญต่อหลักสู ตรของสถานศึกษา
ในภาพรวมดังนี้ คือ 1) การจัดให้มีการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาอย่าง เหมาะสม 2) มี การ
บริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษาที่ พฒั นาขึ้นทั้งในด้านการขออนุ มตั ิใช้หลักสู ตร การบริ หาร
นิ เทศ กากับติ ดตามการใช้หลักสู ตร ด้านการใช้ หลักสู ตรในระดับชั้นเรี ยน และการให้ชุมชน
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วม 3) การจัดให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร
ในที่น้ ีจะเสนอความเห็นเฉพาะในประเด็นการจัดทาหรื อการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ปฐมวัยดังนี้
1. กรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2. การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
3. การเลือกสาระความรู้และประสบการณ์
กรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
การพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษามี ก รอบแนวคิ ด พื้ น ฐานมาจากความหมายของค า
“หลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย” ซึ่ ง กรมวิชาการ (2546) ให้ความหมายว่า หมายถึ ง แนวทางหรื อ
ข้อกาหนดของการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ จะทาให้ผูเ้ รี ยน มีความรู้ ความสามารถ โดย
ส่ งเสริ มให้แต่ละคนพัฒนาไปสู่ ศกั ยภาพสู งสุ ดของตน โดยเป็ นหลักสู ตรที่เกิ ดจากการนาสภาพที่
เป็ นปั ญหา จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุ มชน สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น คุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ม ากาหนดเป็ นสาระและจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ก ับ เด็ กบนพื้นฐานของหลักสู ตร
แกนกลาง และ เพิ่มเติมสาระตามความถนัด ความสนใจของเด็กปฐมวัย โดยความร่ วมมือของ
สถานศึกษาและชุมชน
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จากความหมายดัง กล่ า วแสดงถึ ง กรอบแนวคิ ด เพื่ อน ามาใช้ใ นการพัฒนา หลัก สู ต ร
สถานศึกษาคือ
1. นาสภาพที่เป็ นปัญหา จุดเด่น เอกลักษณ์ของชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยมากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์หลักสู ตร
และกาหนดสาระการเรี ยนรู ้
2. การนาสาระตามข้อ 1 มาสู่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งจะต้องอยู่บน พื้นฐานของ
หลัก สู ต รแกนกลาง กล่ า วคื อ ต้อ งยึ ด หลัก สู ต รแกนกลางเป็ นหลัก ของการพัฒ นาหลัก สู ต ร
สถานศึกษา
3. สาระและกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อกระบวนการจัดประสบการณ์ที่จดั ให้กบั เด็กตามข้อ
1 นั้น จะเกิดจากการมีส่วนร่ วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
4. ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กที่จดั ไว้ในหลักสู ตรนั้นจะต้องสอดคล้องตามความ
ถนัดและความสนใจของเด็กปฐมวัย
สรุ ปว่า การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัยนั้น จะพัฒนาจากการมีส่วนร่ วมระหว่าง
สถานศึ ก ษาและชุ ม ชน ในส่ วนของสาระที่ เป็ นไปตามความต้องการของชุ ม ชน สั ง คม โดยมี
หลักสู ตรแกนกลางเป็ นหลัก ทั้งนี้ สาระและกระบวนการจัดประสบการณ์น้ นั จะต้องตอบสนอง
ความสนใจและสอดคล้องกับความถนัดของเด็ก
การตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบของการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลัก สู ตรเป็ นการดาเนิ นการเป็ นกระบวนการอย่า งเป็ นขั้นตอน ในแต่ ล ะ
ขั้นตอนนั้นจะมี วิธี ดาเนิ นการที่ มี จุ ดมุ่ง หมาย มี วิธี การและมี ผลผลิ ตของการดาเนิ นการนั้น ๆ
เพื่อให้ได้หลักสู ตรที่มีลกั ษณะตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้มีนกั วิชาการและหน่วยงานที่เสนอรู ปแบบไว้
อย่างหลากหลาย ในที่ น้ ี จะเสนอตัวอย่าง รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรที่มีลกั ษณะสอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย ดังนี้
1. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของทาบา
ทาบา (Tab, 1962) ได้เสนอรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรที่มาจากแนวคิดการพัฒนา
หลักสู ตรโดยใช้วิธีแบบรากหญ้า (Grass-Roots Approach) โดยมีความเห็ นว่าครู ผูส้ อนควรเป็ น
ผูอ้ อกแบบหลักสู ตรที่จะใช้ดว้ ยตนเองมากกว่าการออกแบบหลักสู ตรจากหน่วยเหนื อ และได้เสนอ
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการและความจาเป็ นของสังคมและผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 2 กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
ขั้นที่ 3 กาหนดสาระการเรี ยนรู ้
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ขั้นที่ 4 การจัดลาดับสาระความรู ้และประสบการณ์
ขั้นที่ 5 การประเมินผลหลักสู ตร
2. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของนักวิชาการไทย
นักวิชาการด้านหลักสู ตรของไทย ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2549) ได้เสนอรู ปแบบการ
พัฒนาหลักสู ตรระดับท้องถิ่ น ที่เป็ นการนาหลักสู ตรแกนกลางมาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ บท
ทางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นของผูเ้ รี ยน โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 จัดตั้ง คณะทางาน ซึ่ งได้แก่ ผูส้ อน ผูร้ ู ้ ด้านท้องถิ่ น นักพัฒนาหลักสู ตร ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น นักวิชาการในระดับนั้น
ขั้นที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน
ขั้นที่ 3 กาหนดจุดมุ่งหมาย
หลักสู ตร
ขั้นที่ 4 การกาหนดสาระความรู ้ที่สัมพันธ์กบั ความรู ้ในท้องถิ่น
ขั้นที่ 5 การกาหนดกิจกรรมและแนวทางการจัดประสบการณ์
ขั้นที่ 6 การกาหนดคาบเวลา
ขั้นที่ 7 การกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ขั้นที่ 8 การจัดทาเอกสาร
หลักสู ตร
ขั้นที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสู ตร
ขั้นที่ 10 การเสนอขออนุมตั ิใช้หลักสู ตรจากหน่วยงาน
ขั้นที่ 11 การนาหลักสู ตรไปใช้
ขั้นที่ 12 การประเมินผล
หลักสู ตร
3. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546) ได้เสนอรู ปแบบของการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารหลักสู ตรแกนกลาง และข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว ชุ มชน
สภาพปั จจุบนั ปั ญหา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ขั้นที่ 2 จัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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2) โครงสร้างหลักสู ตรที่ครอบคลุมสาระการเรี ยนรู ้รายปี กาหนดเวลาเรี ยน กาหนดการ
จัดประสบการณ์ การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ การประเมินพัฒนาการ
การบริ หารจัดการหลักสู ตร
ขั้น ที่ 3 ตรวจสอบหลัก สู ต รของสถานศึ ก ษาปฐมวัย โดยการประเมิ น ก่ อ นใช้
ประเมินระหว่างใช้ และประเมินหลังใช้
4. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน
รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน เป็ นการพัฒนาหลักสู ตรที่
สอดคล้อ งกับ แนวทางการจัด การศึ ก ษาที่ น ามาตรฐานการศึ ก ษาด้า นผูเ้ รี ย นมาก ากับ โดยใช้
มาตรฐานดังกล่ า วเป็ นเป้ าหมายและทิ ศทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี คุณลักษณะตามที่มาตรฐาน
กาหนด ซึ่ งได้แก่ มาตรฐานด้านคุ ณธรรม ด้านจิตสานึ กในการอนุ รักษ์ ด้านการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ น
ด้านการคิด ด้านความรู ้และทักษะเบื้องต้น ด้านความสนใจใฝ่ รู ้ ด้านสุ ขนิสัย และด้านสุ นทรี ยภาพ
และลักษณะนิสัย
ลัก ษณะของการพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาแบบอิ ง มาตรฐานจะน ามาตรฐาน
ดังกล่าวมากาหนดเป็ นทิศทางและจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้ที่มีความยืดหยุน่ สามารถจัดลาดับหน่วย
การเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสมด้านสมรรถนะของผูเ้ รี ยน โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดมาตรฐานช่วงชั้น (คุณลักษณะที่พึงประสงค์)
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์คาสาคัญในมาตรฐาน
ขั้นที่ 3 กาหนดสาระหลักหรื อกิจกรรมที่สอดคล้องกับคาสาคัญ หรื อประเด็นปั ญหา
ของท้องถิ่น หรื อเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนสนใจที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
สาหรับการพัฒนาหลักสู ตรแบบอิงมาตรฐานนี้ จุดเน้นจะอยูท่ ี่หน่วยการเรี ยนรู ้ ที่อิง
มาตรฐาน ซึ่ งมีองค์ประกอบของหน่ วยการเรี ยนรู ้ คือ 1) หัวเรื่ องหรื อชื่ อหน่ วย 2) มาตรฐานการ
เรี ยนรู้ (คุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์) 3) สาระสาคัญของหน่ วยการเรี ยนรู ้ 4) กิ จกรรมการเรี ยนรู ้
(การจัดประสบการณ์และกิจกรรม) 5) การประเมินผล
5. รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
รู ปแบบการพัฒ นาหลั ก สู ตรสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ วนร่ วม มี แ นวคิ ด มาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ มาตรา 9 ที่ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ครอบครัว ในการ
จัดการศึกษา และแนวคิดเรื่ องการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และรวมทั้งแนวคิ ดเรื่ อง
หลักการมีส่วนร่ วมที่บุคคลซึ่ งมีผลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ มีโอกาสในการร่ วมตัดสิ นใจในการ
ทากิจกรรม เพื่อให้ได้ผลตามที่คาดหวังไว้
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จากแนวคิดดังกล่าวจึงนามาสู่ รูปแบบการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาที่ยึดหลักสู ตร
แกนกลางเป็ นหลักภายใต้บ ริ บ ทสัง คม วัฒนธรรมท้องถิ่ นและชุ ม ชน ที่ เกิ ดจากการมี ส่ วนร่ วม
ระหว่างบุคคลภายในสถานศึ กษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน และบุคลากร ภายนอกสถานศึกษา
ได้แก่ ผูป้ กครอง นักวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งมีรูปแบบการพัฒนาหลักสู ตรดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการสาระการเรี ยนรู ้จากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
ขั้นที่ 2 ยกร่ างหลักสู ตรและหาคุณภาพก่อนใช้
ขั้นที่ 3 การใช้หลักสู ตร
ขั้นที่ 4 ประเมินผลหลักสู ตร
จากรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรดังกล่ าว สถานศึ กษาจะนามาสู่ การตัดสิ นใจเลื อก
รู ปแบบสู่ การปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ อาจเป็ นการ ตัดสิ นใจเลื อกรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง หรื อเป็ นการนามา
ประยุกต์ผสมผสานกันเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพหรื อความต้องการของสถานศึกษา
การเลือกสาระความรู้และประสบการณ์
สาหรับในส่ วนของสาระความรู ้และประสบการณ์ในระดับการศึกษาปฐมวัยในหลักสู ตร
แกนกลาง กาหนดสาระที่ ควรเรี ยนรู ้ เป็ น 4 เรื่ องใหญ่ ๆ คือ ตัวเรา บุ คคลและสถานที่ ธรรมชาติ
รอบตัวและสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว ทั้งนี้ การกาหนดสาระที่ควรเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรสถานศึกษา จะกาหนด
ในลักษณะของหน่วยการเรี ยนรู ้ ซึ่ งได้มาจากการสารวจความต้องการของท้องถิ่นและผูเ้ รี ยน และ
นามากาหนดหน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่สัมพันธ์กบั สาระในหลักสู ตรแกนกลาง สาระความรู ้ ในท้องถิ่ น
ได้แก่
1. สาระท้องถิ่นจังหวัด ซึ่ งประกอบด้วยความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจังหวัด ได้แก่ ประวัติ
ความเป็ นมา สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะเด่ น แหล่ งความรู ้ แหล่ งท่องเที่ ยว สถานที่สาคัญ บุคคล
สาคัญ ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาชี พ ฯลฯ สาระท้องถิ่ นจังหวัดจึ งเป็ น
สาระที่ ครอบคลุ มทุ กสิ่ งทุกอย่างที่ มีอยู่ในจังหวัด หลอมรวมให้เห็ นถึ งลักษณะเฉพาะที่ โดดเด่ น
และลักษณะเฉพาะที่มีต่อวิถีชีวติ การเรี ยนรู ้สาระท้องถิ่นจังหวัดจึงเป็ นการเรี ยนรู ้เรื่ องราวที่อยูใ่ กล้
ตัว ที่ได้พบเห็นในชี วิตจริ ง ทาให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจต่อท้องถิ่ น ทาให้เข้าใจถึ งความสาคัญ
ของท้องถิ่ น เข้าใจสภาพและอาจจะเป็ นสิ่ งที่นาไปสู่ ความเข้าใจปั ญหาที่ทอ้ งถิ่ นเผชิ ญ ท้ายที่สุด
การเรี ยนรู ้ สาระท้องถิ่ นจะเป็ นการปลูกฝั งให้เกิ ดความรักในท้องถิ่ น มีเจตคติที่ดีในการที่จะดูแล
รักษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนในอนาคต
2. สาระภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็ นบุคคลที่มีความรอบรู ้
เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับศาสตร์ ต่าง ๆ ของท้องถิ่ น หรื อที่เรี ยกว่า ปราชญ์ชาวบ้าน หรื อปราชญ์ทอ้ งถิ่ น
ทั้งนี้ ได้แก่ บุคคลที่ ได้รับการลาดับชื่ อไว้ในทะเบียนของจังหวัด หรื อ ผูท้ ี่ ได้รับการยกย่องเป็ นที่

34

ประจักษ์โดยทัว่ ไปนอกจากนี้ ยงั หมายถึ ง ความรู ้ ความคิ ดที่ เป็ นแบบแผนของการดาเนิ นชี วิตที่
ปฏิบตั ิสืบทอดกันด้วยความเชื่อว่าเป็ นสิ่ งดีงาม ทรงคุณค่า และบ่งบอกถึงความเป็ นตัวตนของกลุ่ม
สังคม เช่ น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ปฏิบตั ิ คติ ความเชื่ อ การละเล่นต่าง ๆ การดูแลรักษา คาสอน
ในการดาเนิ นชี วิตเป็ นต้น นอกจากภูมิปัญ ญาด้านบุคคลและ ด้านความรู้ ดังกล่าวแล้ว ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ยังรวมถึงประสบการณ์ที่ใช้ในการดาเนิ นชีวิต ที่ปฏิบตั ิกนั ต่อ ๆ มาโดยถือกันว่าเป็ นสิ่ งดี
งาม ถู กต้อง เป็ นประโยชน์ ต่อชี วิตประจาวัน เช่ น ความรู ้ เกี่ ย วกับพืช สมุ นไพรยาพื้ นบ้า น การ
ประดิษฐ์วสั ดุทอ้ งถิ่น การประกอบอาหาร การประกอบอาชี พของท้องถิ่น ค่านิ ยม พิธีกรรมต่าง ๆ
ในชี วิตประจาวัน คาสอนทางศาสนา คากล่ าวสอนของคนเฒ่าคนแก่ เป็ นต้น สาระความรู้ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นที่ ได้เรี ยนรู ้ จะนาไปสู่ ความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนิ นชี วิตที่ สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่ น เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจต่อสิ่ งต่าง ๆ ที่ มีเหตุ ผลเชื่ อมโยงกับวิถีการดาเนิ นชี วิต เกิ ดเป็ น
ค่านิยม ก่อเกิดเป็ นความรักและชื่นชมต่อชีวติ ในท้องถิ่นของตน
3. สาระอาชี พ เป็ นเรื่ องของการประกอบอาชี พของท้องถิ่ น ซึ่ งจาแนกออกเป็ นการ
ประกอบอาชี พดั้งเดิมอันเป็ น ภูมิปัญญาที่ส่ังสมถ่ายทอดสื บมาตั้งแต่อดี ต ทั้งนี้ ลกั ษณะของอาชี พ
จะสัมพันธ์ กบั สภาพภูมิศาสตร์ พื้นที่ ทรัพยากร ภูมิอากาศของท้องถิ่ น ยึดหลักแห่ งการพึ่งพา
ตนเอง โดยอาศัยหลักธรรมชาติ เช่ น การทานา ในท้องถิ่ นบางแห่ ง จะทานาในที่ราบ มีลกั ษณะ
ของการทานาแบบอย่างทัว่ ไปคือ แบ่งแปลงนาเป็ นตอน ๆ มีคนั นาที่เกิดจากคันดินกักกันน้ าไว้เป็ น
สิ่ งหล่ อเลี้ ยงต้นข้าว ในขณะที่บางแห่ ง เช่ นตามเขตพื้นที่ภาคใต้ สภาพภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ น
ภูเขา พื้นที่ราบมีน้อย การปลูกข้าวจึงปลูกตามไหล่เขา เรี ยกว่าทาไร่ ขา้ วหรื อข้าวไร่ ซึ่ งต่างจาก
การทานาในพื้นที่ราบ เป็ นต้น ขณะเดี ยวกันในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็ นบริ เวณติดทะเล จะมีการประมง
น้ าเค็ม มีเรื อหาปลาขนาดใหญ่ ขณะที่จงั หวัดในพื้นที่ราบจะมีเพียงการประมงน้ าจืดที่จบั สัตว์น้ า
ในแม่น้ า ลาคลอง บึง หนอง การอาชีพของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นจึงต่างกันไป นอกจากการอาชีพ
ที่สัมพันธ์กบั บริ บททางภูมิสังคมแล้วยังเกี่ยวข้องกับการอาชี พที่เกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็ นการนาความรู ้ ประสบการณ์ในตามหลักการการประกอบ
อาชี พเดิ มมาผสมผสานกับความรู ้ สมัยใหม่ เพื่อการแก้ปัญหาและเพื่อตอบสนองความต้องการที่
เกิ ดขึ้น เช่ น การประกอบอาชี พที่เกี่ ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งความรู ้ดา้ นการเกษตรกรรม
และแหล่งความรู้ทางวิถีชีวติ เป็ นต้น รวมทั้งอาชี พที่เกิดจากความรู ้สมัยใหม่ที่ผสมผสานกับความรู ้
เดิม เช่น การเกษตรสมัยใหม่ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น เป็ นต้น การจัดสาระความรู ้
ท้องถิ่ นดังกล่าวจะทาให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้วิถีชีวิต การดาเนินชีวิต การประกอบอาชี พของท้องถิ่ นที่
เกิดจากภูมิปัญญาที่สัมพันธ์กบั สภาพภูมิสังคมของตน เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชี วิต
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ที่สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ และสังคม ก่อเกิดความรักความภาคภูมิใจในอาชี พที่สุจริ ตกับ
การดาเนินชีวติ ที่เหมาะสม
4. สาระแหล่งเรี ยนรู ้ ในท้องถิ่ นแต่ละที่ ลว้ นแล้วแต่มีความรู ้ อยู่ในแหล่งท้องที่ น้ นั ๆ
เป็ นสิ่ งที่ให้ความรู ้แก่ผคู ้ นทั้งในด้านความรู ้ในการดาเนิ นชี วิต ความรู ้ในการดารงชี วิตและความรู ้
เพื่อการต่อยอด ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวฒั น์ (2544: 41–42) ได้ให้แนวคิดและข้อมูลเกี่ ยวกับ
แหล่งเรี ยนรู ้ วา่ “…เขาเรี ยนรู ้จากชุ มชนในเรื่ องต่าง ๆ มากมาย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน
ต่าง ๆ ในชุ มชน ประวัติ ประเพณี พิธีกรรมของชุ มชน แหล่งเรี ยนรู ้ทางศาสนา วัฒนธรรม งาน
อาชีพ การทามาหากินในชุมชน เหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งมีผลกระทบต่อชี วิตคน
ในชุมชน….” และได้กล่าวถึงแหล่งเรี ยนรู ้ใน ชุ มชนจากการเสนอแหล่งข้อมูล โดย ดร.กาญจนา
เอกะวิภาค (2541) ที่ได้เสนอแหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนที่ รัฐและประชาชนจัดตั้งขึ้ น ได้แก่ อุทยาน
การศึกษา อุทยานประวัติศ าสตร์ อุทยานแห่ งชาติทางทะเล อุทยานแห่ งชาติในท้องถิ่นแถบภูเขา
ศูนย์วฒั นธรรม ศูนย์ศิลปาชี พ ศูนย์เยาวชน ศูนย์หตั ถกรรม หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ประเภท
ต่ า ง ๆ สถาบัน ของชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ใ นวิ ถี ชี วิ ต และการท ามาหากิ น ของชุ ม ชน แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น
ธรรมชาติในชุ มชน…” นอกจากนี้ ท่านยังได้ระบุ ถึงความสาคัญของการเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้
ท้องถิ่ นที่นอกจากจะทาให้ผเู ้ รี ยนได้รับสาระความรู้จากชุ มชนแล้ว ยังช่ วยให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา โดยยกข้อคิดของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (2543) ที่ระบุวา่ “…..ใน
ชุ มชนมี ผรู ้ ู ้ ด้านต่าง ๆ มากมาย มากกว่าครู ที่สอนท่องหนังสื อ มากนัก เช่ น ผูร้ ู ้ ทางเกษตรกรรม
ทางช่าง ศาสนา ศิลปิ น หมอพื้นบ้าน นักธุ รกิจรายย่อย ผูน้ าชุมชน จะมีครู มากมายหลากหลายเป็ น
ครู ที่รู้จริ ง ทาจริ ง จะทาให้การเรี ยนรู ้เข้าไปเชื่ อมโยงกับการปฏิบตั ิจริ ง….เมื่อผูร้ ู้ในชุมชนเหล่านี้
กลายเป็ นครู ก็จะเป็ นการยกระดับ คุณค่า ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของชุมชน…”
ดังนั้นแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนนอกจากจะเป็ นการสอนที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ถึงความรู ้ ที่มีใน
ท้องถิ่ นของตนแล้ว ยังเป็ นการให้ได้เรี ยนจากการปฏิบตั ิ ได้เห็นการเชื่ อมโยงของความรู ้ กบั การ
นาไปใช้ ขณะที่เรี ยนยังได้เรี ยนรู ้ วิธีการเลี ยนแบบต่าง ๆ ที่ นอกเหนื อจากการเรี ยนโดยการบอก
กล่าวจากครู ได้เรี ยนจากการสื บค้น ได้เรี ยนจากการปฏิสัมพันธ์ท้ งั ทาง กายภาพและทางสังคม ผล
ที่ได้จากการเรี ยนสาระแหล่งเรี ยนรู ้ จึงมิใช่เนื้ อเนื้ อความรู ้ แต่เพียงอย่างเดี ยว ผูเ้ รี ยนยังได้เรี ยนผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ได้ปฏิบตั ิจริ งอีกด้วย
5. สาระวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ในท้อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่ มี ที่ ม าและประวัติ
อันยาวนานที่สืบเนื่ องถ่ายทอดบอกกล่าว เล่าขาน และปรากฏให้เป็ นวิถีชีวิตที่เรี ยกว่า วัฒนธรรม
ซึ่ งแต่ล ะพื้ นแห่ ง ล้วนมี วฒั นธรรมที่ ดีงามที่ สืบ ทอดกันมาตั้ง แต่ ครั้ งบรรพบุ รุษ เป็ นสิ่ ง ที่ สั งคม
ยอมรั บว่าเป็ นสิ่ งที่ มีคุณค่าต่อการนาไปประพฤติ ปฏิ บตั ิ และมี คุณค่าในการอนุ รัก ษ์ธารงรั กษา
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ถ่ายทอดต่อคนรุ่ นหลังให้นาไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความสุ ข ความเจริ ญของชี วิต วัฒนธรรมดังกล่าว
ได้แ ก่ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ ค าสอน นิ ท านพื้ น บ้า น การปฏิ บ ัติ ใ น
ชี วิตประจาวัน การปฏิ บตั ิ ในวาระหรื อโอกาส ต่าง ๆ รวมทั้งการละเล่ น การประกอบอาชี พ
ภาษา ดนตรี เพลงพื้นเมือง สาระวัฒนธรรมท้องถิ่นจะเป็ นการสื บทอดความรู ้ ของท้องถิ่นจากคน
รุ่ นหนึ่งสู่ คนรุ่ นหนึ่ง เพื่อให้มีการปฏิบตั ิสืบทอดกันไปอย่างไม่ขาดสาย
การเรี ย นรู ้ จากสาระในท้องถิ่ น ดังกล่ าวจึ งทาให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นในสิ่ งที่ ใกล้ตวั ได้ฝึก
ปฏิ บตั ิและเรี ยนรู ้ การเชื่ อมโยงระหว่างความรู ้ กบั การปฏิ บตั ิ ได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ และ
ชุ มชนของตน พัฒนาไปสู่ ความรัก ความภาคภูมิใจ และเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นพื้นฐานให้
เด็กเกิดความรักในประเทศชาติ และมีอุดมคติแห่งความเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย
การจัด การเรี ย นรู้ เ ป็ นกระบวนการที่ ส าคัญ ในการน าหลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 สู่ การปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ การที่ ผเู ้ รี ยนจะมีคุณภาพและบรรลุ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ /
ตัวชี้วดั หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยเหตุน้ ีครู ผสู ้ อนต้องมีความรู ้ ความเข้าใจสิ่ งที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้ วดั สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะพึงประสงค์
ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายการจัดการเรี ยนรู้โดยมีหลักการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การจัดการ
เรี ยนรู ้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
และการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นคุณธรรมจริ ยธรรม
ในการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ครู ผู้ส อนต้อ งจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายเพื่อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู ้ บรรลุ ตามเป้ าหมายของหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ ที่
จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยนในการเตรี ยมเข้าสู่ โลกปั จจุบนั เช่ น การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู ้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิ ญสถานการณ์และแก้ปัญหา
กระบวนการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง กระบวนการปฏิบตั ิ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจยั
กระบวนการเรี ย นรู้ ข องตนเอง และกระบวนการพัฒ นาลัก ษณะนิ สั ย เป็ นต้น อี กทั้ง ต้อ งให้
ความสาคัญกับการใช้สื่อ การพัฒนาสื่ อ การใช้แหล่ ง เรี ย นรู ้ ภูมิปั ญญาท้องถิ่ น และการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายควบคู่กนั เพื่อให้เกิดการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง
การจัดการเรี ยนรู ้สู่การพัฒนาผูเ้ รี ยน
1. หลักการจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่สาคัญในการนาหลักสู ตรสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
บรรลุ ตามเป้ าหมายที่ หลักสู ตรกาหนด ครู ผูส้ อนจึ งควรให้ความสาคัญและสรรหากระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ /ตัวชี้ วดั นาพาให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
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สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ดี ผูเ้ รี ยน
ควรได้มีส่วนร่ วมในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ / กระบวนการเรี ยนรู ้ คานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างผูเ้ รี ยน พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และมุ่งเน้นความรู ้คู่คุณธรรม จัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมีความหมายหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของ
ผูเ้ รี ยน ธรรมชาติของวิชาให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าหรื อเข้าถึ งแหล่งเรี ยนรู ้ ตามความสนใจ ใช้สื่อ
การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยมีครู ผสู้ อนเป็ นผูอ้ านวยความ
สะดวก ทั้งนี้หลักการที่สาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่
1.1 การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยึดหลักว่าผูเ้ รี ยน
ทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยการจัดวิธีการเรี ยนรู ้ให้เหมุสมกับความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละตนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ ได้ลงมือศึกษา ค้นคว้า คิดแก้ปัญหา และปฏิบตั ิงานเพื่อ
สร้ า งความรู ้ ได้ด้วยตนเองโดยมี ค รู ผูส้ อนเป็ นผูส้ ่ ง เสริ มสนับสนุ นจัดสถานการณ์ ใ ห้เอื้ อต่อการ
เรี ยนรู้
1.2 การจัดการเรี ยนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
การจัดการเรี ยนรู ้ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่ให้
ความสาคัญกับความแตกต่างของผูเ้ รี ยนแต่ละคนเพื่อวางรากฐานชีวติ ให้เจริ ญงอกงามอย่างสมบูรณ์
มีพฒั นาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดการเรี ยนรู้
ต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองครู ผสู ้ อนจึงควรมีขอ้ มูลผูเ้ รี ยน
เป็ นรายบุคคล สาหรับในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และนาไปพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
การจัดการเรี ย นรู ้ ที่ สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เป็ นการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับการทางานของสมอง การเชื่ อมโยง
วงจรสมอง การจัดการเรี ยนรู ้ ที่ขดั ต่อการทางานของสมองจะทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ไม่ได้เต็มตาม
ศักยภาพ อี กทั้งต้องคานึ งถึ ง พัฒนาการทางอารมณ์ ของผูเ้ รี ยน สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่เป็ น
กัลยาณมิตรให้เรี ยนอย่างมีความสุ ข โดยใช้ประสบการณ์ตรงด้านร่ างกายที่เป็ นรู ปธรรม ข้อเท็จจริ ง
และทักษะด้านต่างๆ ที่ปรากฏในชีวติ จริ งตามธรรมชาติ ตลอดจนสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ดีดึงดูดความสนใจ
เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวัย จะส่ งผลให้
ผูเ้ รี ยนมีความสนใจ ความตั้งใจ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทางานและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมี
ความสุ ข
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1.4 การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
การจัดการเรี ยนรู ้มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ด้วยการการจัดการเรี ยนรู ้
ที่บูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ได้รับรู ้ เกิดการยอมรับเห็นคุณค่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนเป็ น
ลักษณะนิสัยที่ดี
2. บทบาทครู ผสู้ อนและผูเ้ รี ยนในการจัดการเรี ยนรู้
2.1 บทบาทครู ผสู้ อน
2.1.1 การส ารวจประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ครู ผูส้ อนควรค านึ ง ว่า
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีวธิ ี การเรี ยนรู ้ (Learning Styles) แตกต่างกัน ดังนั้นครู ผสู ้ อนจะต้องให้เวลาในการ
เรี ยนรู ้และให้โอกาสกับผูเ้ รี ยนได้คน้ พบวิธีการเรี ยนรู ้ ของตนเอง จึงจะเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและทาให้
การเรี ยนรู ้น้ นั มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน ด้วยเหตุน้ ีครู ผสู ้ อนควรดาเนินการดังนี้
2.1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อนาข้อมูลมาใช้การวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ทา้ ทายความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยคานึ งถึงลั กษณะการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
แต่ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ความสนใจ และความ
ต้องการที่แตกต่างกันและจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผูเ้ รี ยน ลักษณะของผูเ้ รี ยนและ
สนองความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ได้ดี มีพฒั นาการที่เป็ นไปตาม
ความสามารถและเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
2.1.1.2 กาหนดเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นกับผูเ้ รี ยนด้านความรู ้ ทักษะ/
กระบวนการที่จะนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.2 การบู รณาการและการถ่ ายโยงความรู ้ ครู ผูส้ อนควรได้บูรณาการสิ่ ง ที่
ต้อ งการให้ ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้ เชื่ อ มโยงกับ ประสบการณ์ เ ดิ ม ของผูเ้ รี ย นน าไปประยุ ก ต์ใ ช้อ ย่า ง
สร้ างสรรค์และสามารถแก้ปั ญหาในชี วิตประจาได้ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ค รู ผูส้ อนควร
ดาเนินการดังนี้
2.1.2.1 ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้และจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตอบสนองความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล สอดคล้องกับ พัฒนาการทางสมองและเน้นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม เพื่อนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้/ ตัวชี้วดั ของหลักสู ตร
2.1.2.2 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้เกิดการ
เรี ยนรู้
2.1.2.3 จัดเตรี ย มและเลื อกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิ จกรรม นาภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
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2.1.2.4 ประเมิ น ความก้า วหน้ า ในการเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ยนด้ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และระดับพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยน
2.1.2.5 วิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น เพื่ อ นาผลมาใช้ใ นการซ่ อมเสริ ม และ
พัฒนาผูเ้ รี ยนรวมทั้งปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ของตนเองด้วยการบวนการวิจยั
2.2 บทบาทของผูเ้ รี ยน
2.2.1 กาหนดเป้ าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเองให้บรรลุ
ตามเป้ าหมาย
2.2.2 แสวงหาและเข้า ถึ ง แหล่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ มี อยู่อย่า งหลากหลาย และรู ้ จ ัก
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล ข้อความรู้ เพื่อนามาปรับใช้ในการดารงชีวติ ในสังคม
2.2.3 ลงมื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง สรุ ปสิ่ ง ที่ ไ ด้เ รี ยนรู้ ด้ว ยตนเองและน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.2.4 มีปฏิสัมพันธ์ ทางาน ทากิจกรรมร่ วมกับกลุ่มเพื่อนและครู
2.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่างต่อเนื่ อง
สรุ ปได้ว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่กล่าวมาเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่จะทาให้
ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายของ
หลักสู ตรครู ผสู ้ อนจึงควรคัดสรรและเลือกนามาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ การเลือกว่าวิธีใดเหมาะสม
ที่สุดต้องพิจารณาจากวัตถุ ประสงค์ของการจัด กิ จกรรมว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ อะไร
สามารถนาพาให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสาคัญและลักษณะอันพึงประสงค์ใด กระบวนการเหล่านี้ หาก
นามาใช้แล้วจะได้ผลเพียงใดจึงเป็ นหน้าที่ของครู ผสู ้ อนที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ครู ผสู ้ อน
จึงจาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่จะนามาใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรี ย นรู ้ / ตัวชี้ วดั ของหลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย พุ ท ธศัก ราช 2546 ซึ่ ง ได้ก าหนด
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สาคัญ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับคุ ณภาพของเด็กและเยาวชน
ในอนาคต
3. การวัดและประเมินผลพัฒนาการปฐมวัย
การวัดและประเมินผลพัฒนาการปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ
ด้วยเหตุน้ ีสถานศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยจึงได้จดั การศึกษาในรู ปแบบต่างๆให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และยังสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
แต่ในปั จจุบนั การจัดการศึกษามุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมากที่สุด การเรี ยนการสอนจึงต้องมีการปรับ
กระบวนการเรี ยนการสอนและการวัดและประเมินผลพัฒนาการปฐมวัยตามสภาพจริ งมากกว่าโดย
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การดูจากแฟ้ มสะสมผลงานเป็ นการพัฒนาความก้าวหน้าและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปลูกฝังให้
เด็กมีนิสัยรักการทางานเกิดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันระหว่างเด็ก ครู ผูป้ กครอง สามารถสร้างองค์
ความรู ้ แ ละเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในการวัด และประเมิ น ผล การประเมิ น ผลระดับ ปฐมวัย เป็ น
กระบวนการต่ อเนื่ อ ง และเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จกรรมปกติ ตามตารางกิ จ กรรมประจ าวัน และ
ครอบคลุ มพัฒนาการทุกด้าน นาผลมาใช้ในการจัดกิ จกรรม หรื อประสบการณ์ พัฒนาเด็กให้เต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละคน ด้วยเหตุน้ ี ผูส้ อนซึ่ งเป็ นผูท้ ี่จะทาหน้าประเมินเด็ก ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยเป็ นอย่างดี และต้องเข้าใจโครงสร้ างของการประเมิ น
อย่างละเอี ยด มี ความสามารถในการเลื อกเครื่ องมื อ และวิธีการที่ จะใช้ได้อย่างถู กต้อง จึ งทาให้
ผลงานการประเมินเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
ความหมายของการวัดและการประเมินผล
ความหมายการวัดผล (Measurement)
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) กล่าวว่า การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการที่
ก าหนดตัว เลขหรื อ สั ญ ลัก ษณ์ ใ ห้ ก ับ สิ่ ง ของ บุ ค คล หรื อ เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งมี ก ฎเกณฑ์ เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงคุ ณลักษณะของสิ่ งที่วดั นั้นให้เป็ นปริ มาณมากน้อย เช่น การวัดความสู งหรื อน้ าหนัก
ของคน ก็ คื อการเปลี่ ย นแปลงคุ ณลัก ษณะและส่ วนสู ง ของคนออกเป็ น ปริ ม าณ นิ้ ว เซนติ เมตร
เป็ นต้น
ความหมายการประเมินผล (Evaluation)
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) กล่าวว่า การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการ
ที่กระทาต่อจากการวัดผล โดยการนาข้อมูลที่ได้รับมาวินิจฉัยตัดสิ นหาข้อมูลสรุ ปค่าที่ได้จากการวัด
อย่างมีกฎเกณฑ์
การประเมินผลพัฒนาการปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546) ได้กล่าวว่า การประเมินผลพัฒนาการปฐมวัย หมายถึ ง
การประเมินพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติ ปัญญาของเด็ก โดยถื อเป็ น
กระบวนการต่อเนื่ อง และเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมปกติที่จดั ให้เด็กในแต่ละวัน ทั้งนี้ มุ่งนาข้อมูล
การประเมินมาพิจารณาปรับปรุ งและวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มให้เด็กแต่ละคนได้รับการ
พัฒนาตามจุดหมายของหลักสู ตร
การประเมินผลพัฒนาการปฐมวัย หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจของครู ที่มีต่อพัฒนาการ
การเรี ยนรู้ ความเข้าใจและความต้องการเด็กแต่ละคน การประเมินผลที่ดีควรเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน ความสนใจ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนโดยส่ วนใหญ่
พ่อ แม่ ผูป้ กครองต้องการให้มีการประเมิ นผลการพัฒนาการเด็ก เนื่ องจากต้องการทราบว่าลู ก
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ของตนเรี ยนรู้ อะไรและตนสามารถช่ วยกระตุ น้ พัฒนาการลู กอย่างไร ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ต้องการให้มี ก ารประเมิ นผลพัฒนาการเด็ ก เพราะต้อ งการสนับ สนุ นและส่ ง เสริ ม ครู ใ นการจัด
สภาพแวดล้อ มในโรงเรี ย นให้ เ หมาะสมกับ เด็ ก ครู ต ระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ก าร
ประเมินผลพัฒนาการเด็ก เนื่ องจากต้องการทราบพัฒนาการของเด็ก เพื่อเป็ นแนวทางในการจัด
กิจกรรมเตรี ยมสภาพสิ่ งแวดล้อมและประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาการ
ของเด็กเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ในเด็ก ในการจัดประสบการณ์ให้กบั เด็กปฐมวัยครู จาเป็ นต้อง
มีความรู ้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการเรี ยนการอสนของตน เพื่อจะได้จดั
ประสบการณ์ ใ ห้ส อดคล้องกับ จุ ดมุ่ ง หมายที่ ต้ งั ไว้ รวมตลอดถึ ง ความสนใจและความต้องการ
ของเด็ก การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,
2540) ประกอบด้วยดังนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก (Observation)
วิธีการสังเกตเป็ นวิธีที่ใช้มากที่สุดในการศึกษาเด็ก วิธีการที่ครู ส่วนใหญ่ใช้ในการ
เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก คือ การเฝ้ าดูและการฟั งโดยธรรมชาติแล้วครู ทุกคนจะสังเกตเด็กที่
ตนสอนอยูเ่ ป็ นประจาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู ช้ นั เด็กเล็กหรื อชั้นอนุ บาลซึ่ งจาเป็ นต้องเข้าใจธรรมชาติ
และลัก ษณะนิ สั ยเด็ กแต่ ละคนเพื่อจะได้จดั เตรี ยมสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อพัฒนาการการ
เรี ยนรู ้.ของเด็ก การสังเกตอาจอยูใ่ นรู ปแบบของการจดบันทึกหรื อการให้ความสนใจไปยังสิ่ งที่เด็ก
กาลังทาหรื อพูดอยู่ การสังเกตอาจเกิดขึ้นเป็ นกิจวัตรประจาวัน และไม่เป็ นทางการได้ การสังเกต
เด็กอย่างเป็ นระบบเกิ ดขึ้นเนื่ องจาก ในการสังเกตเด็ก จานวน 20-30 คน ในชั้นเรี ยนหนึ่ งๆ ครู คน
เดี ยวหรื อสองคนไม่สามารถสังเกตพฤติ กรรมต่างๆ ของเด็กได้ท้ งั หมดหรื อถึ งแม้นจะสังเกตได้
ข้อมูลต่างๆที่ ได้มาอาจถูกละเลยหรื อไม่มีการเก็บรวบรวมถ้าไม่มีการจดบันทึ ก ในขณะเดี ยวกัน
ข้อมูลที่ได้อาจไม่มีความต่อเนื่องในทางลึก ด้วยเหตุน้ ี จึงมีความจาเป็ นที่ครู จะต้องใช้การบันทึกการ
สังเกตเด็ กอย่างเป็ นระบบ เพื่อช่ วยให้ตนทราบข้อมูลของเด็กแต่ล ะคนในชั้นเรี ยนของตนอย่า ง
เพียงพอ เป็ นระบบ และมีความต่อเนื่ อง พร้อมที่จะให้ขอ้ มูลกับผูป้ กครอง ในการสังเกตพฤติกรรม
เด็กอย่างเป็ นระบบ ครู จาเป็ นต้องตระหนักถึงความรู ้สึกและความคิดเห็ นของตนให้มากที่สุด และ
บันทึ กความรู ้ สึกและความคิดเห็ นของตนลงไปโดยแยกออกจากข้อมูลที่บรรยายในระหว่างการ
สังเกตจากนั้นจึ งนาข้อมูลทั้งหมดมาตีความ วินิจฉัย วิเคราะห์หาข้อสรุ ปของพฤติกรรมและการ
เรี ยนรู ้ของเด็กที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทาการสังเกต
2. การสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์ ต่างจากการสังเกตและวิธีอื่นๆ ที่วิธีการสัมภาษณ์ เปิ ดโอกาสให้มีการ
ซักถามในสิ่ งที่ผสู ้ ัมภาษณ์ตอ้ งการทราบ มีโอกาสที่จะสังเกตท่าทาง การเคลื่อนไหวของตา น้ าเสี ยง
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หรื อระดับเสี ยงซึ่งประกอบคาพูด สาหรับข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลัง
ความรู้ สึ ก ทัศ นคติ การรั บ รู้ และความคาดหวัง ของผูส้ ั ม ภาษณ์ การสั ม ภาษณ์ จ ะได้ผ ลดี ถ้า ผู้
สัมภาษณ์ได้สร้างความคุน้ เคยกับผูถ้ ูกสัมภาษณ์ก่อน การสัมภาษณ์โดยทัว่ ไปมี 3 ประการคือ
2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง (Structure interviews) การสัมภาษณ์ แบบนี้
ผูส้ ัมภาษณ์ หรื อครู จะเตรี ยมคาถามที่จะถามไว้ล่วงหน้า ซึ่ งเป็ นการสะดวกต่อผูส้ ัมภาษณ์ หรื อครู
ในขณะเดียวกันผูส้ ัมภาษณ์ จะไม่มีโอกาสถามอะไรที่นอกเหนื อไปจากคาถามที่เตรี ยมซึ่ งเป็ นการ
จากัดคาตอบและโอกาสของผูส้ ัมภาษณ์เช่นกัน
2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรื อไม่เป็ นทางการ(Unstructured or Informal
interviews) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการเป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั มาในการสัมภาษณ์เด็กเล็กเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่มีการสังเกตเด็กอย่างเป็ นระบบแล้ว ครู อาจเตรี ยมหัวข้อที่ตอ้ งการ
คุยหรื อสนทนากับเด็กไว้อย่างคร่ าวๆแต่มิได้จดคาถามให้เด็กตอบทีละข้อเหมือนการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงการสร้าง ครู อาจมีการซักถามหรื อพูดคุยกับเด็กในเรื่ องที่ครอบคลุมหัวข้อที่ครู เตรี ยมไว้
ข้อดี ของการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง คือ ช่ วยให้ครู รู้จกั เด็กในชั้นของตนมาก
ขึ้น มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ เด็กบางคนซึ่ งขี้อายหรื อพูดน้อยในชั้นอาจจะช่าง
คุยมากขึ้นเมื่อโอกาสสนทนา พูดคุยกับครู สองต่อสอง ในขณะเดียวกัน เด็กที่ชอบแสดงออกเมื่ออยู่
ท่ามกลางเพื่ออาจรู ้สึกอึดอัดหรื อไม่สบายใจเมื่อต้องคุยกับครู สองต่อสองได้ การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้ างช่ วยให้ครู ได้ภาพรวมของเด็กมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง
ควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือประเมินผลชนิดอื่นๆเสมอ
2.3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง(Partially structured interviews) การสัมภาษณ์
แบบนี้ มี ผูส้ ัมภาษณ์ หรื อครู จะเตรี ยมคาถามไว้ล่วงหน้าบางส่ วน และคาถามบางส่ วนเกิ ดขึ้ นใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบนี้ เหมาะสาหรับผูท้ ี่เริ่ มต้นใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์ในการ
ประเมินผลและยังไม่มีความชานาญกับวิธีการนี้ เพราะผูส้ ัมภาษณ์สามารถเตรี ยมคาถามมาล่วงหน้า
ส่ วนหนึ่ ง ในขณะเดี ย วกันการสั ม ภาษณ์ จะดู เป็ นธรรมชาติ ม ากขึ้ น เพราะผูส้ ั ม ภาษณ์ มี โอกาส
สนองตอบ (Respond) ต่ อ ค าตอบของผูส้ ั ม ภาษณ์ และมี โ อกาสซัก ถามหรื อ ตั้ง ค าถามใหม่ ๆ ใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ได้
3. การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก (Anecdotes)
การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็กเป็ น การเขียนเรื่ องราวสั้นๆ เกี่ยวกับตัวเด็กจัดเป็ นอีก
วิธีหนึ่ งที่ช่วยให้ครู เข้าใจเด็กได้ดีข้ ึน ครู อาจเขียนเรื่ องราวสั้นๆ เกี่ ยวกับตัวเด็กจากเหตุการณ์ ที่มี
ความหมายทั้ง กับ ตัว ครู แ ละตัว เด็ ก ในการเลื อ กเหตุ ก ารณ์ ที่ น ามาเขี ย น จะบ่ ง บอกถึ ง การให้
ความสาคัญของครู ต่อพฤติกรรมเด็ก และช่วยให้ครู ตอบคาถามที่ตนอย่างรู ้ได้ข้ ึน ในการบันทึกเรื อง
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ราวที่น่าสนใจของเด็ก ครู อาจสังเกตเหตุการณ์จนกระทัง่ เหตุการณ์ผา่ นพ้นไปจึงทาการจดบันทึกก็
ได้ หรื อครู อาจจดบันทึกอย่างย่อๆ ในขณะที่สังเกตการณ์อยูก่ ็ได้แล้วจึงนามาเขียนใหม่ทีหลังในการ
เขียนบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับเด็กในชั้นเรี ยน ครู ประจาชั้นอาจต้องใช้เวลามาก แต่ในขณะเดียวกันก็
ช่ วยให้ครู เห็ นภาพพจน์ และเข้าใจเด็กแต่ละคนในชั้นของตนได้ดีข้ ึ น ครู ตระหนักว่าตนสามารถ
กระตุน้ พัฒนาการการเรี ยนรู ้ของเด็กในส่ วนไหน ขณะเดียวกันครู ได้ทราบถึงกระบวนการเรี ยนการ
สอนและการใช้คาถามของตนไปพร้อมกันด้วย นอกจากนั้น การบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับเด็กในชั้น
เรี ยนยังช่วยให้ครู พฒั นาทักษะการเขียนเพิ่มขึ้น เรี ยนรู ้เกี่ยวกับตนเองและพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของเด็กได้ดีข้ ึน มีความเข้าใจและเห็นภาพพจน์เด็กที่ตนสอนมากขึ้น
4. แฟ้ มผลงานเด็ก (Portfolios)
แฟ้ มผลงานเด็ก (Portfolios) ถือเป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและ
การเรี ยนรู ้ของเด็กที่มีจุดประสงค์และกระทาอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ แฟ้ มผลงานเด็กช่วยให้ตวั เด็ก
ตระหนักถึ งประสบการณ์ ความพยายาม ความก้าวหน้า และความส าเร็ จของตนเอง ซึ่ งถื อเป็ น
พื้นฐานของการประเมินผลพัฒนาการเด็กและการจัดโปรแกรมการเรี ยนการสอนต่อไป
ลักษณะแฟ้ มงานเด็ก
แฟ้ มผลงานเด็ ก (Portfolios) สามารถยื ด หยุ่ น (Flexible) และปรั บ เปลี่ ย นได้
(Adaptable) เนื้อหาสาระและกระบวนการของการเลือกผลงานหรื อสิ่ งที่จะรวบรวมในแฟ้ มผลงาน
เด็กสามารถยืดหยุน่ ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วัยและระดับพัฒนาการของเด็ก วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
หรื อหน่วยงานและข้อพิจารณาอื่นๆ
แฟ้ มผลงานเด็ ก มุ่ ง เน้น ที่ ค วามสามารถหรื อ จุ ด เด่ น ของเด็ ก จะเน้นสิ่ งที่ เ ด็ก ท าได้
มากกว่าสิ่ งที่เด็กทาไม่ได้จากพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 26 ได้
กาหนดถึงการประเมินผลผูเ้ รี ยนว่าให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนการร่ วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไป
ในกระบวนการเรี ยนการสอน ดังนั้นการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการของผูเ้ รี ยนจึ งเป็ น
หน้าที่ของผูส้ อน โดยถือว่าการประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนการสอนเพื่อใช้เป็ น
กลไกในการติดตามพัฒนาและช่วยเหลือผูเ้ รี ยนให้พฒั นาความสมารถในการเรี ยนรู ้ให้เต็มศักยภาพ
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ได้ระบุวา่ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญต้องวัดและประเมิ นให้ครอบคลุ มทุกด้านทั้งในส่ วนของกระบวนการและผลงาน ทั้งด้าน
ความรู้ความรู้สึกและทักษะการแสดงออกทุกด้าน และเป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง สาหรับการ
ประเมิ นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นได้นาหลักการดังกล่ าวมาเป็ นแนวทางในการประเมินของ
ผูเ้ รี ยน ดังปรากฏในเอกสารหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ระบุถึงหลักการประเมิน
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พัฒนาการทางเด็ก ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ว่าเป็ นการประเมิ นพัฒนาการด้านร่ า งกาย อารมณ์ จิ ตใจ
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็ นกระบวนการต่อเนื่องและเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่
จัดให้เด็กในแต่ละวัน ทั้งนี้ให้มุ่งนาข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุ ง วางแผนการจัดกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุ ดหมายของหลักสู ตร (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2546: 43) โดยยึดหลักดังนี้
1. ประเมินพัฒนาการครบทุกด้านและนาผลมาพัฒนาเด็ก
2. ประเมินเป็ นรายบุคคล อย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องตลอดปี
3. สภาพการประเมินควรมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิกิจกรรมประจาวัน
4. ประเมิ นอย่า งเป็ นระบบ มี ก ารวางแผน เลื อกใช้เ ครื่ องมื อและจดบันทึ ก ไว้เป็ น
หลักฐาน
5. ประเมินตามสภาพจริ งด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะกับเด็กรวมทั้งใช้แหล่งข้อมูล
หลายๆ ด้าน ไม่ควรใช้การทดสอบ
4. การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
การวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสาเร็ จได้เป็ น
อย่างดี ทั้งการนากระบวนการวิจยั และผลการวิจยั มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ โดยเฉพาะการปฏิรูปการ
เรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการวิจยั นั้น เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ ผูส้ อนและผูบ้ ริ หารสามารถนาไปปฏิ รูปการ
เรี ยนรู ้ในสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ งกฎหมายแม่บททางการศึกษา
ของไทย ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การวิ จ ัย และก าหนดไว้ห ลายมาตราที่ ช้ ี ให้ เ ห็ น ว่า การวิ จ ัย เป็ น
กระบวนการที่ ค วบคู่ ไ ปกับ กระบวนการเรี ย นรู ้ และกระบวนการท างานของผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การศึกษา ซึ่ งเป็ นกลไกนาไปสู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ กล่าวคือ มาตรา 24(5) ระบุให้ใช้
การวิจ ัย เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของกระบวนการเรี ย นรู ้ ผูเ้ รี ย นสามารถใช้ก ารวิจยั เพื่ อการศึ ก ษาเรื่ องที่
น่ า สนใจและต้องการหาความรู ้ ใหม่ หรื อต้องการแก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น การวิจยั จึ งสั ม พันธ์ ก ับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะช่วยฝึ กกระบวนการคิด การจัดการหาเหตุผลในการตอบปั ญหา และรู้จกั
ประยุกต์ความรู ้ มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหามาตรา 30 ระบุให้ผสู ้ อนทาวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ผูส้ อนนอกจากจัดกระบวนการเรี ยนการสอนแล้ว ยังใช้วิจยั เพื่อศึกษา
ปั ญหาหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการรู ้คาตอบ พัฒนาสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนาหรื อแก้ปัญหาและศึกษาและพัฒนาใน
สิ่ งที่ เป็ นปั ญหาหรื อต้องการพัฒนาควบคู่กนั ไปอย่างตอเนื่ อง โดยบูรณาการกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั ให้เป็ นกระบวนการเดียวกันสามารมองเห็ นปั ญหา ระบุหรื อรู ้ ปัญหาได้
รู ้จกั การวางแผนการวิจยั เก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีหลักฐานการได้มาซึ่ งข้อค้นพบ
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มี เหตุ ผลอธิ บ ายถึ ง ข้อค้นพบ มาตรา 48 ระบุ ใ ห้ส ถานศึ ก ษาจัดให้มี ระบบการประคุ ณภาพใน
สถานศึกษาดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ หารจึงต้องวิจยั เชิ งประเมินเกี่ ยวกับองค์กร/สถานศึกษา
เพื่อใช้ผลการวิจยั นั้นมาประกอบการตัดสิ นใจ จัดทานโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กรนั้น
ต่ อ ไป การวิ จ ั ย จึ ง เป็ นส่ วนของกระบวนการบริ หารจั ด การที่ น าผลมาใช้ ใ นการพั ฒ นา
ในขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ หารสามารถใช้การวิจยั เพื่อเป็ นการสร้ างองค์ความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ น
ผูน้ าในการสร้ างภูมิ ปัญญาและการเรี ยนรู้ ไ ด้ พระราชบัญญั ติการศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กาหนด นาการวิจยั มาใช้เป็ นกระบวนการควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนรู ้และการดาเนิ นงานเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู้ คือ
1) การใช้ ก ารวิ จ ัย ในการะบวนการเรี ย นรู ้ มุ่ ง ให้ ผู ้เ รี ย นท าวิ จ ัย เรี ย นท าวิ จ ัย เพื่ อ ใช้
กระบวนการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนสามารถวิจยั ในเรื่ องที่สนใจหรื อต้องการหา
ความรู ้หรื อต้องการแก้ไขปั ญหาการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่ งกระบวนการวิจยั จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการคิด ฝึ ก
การวางแผน ฝึ กการหาค าตอบด้วยตัวเอง ฝึ กการสังเกตการณ์ เปรี ย บเที ย บ โดยผสมผสานองค์
ความรู ้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง
2) การวิจยั พัฒนาการเรี ย นรู ้ มุ่ ง ให้ผูส้ อนสามารถทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ย นรู ้ ด้วย
การศึ ก ษา วิเคราะห์ ปั ญหาการเรี ย นรู ้ วางแผนแก้ไ ขปั ญหาการเรี ย นรู ้ เก็ บ รวบรวมข้อมู ล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ ให้ผสู ้ อนสามารถทาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นาไปสู่
คุ ณภาพการเรี ยนรู้ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนรู้ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้ ทดลองใช้นวัตกรรมการเรี ยนรู ้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมนั้นๆ
และให้ผสู ้ อนสามารถนากระบวนการวิจยั มาจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ด้วยการใช้เทคนิ ค
วิธีการที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้จาการวิเคราะห์ปัญหา สร้ างแนวทางเลื อกในการแก้ไขปั ญหา
ดาเนินการตามแนวทางที่เลือก และสรุ ปผลการแก้ไขปั ญหาอันเป็ นการฝึ กทักษะฝึ กกระบวนการคิด
ฝึ กการจัดการเผชิญสถานการณ์จริ ง และปรับประยุกต์มวลประสบการณ์มาใช้แก้ไขปั ญหา
3) การวิจยั พัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งเน้นให้ผบู ้ ริ หารทาการวิจยั และ
นาผลการวิจยั มาประกอบการตัดสิ นใจรวมทั้งจัดทานโยบายและวางแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา
ให้เป็ นองค์กรที่นาไปสู่ คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็ นแหล่งสร้างเสริ มประสบการณ์เรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ย นอย่า งมี คุ ณภาพการวิจยั เป็ นกระบวนการค้น หาความรู ้ และแนวทางปฏิ บ ตั ิ ที่ นาไปสู่ ก าร
ปฏิ บตั ิการเรี ยนรู ้ ที่เชื่ อถื อได้ สามารถนาผลการค้นพบมาแก้ไขการเรี ยนรู ้ หรื อตัดสิ นใจพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเนื่ องจากการวิจยั เป็ นกระบวนการเชิงระบบที่ชา้ กรศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะเริ่ มต้นจากขั้นการศึกษาและวิเคราะห์
ปั ญหา จนถึงขั้นการสรุ ปและรายงานผล
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การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนเป็ นเป้ าหมายของ
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยการใช้การวิจยั ในกระบวนการเรี ยนรู้ การวิจยั พัฒนาการเรี ยนรู้ และการวิจยั
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวคิดในแต่ละประเด็นดังนี้
1) การใช้การวิจยั ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ท่านพระธรรมปิ ฎก (ปอ.ปยุตโต) (พระธรรม
ปิ ฎก, 2541: 18) กล่าวว่า มนุ ษย์มีชีวิตที่ดี ที่ประเสริ ฐก็จะต้องฝึ ก ต้องเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ การฝึ กฝน
พัฒนานี้เป็ นความพิเศษของมนุษย์ มนุ ษย์ที่ฝึกฝนตนหรื อมีการเรี ยนรู ้จึงเปลี่ยนแปลงไป และทาให้
โลกเปลี่ ยนแปลงอย่างมากมาย สรุ ปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์จากการเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตนเองจากสื่ อและอุปกรณ์ ที่มีอยู่ตาม
แหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ในครอบครัว ในชุมชน ในสถานศึกษาที่ผเู ้ รี ยนพบเห็นเป็ นประจา การใช้การ
วิจยั ในกระบวนการเรี ยนรู ้มีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ค วามต้องการการเรี ย นรู ้ ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ ผูเ้ รี ย น
ต้องทราบความต้องการการเรี ยนรู ้ ของตนเอง มี การลาดับความสาคัญก่ อนหลังความจาเป็ นและ
ความสาคัญให้ได้เป็ นลาดับแรก และกาหนดเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้ได้
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนนี้ ผเู ้ รี ยนต้องรู ้ จกั การวางแผนการเรี ยนรู ้
ของตนเองว่าเป็ นเป้ าหมายเรื่ องใด มีเวลามากน้อยเพียงใด มีแหล่งเรี ยนรู ้ไหนบ้าง มีวิธีเรี ยนใดบ้าง
ต้องใช้สื่อใดบ้าง และเมื่อมีปัญหาจะสามารถปรึ กษาใคร เมื่อได้รับความรู ้จะสามารถใช้ความรู ้น้ นั
ได้อย่างไร ตลอดจนวางแผนไปถึงการนาความรู ้ที่ได้ไปปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิในการแสวงหาความรู ้
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ซึ่ งอาจใช้วิธีต่างๆ ในการเรี ยนรู ้ เช่ น การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึ ก
การสรุ ปผล จากการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
ขั้นตอนที่ 4 การสรุ ป ข้อความรู ้ เป็ นขั้นตอนที่ ผูเ้ รี ย นมาสรุ ป ความรู้ และน าเสนอ
ความรู ้ที่ได้จากการค้นคว้าในรู ปแบบต่างๆที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 การประเมิ นผลเพื่ อปรั บ ปรุ งและนาไปใช้ใ นการพัฒนาเป็ นขั้นตอนที่
ผูเ้ รี ยนประเมิ นผลกระบวนการเรี ยนรู ้ ของตนเองในระหว่างการเรี ยนรู ้ ทุก ขั้นตอนเพื่อไปสู่ การ
ปรับปรุ งรวมถึงการนาความรู ้ที่ได้ไปพัฒนางานต่อไป
2) การวิจยั พัฒนาการเรี ยนรู้ ในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การหัวใจของ
การปฏิ รูป ในครั้ งนี้ การปฏิ รูป ผูส้ อน ซึ่ ง เป็ นปั จจัย ส าคัญในการนาความส าเร็ จมาสู่ ก ารปฏิ รู ป
การศึกษา ความสาคัญของผูส้ อนมีมากมายเป็ นผูท้ ี่มีภาระหนักในการอบรมปมนิ สัยพลเมืองของ
ชาติ ผูส้ อนจะต้องคานึ งถึ งมาตรฐานคุ ณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ อยู่เสมอว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดกระบวนการ
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เรี ยนรู ้ตรงตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการหรื อไม่มีปัญหาหรื ออุปสรรค์ใดบ้าง ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เน้นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่กาหนดให้เป็ นภารกิจของผูส้ อน 3 ประการ
1. จัดกระบวนการเรี ยนการสอนและใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้
(มาตรา 24 (5)
2. ทาวิจยั เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละดับการศึกษา(มาตรา30)
3. นาผลการวิจยั มาใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน (มาตรา 30)
สรุ ป ดังนั้นการใช้การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้จึงเป็ นภารกิจที่สาคัญและจาเป็ น ในกรณี
ผูส้ อนพบว่า กระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ที่กาลังดาเนิ นการอยู่มีปัญหามากหรื อมี ความจาเป็ น
ต้องการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน ควรใช้วงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ความต้องการ/พัฒนาการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประเมินผล การเรี ยนรู ้
และการรายงานผลการเรี ยนรู้ เป็ นการนากระบวนการวิจยั เข้ามาใช้ในการดาเนินงานของผูส้ อน
ขั้นตอนที่ 3 ผูส้ อนทาการประเมินระหว่างสอนแล้วพบปั ญหาดังกล่าวสามารถปรับปรุ ง
แก้ไขได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งในขณะนั้น
ขั้นตอนที่ 4 ผูส้ อนสามารถจัดทารายงานผลการเรี ยนรู ้ แก่ ผูเ้ กี่ ยวข้องเพื่อทราบและใช้
ประโยชน์ต่อไป สถานศึกษาจะมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใดขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบในสถานศึกษานั้นๆ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545: 35) ได้กาหนดแนวทางในการจัดทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ดงั นี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั การบริ หารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ให้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. ส่ งเสริ มให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู ้ ให้แต่ละกลุ่ มสาระ
การเรี ยนรู้
3. ประสานความร่ วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ ผลงานการวิจยั
หรื อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กรและ
หน่วยงานและสถาบันอื่น
สรุ ปได้วา่ กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยนั้น เป็ นการพัฒนาคุณภาพการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปตามความแตกต่างและวัยของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของชุมชน ท้องถิ่นในแต่ละบริ บทนั้นๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
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5. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
สื่ อและของเล่ น จัดเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่ ง สภาพแวดล้อมหนึ่ ง ที่มีผลต่อการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก สื่ อและของเล่นแต่ละประเภท มีส่วนในการพัฒนาเด็กแตกต่างกันไป การ
เลือกใช้และผลิตสื่ อ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่พ่อแม่ ผูป้ กครอง รวมทั้งครู จะมีบทบาทในการพิจารณาให้
เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการนาสื่ อและของเล่น
มาใช้ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนั้น การผลิตสื่ อและของเล่น สาหรับเด็กปฐมวัย จึง
ควรคานึงถึงหลักการผลิต การเลือกใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
หลักการเลือกสื่ อและของเล่น
แนวทางในการเลือกสื่ อและของเล่นโดยทัว่ ไป ควรมีหลักเกณฑ์การเลือกเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อเด็กหรื อผูเ้ รี ยนดังนี้
1. การเลื อกสื่ อควรพิจารณาให้มีความสัมพันธ์กบั เรื่ องที่ ตอ้ งการให้เด็กๆได้เรี ยนรู ้
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ และสอดคล้องกับเนื้อหาอย่างครบถ้วน
2. การนาสื่ อไปใช้ในกิ จกรรมหรื อประสบการณ์ ให้เด็ก ต้องคานึ งถึงผลที่จะเกิ ดขึ้ น
ดังนั้นก่อนนาสื่ อไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผล ควรมีการทดลองใช้และติดตามผลการใช้สื่อนั้นๆ ก่อน
3. สื่ อควรสร้างเสริ มความคิดและให้แนวทางในการแก้ปัญหาได้หลายๆ ด้าน
4. กรณี ผลิ ตสื่ อขึ้ นใช้เอง ควรพิจารณาเทคนิ คการผลิ ตสื่ อนั้นๆ ว่า ดี หรื อมี ค วาม
เหมาะสมในการใช้งานมากน้อยแค่ไหน เช่น สี ขนาด สัดส่ วน ที่ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
5. สื่ อต้องเหมาะสมกับวัย เพศ ระดับความรู ้ ประสบการณ์เดิมของผูร้ ับ
6. การสร้างสื่ อรวมทั้งการใช้สื่อ ควรยึดหลักการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
มนุ ษย์ อันได้แก่ ความต้องการทางกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการการยอมรับของ
กลุ่ม ความต้องการการยกย่องนับถือ ความต้องการความสาเร็ จในชีวติ
7. ควรเลือกใช้สื่อชนิ ดที่เข้าถึงและเป็ นที่นิยมของกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงภาษาที่สามารถ
สื่ อสารให้เข้าใจได้ง่าย น่าสนใจ และใช้สื่ออย่างคุม้ ค่า
8. สื่ อนั้นๆ ผูร้ ับควรรับรู ้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าให้มากที่สุด
9. สื่ อที่ใช้ควรเป็ นสถานการณ์ในปั จจุบนั ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้า รวดเร็ ว
ตรงตามเป้ าหมาย
10. ควรนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม บุคลากร องค์กร หรื อทรัพยากรต่างๆ ใน
ท้องถิ่น มาใช้เป็ นสื่ อให้มากที่สุด
หลักการใช้สื่อ วัสดุ - อุปกรณ์และของเล่นประกอบการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย
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1. สื่ อนั้น ควรส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสติปัญญา ร่ างกาย สังคม
อารมณ์และจิตใจ ซึ่ งอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
2. เน้นสื่ อที่เป็ นจริ ง หรื อเป็ นสื่ อที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
3. ควรเป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั เด็ก สะดุดตา เร้าความสนใจของเด็กได้ดี
4. มีความปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อเด็ก
5. สื่ อนั้นๆ ต้องเหมาะสมตามวัยหรื อพัฒนาการเด็ก
6. มี ข นาดเหมาะสมกับ เด็ ก แต่ ล ะวัย น้ าหนักเบา เด็ก สามารถหยิบจับ เคลื่ อนย้าย
ด้วยตนเองได้สะดวก
ลักษณะของสื่ อและวัสดุอุปกรณ์ที่ดี
1. สื่ อและวัสดุอุปกรณ์ตอ้ งเหมาะกับวัยของเด็ก
2. มีความมัน่ คง แข็งแรง ปลอดภัย ไม่แหลมคม
3. ทาด้วยวัสดุที่ไม่เป็ นพิษ และไม่ติดไฟง่าย ที่สาคัญไม่ควรทาด้วยแก้ว เพราะอาจแตก
และเป็ นอันตรายต่อเด็กได้
4. มีการออกแบบที่ดี มีวธิ ี การใช้ที่ไม่ยงุ่ ยาก
5. มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี
6. เร้าใจเด็ก ชวนให้คิดคานึง สร้างจินตนาการ ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการ
แก้ปัญหา
7. หาซื้ อได้ง่ายด้วยราคาประหยัด หรื อสามารถผลิตขึ้นใช้เองได้
8. ผ่านการทดสอบจากผูผ้ ลิต และได้มีการทดลองใช้ก่อนนาไปใช้จริ ง
การจัดเตรี ยมวัสดุเพื่อการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
สื่ อการเรี ยนการสอน เป็ นสิ่ งที่ครู สามารถจัดทาหรื อผลิ ตขึ้นเองได้ โดยจัดหาวัสดุจากสิ่ ง
ต่างๆ ที่มีอยูร่ อบตัว อาจเป็ นวัสดุที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น หรื อวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ดี
การจัดแบ่งสื่ อ สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
1.วัสดุทอ้ งถิ่น
2.วัสดุเหลือใช้
3.วัสดุทาขึ้นเอง
4.วัสดุซ้ือมาราคาถูก
ของเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
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การเล่น เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับเด็กที่ขาดมิได้ อาจกล่าวได้วา่ การเล่นเป็ นการทางานของเด็ก โดย
ธรรมชาติแล้ว เด็กจะชอบเล่นเนื่ องจาก ทาให้เด็กได้รับความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ได้ผอ่ นคลาย
ความเครี ยด ประการสาคัญ เด็กได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ จากการเล่น ดังนั้นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาส่ งเสริ มพัฒนาการได้สูงสุ ด จะเป็ นอะไรไปไม่ได้นอกจากของเล่น
ความหมายของ ของเล่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 กล่าวว่า ของเล่นหมายถึง ของสาหรับเด็ก
เล่นเพื่อให้สนุกหรื อเพลิดเพลิน
ให้ความหมายของคาว่า ของเล่น ว่าหมายถึ ง สิ่ งของหรื อวัสดุ อุปกรณ์ ที่นามาให้เด็กเล่น
บางทีก็เรี ยกว่า เครื่ องเล่น อาจรวมถึงอุปกรณ์ดนตรี อุปกรณ์พลานามัยและอื่นๆ ซึ่ งของเล่น จะเป็ น
สื่ อให้รู้จกั ได้ใช้ ได้จดั กระทา หรื อประดิษฐ์สร้างสรรค์ตามจินตนาการของเด็ก
ความหมายของคาว่า ของเล่ น หมายถึ ง วัตถุ ใ ดๆ ที่ นามาให้เด็ กเล่ น แล้วสร้ างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินให้กบั ผูเ้ ล่น เป็ นสื่ อนาเด็กไปสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มพัฒนาการทุก
ด้านของเด็ก
จึงกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ของเล่นเป็ นสื่ อที่เด็กใช้ประกอบในการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
บางครั้งสามารถอธิ บายความคิด ความคับข้องใจของเด็ก ทาให้ผใู ้ หญ่หรื อผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหลายเข้าใจ
และจัดการศึกษาเพื่อนาไปสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก
ประโยชน์ของของเล่น
การจัดหาของเล่นให้แก่เด็ก ควรเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ รวมทั้งให้โอกาสเด็กได้
เล่น ซึ่ งเด็กจะได้รับประโยชน์ดงั นี้
1. ของเล่นช่วยให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และส่ งเสริ มพัฒนาการ
ทุกด้าน
2. ของเล่นช่วยกระตุน้ ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก
3. ของเล่นช่วยตอบสนองความต้องการของเด็กในการทากิจกรรมต่างๆ
4. ของเล่นให้โอกาสเด็กได้แสดงความรู ้สึกนึกคิดของตนเองอย่างอิสระในการเล่น
5. ของเล่นช่วยสร้างเสริ มบุคลิกลักษณะพื้นฐานที่ดีให้แก่เด็ก และยังช่วยพัฒนาเด็กในการ
เรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ของเล่นสามารถจาแนกประเภทตามคุณประโยชน์ดา้ นการพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ดังนี้
1. ของเล่นที่ส่งเสริ มพัฒนาการทางกายของเด็กปฐมวัย ของเล่นที่ส่งเสริ มพัฒนาการด้านนี้
ก่อให้เกิ ดการพัฒนาทางการใช้ประสาทสัมผัส อันได้แก่ ตา หู จมูกดมกลิ่ น ลิ้ นชิ มรส และกาย
สัมผัส ของเล่นประเภทนี้ จะให้คุณประโยชน์แก่เด็กในรู ปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น เครื่ องแขวน
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ต่างๆ ให้ประโยชน์ดา้ นการกลอกสายตา ทาให้ประสาทตาว่องไว ฟุตบอลผ้าที่ใช้ผา้ ชนิ ดหรื อสี
ต่างๆ ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู ้เรื่ องผิวสัมผัส การขยา ขว้าง ปา ของเล่นตักตวง เล่นน้ าเล่นทราย จะช่วย
พัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือ เป็ นต้น
2. ของเล่นที่ส่งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย เป็ นของเล่นที่เล่นแล้ว ส่ งเสริ ม
ให้เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์ ช่วยให้จิตใจแจ่มใส เบิกบาน หากเป็ นของเล่นที่เด็กเล่นคนเดียว มัก
มีเสี ยงและสามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่ งเด็กจะสนใจและสามารถเล่นได้นานๆ ยกตัวอย่างเช่น กล่อง
ดนตรี เครื่ องเคาะหรื อเขย่าต่างๆ ตุก๊ ตาคนหรื อสัตว์ หุ่นต่างๆ เป็ นต้น
3. ของเล่นที่ส่งเสริ มพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า เป็ นของเล่นที่เด็กเล่น
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การเล่นร่ วมกัน เด็กๆจะเรี ยนรู้และเข้าใจความคิดและความรู้สึกของผูอ้ ื่น การ
เรี ยนรู ้ การอยู่ร่วมกัน การเอื้อเฟื้ อช่ วยเหลื อ การแบ่งปั น เป็ นสิ่ งที่ผูใ้ หญ่ควรสนับสนุ นและจัด
ประสบการณ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมให้แก่เด็ก ทั้งยังช่วยลดพฤติกรรมการยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง
ของเด็กได้อีกด้วย ของเล่นที่ส่งเสริ มพัฒนาการด้านนี้ ได้แก่ บันไดงูและลูกเต๋ า เล่นขายของ เตา
ขนมครก เชือกชนิดยาว (ที่เด็กๆ สามารถเล่นแกว่งเชือกได้หลายคน) บัตรไพ่ เป็ นต้น
4. ของเล่นที่ส่งเสริ มพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็ นของเล่นที่ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการด้าน
ภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิ ตศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และอื่นๆ ของเล่นที่ส่งเสริ มด้านนี้ เด็กๆ
จะสนุ กสนานกับวิธีเล่นในรู ปแบบต่างๆ อาจมีการแข่งขันกันเล่น ฝึ กความจา การสังเกต รวมทั้ง
พัฒนาด้านภาษา
ลักษณะของเล่นที่ดี
1. ต้องเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
2. มีความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ปราศจากพิษ ทาความสะอาดได้ง่าย
3. ดึงดูดความสนใจของเด็กและเป็ นของเล่นที่เด็กๆทัว่ ไปนิยมเล่น
4. ไม่จาเป็ นต้องมีราคาแพง อาจใช้วสั ดุเหลือใช้ หรื อวัสดุในท้องถิ่น
5. ช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสและการรับรู ้ของผูเ้ ล่นได้เหมาะสมตามวัย
6. กระตุน้ ให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
7. ของเล่นที่ดีควรพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ตั้งแต่ระดับหยาบ
จนถึงการเคลื่อนไหวที่ละเอียดเพิ่มขึ้นตามวัย เช่น ต่อบล็อก ลากจูงหรื อเข็นรถ ขี่จกั รยาน เล่นกีฬา
เล่นเครื่ องดนตรี เป็ นต้นของเล่นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ และเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับเด็ก ที่ผใู ้ หญ่ ผูป้ กครอง
พ่อแม่ ครู และผูเ้ กี่ ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ต้องจัดหาของเล่นที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสมตามวัย เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เด็ก เจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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6. การพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย
1. ประเภทของแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ (Learning Resources) ไม่ว่าจะมี
ลักษณะเป็ นแหล่ งวิชาความรู ้ แหล่ งวิชาการ แหล่ งวิทยาการ หรื อทรั พยากรในชุ มชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย (กรมวิชาการ. 2542: 10) แบ่งออกได้เป็ น 7 ประเภท คือ
1. 1 ประเภทวัสดุ (Materials) หมายถึ ง สื่ อ (Liaison) ทั้งหลายที่ เกื้ อหนุ นให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน เช่น กระดาน ใบไม้ ก้อนหิ น ดิน และวัสดุอื่นๆ
1.2 ประเภทเครื่ องมือ (Devices) หมายถึ ง อุปกรณ์ (Accessories) ที่ใช้อานวย
ความสะดวกในการถ่ ายทอดสาระการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน ทั้งในห้องปฏิ บตั ิการและ
แหล่งบริ การทางวิชาการ เช่น กล้อง วิทยุ/เทป ทีวี
1.3 ประเภทเทคนิค(Techniques) หมายถึง วิธีการ(Method) หรื อแนวทาง (Trend)
ที่ใช้เป็ นสื่ อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นระบบและมีข้ นั ตอน เช่น การบรรยาย การทดลอง การสอนแบบ
ต่างๆ
1.4 ประเภทเนื้ อหา (Content) หมายถึง เรื่ องหรื อสาระการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ตาม
โครงสร้ างของหลักสู ตรที่เหมาะสมกับหลักการเรี ยนรู ้และจิตวิทยาของผูเ้ รี ยน ทั้งที่เป็ นหลักสู ตร
แกนกลางและหลักสู ตรท้องถิ่น
1.5 ประเภทอาคารสถานที่ (Setting) หมายถึง แหล่งหรื อสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางให้เกิดการเรี ยนรู ้
1.6 ประเภทบุ ค คล (People) หมายถึ ง บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ประสบการณ์ และทักษะในการจัดการจนประสบผลสาเร็ จในด้านใดด้านหนึ่ งหรื อหลายๆด้าน
สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นรู ้ได้
1.7 ประเภทวัฒนธรรมประเพณี หมายถึง การรวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่
หนังสื อภูมิปัญญา
2. ความสาคัญและประโยชน์ของการใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
การนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ในชุ มชนและท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนจะช่วยให้เด็กและครู มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับชุ มชนและท้องถิ่น ทาให้สามารถนา
ความรู ้จากสถานศึกษามาใช้กบั ชุ มชนและท้องถิ่นในชี วิตจริ ง นาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ในชุ มชน
และท้องถิ่นกลับมาศึกษาในชั้นเรี ยนเป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนให้ ก ว้า งขวางยิ่ ง ขึ้ น และน่ า สนใจขึ้ น การน าแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชนและท้อ งถิ่ นมาใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้มีนกั วิชาการ ชัยวัฒน์ บุณฑริ ก(2544: 4) ได้กล่าวถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ของแหล่งการเรี ยนรู ้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้พอสรุ ปได้ดงั นี้
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1. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง ได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น
การแนะนาตัวเอง มารยาทในการฟัง การตั้งคาถาม
2. ช่วยทาให้สาระการเรี ยนรู ้มีความสนุกสนาน น่าสนใจ เพราะผูเ้ รี ยนได้ร่วมกิจกรรม
และมีบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. ช่ ว ยให้ผูส้ อนและผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ท้องถิ่ น สามารถน าสาระที่ ไ ด้ม าใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
4. ช่วยแก้ปัญหาให้ผสู ้ อนเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาต่างๆ
5. เปิ ดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
6. ช่วยส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้กบั ชี วิตความเป็ นอยูข่ องชุ มชน
ท้องถิ่นกับชีวติ ประจาวันของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
7. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมที่อยูร่ อบตัว สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมได้และผูเ้ รี ยนได้สัมผัสกับชีวติ ความเป็ นจริ งๆของสังคม
8. ช่ วยสร้ างความเข้าใจที่ ดีต่อชี วิต ความเป็ นอยู่ เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม มี
ความเข้าใจซึ่ งกันและกันและเป็ นการสร้างเอกภาพในสังคม
9. ช่ วยให้ผเู ้ รี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้ น มีประสบการณ์ ตามหลักสู ตร
และจุดมุ่งหมายการศึกษา
10. ช่ วยให้สถานศึกษาและชุ มชนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้ น เกิ ดความร่ วมมือซึ่ งกัน
และกัน และช่วยแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน
11. ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสนใจและเข้าใจสิ่ งที่เกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมของชุ มชนมากขึ้นได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองให้เป็ นพลเมืองที่ดียงิ่ ขึ้น
3. การใช้แหล่งเรี ยนรู ้
การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ประกอบการจัดกิ จกรรมจะช่วยให้เด็กและครู มีความรู ้ ความเข้าใจ
แหล่งเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง สามารถนาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ในชุ มชนและท้องถิ่ นกลับมาศึกษาใน
ชั้นเรี ยน เป็ นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดกิจกรราการเรี ยนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและ
น่าสนใจขึ้น มีผกู ้ ล่าวถึงการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ไว้ คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ(2544
: 34) ไว้ดงั นี้
1.เชิญบุคคลที่มีความสามารถพิเศษมาบรรยายในสถานศึกษา
2. นาสื่ อที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาใช้หรื อดัดแปลงเป็ นอุปกรณ์การจัดการเรี ยนรู้
3. นาเอาสาระที่มีอยูใ่ นชุ มชนมาเผยแพร่ ในสถานศึกษาและนามาสร้างเป็ นหลักสู ตร
ท้องถิ่น
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4. เชิญบุคคลในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
5. การใช้วถิ ีชีวติ ประจาวันในชุมชน มาสร้างสิ่ งเร้าความสนใจและตั้งประเด็นพื่อประ
กอบการจัดกิจกรรม
6. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ยกย่องเชิญชูเกียรติ
สรุ ป การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมวัย หมายถึง การสารวจการจัดหาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ที่เป็ นประเภทสื่ อต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน
7. การนิเทศการศึกษาปฐมวัย
การนิ เทศเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกัน ระหว่างผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศเพ อ
พัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ถือเป็ นการพัฒนาบุคลากรรู ปแบบหนึ่ ง ที่อาจได้ผลรวดเร็ ว
กว่า โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษา ในอันที่จะปรับปรุ ง ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการ
สอนให้ดีข้ ึน เป็ นการเพิม่ พลังการปฏิบตั ิงานของครู รวมทั้งให้ครู มีความก้าวหน้า ทางวิชาชี พและ
ผลสุ ดท้าย คือ การศึกษาของเด็กก้าวหน้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กมล ภู่ประเสริ ฐ, 2544: 59) การ
นิ เทศการศึ กษา มาจาก การนิ เทศ หมายถึ ง การชี้ แจง การแสดง การแนะนา (ราชบัณฑิตยสถาน,
2526: 441) การศึกษา หมายถึง การเล่าเรี ยน การฝึ กฝน และการอบรม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2526:
760) ดังนั้น การนิ เทศการศึกษา จึงหมายถึง การชี้ แจง การแสดง หรื อการแนะนาเกี่ ยวกับการเรี ยน
การสอนและการอบรม ปรี ยาพร วงศ์บุตรโรจน์ (2544: 261) ให้ความหมาย ของการนิเทศการศึกษา
ว่า หมายถึ ง กระบวนการบริ หารการศึกษาเพื่อชี้ แนะให้ความช่ วยเหลือร่ วมกับครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของ
บทเรี ยนให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ชารี มณี ศรี (2542: 22) ให้ความหมายของการ
นิ เทศการศึ กษาว่า หมายถึ งกระบวนการที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนการสอนซึ่ งความสาเร็ จของงาน
ขึ้นอยูก่ บั ความร่ วมมือช่วยเหลือกัน Burton and Bruckner (1955: 14) ให้ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาว่า หมายถึงกลวิธีของผูเ้ ชี่ยวชาญในการให้การปรับปรุ งการสอน โดยขอความร่ วมมือจาก
บุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการศึ กษาหลายฝ่ ายเพื่อก่ อให้เกิ ดความงอกงามและพัฒนาเด็ก Good
(1959: 48) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่าเป็ นการแนะนาช่วยเหลือความพยายามทุกอย่าง
ของเจ้าหน้าที่ ผูจ้ ดั การศึ กษาในการแนะนาครู หรื อบุ คคลอื่ นที่ ท างานเกี่ ยวกับการศึ กษา ให้รู้จกั
วิธีการปรับปรุ งการสอน ช่ วยให้เกิดความงอกงามทางวิชาการทางการศึกษา ช่ วยในการพัฒนาครู
ช่ วยในการเลื อกและปรับปรุ งวัตถุ ประสงค์ของการศึกษา ช่ วยปรับปรุ งวัสดุ และเนื้ อหาการสอน
ปรับปรุ งวิธีสอนและช่วยปรับปรุ งการประเมินผลการสอน
สรุ ปได้ว่า การนิ เทศการศึ กษา หมายถึ ง กระบวนหรื อวิธีการบริ หารการศึ กษาเพื่ อ
ชี้แนะให้ความช่วยเหลือร่ วมกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการปรับปรุ งการ
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จัดการเรี ยนการสอนของครู พัฒนาครู ช่ วยในการปรับปรุ งวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดาเนิ นการ
และส่ งเสริ มให้การจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของศึกษายิง่ ขึ้น
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ (2539: 2-3) ได้กล่ าวถึ ง การนิ เทศ
การศึ ก ษาปฐมวัย หมายถึ ง กระบวนการท างานร่ ว มกัน ระหว่า งผูใ้ ห้ ก ารนิ เ ทศ ซึ่ งอาจได้แ ก่
ศึกษานิเทศก์ ครู ใหญ่ ผูช้ ่วยครู ใหญ่ฝ่ายวิชาการ ครู วิชาการและครู กับผูร้ ับการนิ เทศผูร้ ับการนิ เทศ
ซึ่ ง ได้แก่ ครู ใ หญ่ ผูช้ ่ วยครู ใ หญ่ ฝ่ ายวิช าการ และครู ส อนระดับ ปฐมวัย โดยการใช้เหตุ ผ ลและ
สติปัญญาในการแก้ไข ปรับปรุ ง เสนอแนะ และพัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรี ยนการสอนใน
ระดับปฐมวัย ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่นกั เรี ยน และบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 120) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาปฐมวัย หมายถึง กระบวนการ
ในการทางานร่ วมกันระหว่างผูใ้ ห้การนิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ โดยการใช้เหตุผลและสติปัญญาใน
การพัฒนาการจัดประสบการณ์ กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ตลอดจนแนวทางการปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิ บตั ิ งานเพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าจะปฏิ บตั ิ งานให้ถูกต้อง มี ป ระสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่นกั เรี ยนและบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2544: 234) ได้ให้ความหมายของการนิ เทศการศึกษาปฐมวัยว่า หมายถึง
การให้ค าแนะนาให้ค วามช่ วยเหลื อ ในการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการจัดปั จจัย สนับ สนุ นการช่ ว ย
ประสานงานเพื่อให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู้ อนระดับปฐมวัยสามารถจัดการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ยนได้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวัย
สรุ ปได้ว่า การนิ เทศการศึกษาปฐมวัย หมายถึ งการกระบวนการทางานร่ วมกันระหว่าง
ผูใ้ ห้การนิ เทศและผูร้ ั บการนิ เทศที่ จะปรับปรุ งแก้ไข เสนอแนะ และพัฒนาการจัดประสบการณ์
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนระดับ ปฐมวัย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ แ ละเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด บรรลุ
เป้ าหมายของเด็กปฐมวัยให้ได้มากที่สุดยิง่ ขึ้น
ความสาคัญการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
การนิ เทศการศึ ก ษาปฐมวัย มี ความสาคัญอย่า งยิ่ง เนื่ องจากการจัดการศึ กษาปฐมวัย มี
ความแตกต่างกับการจัดการศึกษาในระดับอื่น ๆ อีกทั้งเด็กในช่วงปฐมวัยเป็ นช่วงที่ผบู ้ ริ หารและครู
ต้องตระหนักในบทบาทของตนในการให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กแต่ละด้าน
ให้เต็มตามศักยภาพโดยสอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็ นสาคัญมุ่งพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดย
มีผกู ้ ล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาปฐมวัยดังนี้
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เยาวพา เดชะคุ ป ต์ (2542: 122) กล่ า วว่า การนิ เ ทศการศึ ก ษาปฐมวัย มี ค วามส าคัญ 3
ประการ คือ
1. การนิ เทศการศึ กษาปฐมวัยมี ความสาคัญต่อการทาให้ครู เป็ นบุ คคลที่ ทนั สมัยอยู่
เสมอจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยูต่ ลอดเวลา ทาให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึ ก ษาทั้ง ทางทฤษฎี และทางปฏิ บ ตั ิ ข้อแนะนาที่ ไ ด้จากการวิจยั การวิเคราะห์ หรื อการ
อภิปรายมักมีประโยชน์และให้ขอ้ คิดแก่ครู ซึ่ งการนิ เทศการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสามารถ
ให้บริ การได้
2. การนิ เทศการศึ กษาปฐมวัยมี ความสาคัญต่อความเจริ ญงอกงามของครู แม้ครู จะ
ได้รับการฝึ กฝนมาแล้วเป็ นอย่างดีแต่ก็จาเป็ นจะต้องปรับปรุ ง และฝึ กฝนอยูเ่ สมอในขณะทางาน
3. การนิเทศการศึกษาปฐมวัยมีความสาคัญต่อการช่วยเหลือครู ให้จดั เตรี ยมกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัย ความต้องการ ความสามารถ และความแตกต่างของเด็กแต่ละคนได้เป็ นอย่างดี
อุไรพร นาคะเสถียร (2543: 11–14) กล่าวว่า จากการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การมีเป้ าหมายสู งสุ ด คือ การพัฒนาคุ ณภาพของนักเรี ยนให้เต็ ม
ศักยภาพ โดยมีจุดเน้นให้นักเรี ยนมีความสามารถทางความคิ ด สามารถแสวงหาความรู้ ได้ด้วย
ตนเองรู ้ จกั ศึกษาวิเคราะห์คน้ หาสาเหตุ แนวทางแก้ปัญหาได้ทนั โลก ทันเหตุการณ์ มองกว้าง คิด
ไกล ใฝ่ รู ้ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสันติ มีคุณธรรม จริ ยธรรม แต่การดาเนิ นการดังกล่าวให้บรรลุผล
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาที่เป็ นเงื่อนไขปั ญหาทั้งในด้านปั จจัย
และกระบวนการทางานในด้านปั จจัยนั้น อาจเป็ นอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ
งบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 47) ได้กาหนดความสาคัญของการนิ เทศว่ามีความสาคัญใน
แง่ การดาเนิ นการบริ หารจัดการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัยซึ่ งมี ความจาเป็ นต้องนาการ
นิ เทศ กากับ ติดตามและประเมินผลรายงานเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษาและ
ระบบการประกันคุ ณ ภาพ ที่ ต้อ งด าเนิ น การอย่า งต่ อเนื่ อ ง เพื่ อ นาไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึ กษาปฐมวัยสร้ างความมัน่ ใจให้ผูเ้ กี่ ยวข้องโดยต้องมี การดาเนิ นการที่ เป็ นระบบ
เครื อข่ายครอบคลุ ม ทั้งหน่ วยงานภายใน และภายนอก ตั้งแต่ระดับชาติ เขตพื้นที่การศึ กษาและ
สถานศึกษา ต้องมีการรายงานจากทุกระดับ ให้ทุกฝ่ ายทราบเพื่อนาข้อมูลจากการรายงานมาจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จากแนวคิ ด ของนัก การศึ ก ษาที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว สรุ ป ได้ว่า ความส าคัญ ในการนิ เ ทศ
การศึ ก ษาปฐมวัย มี ค วามส าคัญ ทั้ง ในด้า นการบริ ห ารงาน และการพัฒนาคุ ณ ภาพของการจัด
การศึ ก ษาปฐมวัย โดยถื อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของภารกิ จของสถานศึ ก ษาในการก ากับ ติ ดตาม และ
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ประเมินผลโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือครู ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนปฐมวัยเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
การนิ เทศการศึ ก ษาปฐมวัย มี จุดมุ่ ง หมายเพื่ อช่ วยเหลื อแนะนาครู ใ ห้ป รั บ ปรุ ง การจัด
กิ จกรรม สื่ อการเรี ยน สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมกับเด็กโดยอาศัยความร่ วมมือจาก
ครู ผสู ้ อนการศึกษาปฐมวัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ าย ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความเจริ ญ
งอกงามและพัฒนาการแก่เด็ก มีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ดงั นี้
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542: 8) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
ไว้วา่ เป็ นการมุ่งปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนของดังนี้
1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
1.1 การนิ เทศการสอนเป็ นการให้ขอ้ มูลแก่ครู ปฐมวัยในด้านการสอน เพื่อครู จะได้ใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการสอนของตนเอง
1. 2 การนิเทศการสอนช่วยให้ครู ได้พฒั นาความรู ้ความสามารถในด้านการสอน
1.3 การนิเทศการสอนช่วยส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
2.1 เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของการเรี ยนการสอนของครู ปฐมวัยในสถานศึกษาให้พฒั นา
คุณภาพเด็กปฐมวัย
2.2 เพื่อส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพงานวิชาการในสถานศึกษา
2.3 เพื่อสร้างและกาลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวกับข้องกับการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทางานร่ วมกัน
เยาวพา เดชะคุ ปต์ (2542: 122) กล่ าวถึ งการนิ เทศการศึ กษาปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ แนะน าครู ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง การจัด กิ จ กรรม สื่ อ การเรี ย น สภาพแวดล้อ มต่ า งๆที่ ถู ก ต้อ ง
เหมาะสมให้กบั เด็กปฐมวัย โดยอาศัยความร่ วมมื อจากครู ระดับปฐมวัยกับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึ กษาทุ กฝ่ าย ทั้งนี้ เพื่อก่ อให้เกิ ดความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการแก่ เด็กปฐมวัย การนิ เทศ
การศึกษาปฐมวัยในปั จจุบนั มิใช่การตรวจตราหรื อเพ่งเล็งที่ตวั ครู อย่างในอดีตโดยมีวตั ถุประสงค์ 3
ประการ คือ
1. เพื่อให้การดาเนินการจัดประสบการณ์ให้กบั เด็กปฐมวัยเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกันและ
เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดประสบการณ์ การจัดกิ จกรรม และการบริ การการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
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2. เพื่อให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการใช้คู่มือครู แผนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อให้ครู มีความรับผิดชอบและสามารถปรับปรุ งพัฒนากรทางร่ างกายและการเติบโต
ด้านการเตรี ยมความพร้อมและองค์ประกอบที่สัมพันธ์กบั ความพร้อมของเด็กตลอดจนการพัฒนา
ด้านสังคม และกิจกรรมที่ส่งเสริ มพฤติกรรมที่พึงประสงค์
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2544: 234) ได้กล่าวสรุ ปถึงจุดมุ่งหมาย ของการนิ เทศการศึกษาปฐมวัย
ว่ามีดงั นี้
1. เพื่อช่ วยการให้ทราบถึ ง ปั จจุ บนั ปั ญหา และความต้องการของโรงเรี ยนที่ เปิ ดสอน
ระดับปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนางานบริ หารและวิชาการ
2. เพื่อให้ครู ระดับปฐมวัย ได้ตระหนักถึ งปั ญหาเกี่ ยวกับการจัดประสบการณ์ พร้ อมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาได้
3. เพื่อให้ครู ได้จดั ประสบการณ์อย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายที่วางไว้
4. เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มและให้กาลังใจแก่ครู ระดับปฐมวัย
5. เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ และประสานงานกันอย่างดีภายในระบบ
6. เพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิ ทธิภาพ
ปวีณา หมดราคี (2547: 18) ได้สรุ ปจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัย ได้ดงั นี้ คือ
1. เพื่อพัฒนาครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย ให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์และให้
คาแนะนาครู ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
2. เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ มและให้กาลังใจแก่ครู ระดับปฐมวัย
3. เพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิ ทธิภาพ
จากแนวคิ ดของนัก การศึ ก ษาที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว สรุ ป ได้ว่า จุ ดมุ่ ง หมายของการนิ เทศ
การศึ ก ษาปฐมวัย หมายถึ ง ผลของการท างานร่ วมกันระหว่า งผูใ้ ห้ก ารนิ เ ทศกับ ผูร้ ั บ การนิ เทศ
มีประโยชน์เพื่อปรั บปรุ ง และพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัยให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
หลักการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 127) กล่าวว่า หลักการนิเทศการศึกษาปฐมวัย ควรเป็ นดังนี้
1. การบริ หารจะมีประสิ ทธิ ภาพจะต้องอาศัยกระบวนการและปั จจัยด้านการนิ เทศ และ
ติดตามผลการศึกษาควบคู่ไป
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2. ประสิ ท ธิ ภาพของการนิ เทศ และติ ดตามผลขึ้ นอยู่ก ับ กิ จกรรมการดาเนิ นงานตาม
ขั้นตอนอย่างมี ระบบมี การทางานร่ วมกันและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดซึ่ งทุ กคนที่ เกี่ ยวข้อง
จะต้องรู ้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ เป้ าหมาย และภารกิจที่ตอ้ งทางานร่ วมกัน
3. การนิเทศภายในโรงเรี ยนเป็ นการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนหรื องานวิชาการซึ่ ง
เป็ นการปฏิบตั ิการร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู และผูน้ ิเทศ
ไพโรจน์ กลิ่ นกุหลาบ (2543: 202–203) ได้กล่าวว่า หลักการสาคัญในการจัดการนิ เทศ
ภายในโรงเรี ย น ผูบ้ ริ หารต้องถื อว่าการนิ เทศการศึ กษาเป็ นงานในความรั บผิดชอบโดยตรงซึ่ ง
จะต้องอาศัยความร่ วมมื อกันทั้ง 3 ฝ่ าย คื อ ฝ่ ายผูบ้ ริ หาร ผูน้ ิ เทศและผูร้ ั บการนิ เทศในการที่ จะ
ช่วยกันแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
กรองทอง จีรเดช (2550: 5) ได้กล่าวว่า หลักการนิเทศภายในโรงเรี ยน ดังนี้
1. การดาเนิ นการนิ เทศ จะต้องดาเนิ นการอย่า งเป็ นระบบและต่ อเนื่ อง ตามขั้น ตอน
กระบวนการการนิเทศภายในโรงเรี ยน
2. บุคลากรที่เป็ นหลักสาคัญในการดาเนิ นการพัฒนาระบบนิ เทศภายในโรงเรี ยน คื อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. การนิ เทศภายในโรงเรี ยน จะต้องสอดคล้องกับความต้องการ/จาเป็ นในการพัฒนาครู
และนักเรี ยน
จากการศึ ก ษาหลัก การนิ เ ทศการศึ ก ษาปฐมวัย ที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ได้ว่ า หลัก การนิ เ ทศ
การศึกษาปฐมวัยเป็ นวิเคราะห์และวางแผนบริ หารงานอย่างเป็ นขั้นตอนจากสภาพ ปั ญหาความ
ต้องการในการปฏิบตั ิงานมาเพื่อปรับปรุ งส่ งเสริ มสนับสนุ นพัฒนาได้สามารถจัดการเรี ยนการสอน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลให้เกิดคุณภาพของการศึกษาตามเป้ าหมาย
อดัมส์ และดิ๊กกี้ (Adams & Dickey, 1966, อ้างถึงใน เพ็ญจันทร์ มีนะจรัส , 2551: 13–14)
เสนอแนะหลักการนิเทศที่สาคัญ คือ
1. การนิ เทศการศึ กษา เป็ นการช่ วยให้ครู รู้จกั คิ ดค้นหาวิธีการทางานด้วยตนเองอย่าง
อิสระ
2. การนิ เทศการศึกษา เป็ นการช่วยให้ครู รู้จกั วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง มุ่งให้ครู เรี ยนรู ้
ว่า อะไรเป็ นปั ญหาที่กาลังประสบอยูแ่ ละจะหาวิธีแก้ไขอย่างไร
3. การนิ เทศการศึ ก ษา จะต้องช่ วยให้ค รู รู้สึก มัน่ คงและเชื่ อมัน่ ในความสามารถของ
ตนเอง ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยการให้กาลังใจครู และทาให้ครู รู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญด้วย
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4. การนิ เทศการศึกษา จะต้องช่วยให้ครู คุน้ เคย รู ้ จกั แหล่งวิชาการและสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการสอนได้ แหล่งวิชาการและวัสดุ อุปกรณ์ ในท้องถิ่ นมีคุณค่าต่อการเรี ยนการสอน
ควรเสนอแนะให้ครู นามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
5. การนิ เทศการศึกษา จะต้องช่ วยเผยแพร่ กิจกรรมความเจริ ญก้าวหน้าของโรงเรี ยนให้
ประชาชนทราบและเข้าใจ
6. การนิ เทศการศึ ก ษา จะต้อ งช่ วยให้ค รู เข้า ใจในปรั ช ญาการศึ ก ษาที่ ถู ก ต้องครู และ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับการศึกษาต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายตรงกันแต่ครู ยอ่ มมีอิสระในการคิดหาวิธีการเพื่อไปสู่
จุดมุ่งหมายด้วยวิธีการของตนเอง
หลักการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย ดังกล่าวได้วา่ หลักการนิ เทศการการศึกษาจะต้อง
ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ โดยผูน้ ิ เทศและผูร้ ั บ การนิ เทศจะต้องรู ้ ร่วมกันในการนิ เทศเพื่อที่ จะ
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ โดยยึดหลักการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอนให้มีคุณภาพซึ่งจะทาให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิธีการและกิจกรรมการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
วิธีการและกิ จกรรมการนิ เทศและการศึ กษาปฐมวัยเป็ นเครื่ องมือที่ จะช่ วยให้การนิ เทศ
การศึกษาบรรลุไปถึงจุดมุ่งหมายของการนิ เทศการศึกษาปฐมวัย ซึ่ งกิจกรรมการนิ เทศการศึกษาแต่
ละประเภทนั้นให้สามารถเพิ่มประสบการณ์ ให้ผรู ้ ั บการนิ เทศแตกต่างกันไป ซึ่ งสิ่ งที่ผูน้ ิ เทศควร
พิจารณาคื อผลที่ เกิ ดบรรลุ จุดมุ่ งหมายได้ มาก น้อย ระดับใดและกิ จกรรมใดควรจะนามาใช้ใ น
สถานการณ์ใด เพื่อประโยชน์ในการนาไปวางแผนปฏิบตั ิการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
กวิน (Gwynn, 1961: 326 – 344, อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2542: 145) ได้เสนอ
เทคนิคหรื อวิธีการนิเทศสองแบบ คือ
1. การนิเทศเป็ นรายบุคคล ซึ่ งมีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรี ยน
1.2 การทดลองในห้องเรี ยน
1.3 การปรึ กษาหารื อ
1.4 การเยีย่ มและสังเกตการณ์สอน
1.5 การเลือกวัสดุอุปกรณ์การสอน
1.6 การประเมินผลตัวเอง
2. การนิเทศเป็ นรายกลุ่ม ซึ่ งมีวธิ ี การดังนี้
2.1 ตั้งกรรมการกลุ่มทางาน (Committee) การจัดตั้งกรรมการเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่มี
ประโยชน์มากเมื่อมีความต้องการจะทราบข้อมูลต่าง ๆ
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2.2 กลุ่มศึกษาวิชาการ (Course Work) หมายถึง การให้ครู ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลา
ทาการสอน
2.3 ห้องปฏิบตั ิการหลักสู ตร (Curriculum Libccratory) เป็ นศูนย์กลางที่รวบรวมวัสดุ
อุปกรณ์การสอน หนังสื อคู่มือ แบบเรี ยนต่าง ๆ เป็ นแหล่งวิทยาการและกระตุน้ การทางานในอาชี พ
ครู
2.4 การอ่านเฉพาะเรื่ อง (Directed Reading) เป็ นการแนะนาและส่ งเสริ มให้ครู ได้
อ่านบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2.5 การสาธิ ตการสอน (Demonstration) เป็ นได้ท้ งั การนิ เทศเป็ นกลุ่มและรายบุคคล
การสาธิ ตการสอนที่ดีจะต้องมีการเตรี ยมการอย่างรอบคอบและมีความมุ่งหมายที่แน่นอนให้โอกาส
แก่ครู ได้เห็นวิธีการสอนใหม่ ๆ ครู ที่สังเกตการสอนจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายขอการสาธิ ตการสอน
ก่อน มีการจดบันทึกอย่างระมัดระวัง มีการอภิปรายการสอนร่ วมกับครู อื่น ๆ และผูส้ าธิ ตภายหลัง
การสาธิตการสอนแล้ว
2.6 การศึก ษานอกสถานที่ (Field Trip) เป็ นการเพิ่ม ประสบการณ์ ตรงให้ก ับครู
ได้มากที่สุดเป็ นการเรี ยนรู้จากสภาพจริ ง
2.7 การฟังคาบรรยาย (Lectures) โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่ อง
ที่กาลังอยูใ่ นความสนใจ
2.8 การอภิปราย (Panel Discussion) เป็ นวิธีที่นามาใช้ในการศึกษาโดยเชื่ อว่าทุก ๆ
คนต้องการได้รับการยกย่อง ยอมรับจากบุคคลอื่น ดังนั้นผูศ้ ึกษาจะต้องเตรี ยมการศึกษาเรื่ องราวต่าง
ๆ ในการอภิปราย ผูน้ ิเทศมีโอกาสจะกระตุน้ ผูศ้ ึกษา
2.9 ห้องสมุดเฉพาะวิชา (Professional Libraries) เป็ นที่รวบรวมหนังสื อ วารสาร
วัสดุต่าง ๆ ที่ได้คดั เลือกไว้เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในวิชาชี พครู ควรเป็ นห้องที่สบาย มีแสวงสว่าง
เพียงพอ ควรจะหาวัสดุ และหนังสื อเพิ่มขึ้นอยูเ่ สมอ ครู มีอิสระพอที่จะเข้ามาใช้ดว้ ยตนเองทุกเวลา
ยืมหนังสื อวัสดุออกไปใช้ตามความต้องการ ภายในห้องมีที่ประชุมกลุ่มย่อย
2.10 องค์การวิชาชีพและประชุมวิชาชีพ (Professional Organization and Meeting) นี้ มี
คุ ณค่ ามาก นอกจากทางด้า นวิช าการแล้วยังมี ประโยชน์ใ นด้า นสัง คมของครู ท าให้ครู ได้พ บปะ
บุคคลต่าง ๆ และได้รู้จกั คุ น้ เคยกันมากขึ้น ควรมีการเตรี ยมรายงานเกี่ ยวกับการประชุ มหรื อพิมพ์
เผยแพร่ หลังจากประชุมแล้ว
2.11 ป้ ายนิ เทศหนังสื อคู่มือครู (Supervisory Bulletined and Handbooks) การจัดป้ าย
นิ เทศมี คุณค่ามาก โดยเฉพาะในโรงเรี ยนใหญ่ซ่ ึ งมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรทุ กคนคุ น้ เคยกับ
แผนงานโครงการ วิธีการและวัสดุใหม่ เพื่อส่ งเสริ มความสนใจใหม่ ๆ
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เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 146–150) ได้แบ่งกิจกรรมการนิ เทศการศึกษาระดับปฐมวัยไว้
7 กิจกรรม ดังนี้
1. การประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการ คือการประชุ มเพื่อศึกษาปั ญหาและลงมือปฏิบตั ิจริ ง การ
ประชุ มปฏิ บตั ิการนี้ จะจัดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็ นความต้องการของครู และสมาชิ กทุกฝ่ ายใน
โรงเรี ยน เช่น การทาแผนการสอน กลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต การใช้ศูนย์การเรี ยน บทเรี ยน
สาเร็ จรู ป เป็ นต้น การประชุมเชิงปฏิบตั ิการนี้อาจใช้เวลาช่วงหนึ่ ง คือทั้งภาคการศึกษา หรื อตลอดปี
การศึ กษา ทั้งนี้ แล้วแต่ความต้องการของครู หรื อเนื้ อเรื่ องผูบ้ ริ หารและผูน้ ิ เทศที่เห็ นความสาคัญ
ยอมรับและเห็นด้วยที่จะให้มีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการในโรงเรี ยนอาจพิจารณาถึงกลวิธีที่จะช่วยให้
ขั้นตอนและกระบวนการในการริ เริ่ ม และดาเนินงานสาเร็ จ ดังนี้
1.1 สร้างบรรยากาศที่ทาให้ครู เกิดความรู ้สึกเป็ นกันเอง กล้าแสดงความคิดเห็นเต็ม
ใจที่จะร่ วมงานในกลุ่ม และเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
1.2 ใช้เทคนิ คกระบวนการเล่นในการพิจารณาหัวข้อ หรื อเรื่ องที่จะประชุ มอาจขอ
ความร่ วมมือจากผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
เรื่ องที่น่าสนใจศึกษา
1.3 ขอความช่ วยเหลื อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิในการกาหนดโครงสร้ าง
ของการประชุมและเปิ ดโอกาสให้ครู และผูน้ ิเทศที่สนใจเข้าร่ วมการประชุม
2. การอบรมสัมมนา เป็ นส่ วนหนึ่ งของการนิ เทศการศึกษาและนิ ยมจัดทากันมากเมื่อมี
ปั ญหาในทางปฏิ บตั ิ หรื อต้องการจะเน้นเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นพิเศษ เช่ น พัฒนาการของเด็กระดับ
ปฐมวัย การสร้ า งอุ ปกรณ์ การสอนส าหรั บเด็กเล็ก การประเมินผลการเรี ยน เป็ นต้น การอบรม
สัมมนาไม่ได้มุ่งแต่เพียงให้ครู มีความรู ้ความสามารถในหน้าที่การงานเท่านั้น การอบรมยังมุ่งการ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ให้แก่คณะครู ดว้ ย นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มให้ครู กระตือรื อร้ นในการทางาน
และแสวงหาทางก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป การอบรมสัมมนาเป็ นการอบรมเพื่อเสนอความรู ้ใหม่ ๆ และ
เปิ ดโอกาสให้มี การอภิ ปรายอย่า งอิ ส ระตลอดจนการปรึ ก ษาหารื อหรื อหาข้อยุติเพื่อปฏิ บ ตั ิ ง าน
ร่ วมกัน การอบรวมสัมมนาอาจมีการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาด้วย
3. การสังเกตการเรี ยนการสอนเป็ นเทคนิคพื้นฐานอย่างหนึ่งของการนิเทศเป็ นไปไม่ได้ที่
ผูน้ ิ เทศซึ่ งอาจเป็ นครู ใหญ่หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบงานนิ เทศจะนิ เทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถ้าผูน้ ิ เทศ
นั้นไม่เคยสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนเลย ดังนั้นเมื่อผูน้ ิเทศมีวตั ถุประสงค์ที่จะปรับปรุ งสภาพการ
เรี ยนการสอนจะต้องหาโอกาสสังเกตการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน หรื อถ้าผูน้ ิ เทศต้องการช่ วย
พัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้สนองความต้องการของนักเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อกลุ่มโรงเรี ยนผู ้
นิ เทศจะต้องไปสังเกตนักเรี ยนในโรงเรี ยนหรื อกลุ่มโรงเรี ยนนั้นขณะที่นกั เรี ยนกาลังเรี ยนทางาน
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หรื อเล่ น ทั้งในห้องเรี ยน ห้องสมุ ด ศูนย์อุปกรณ์ การสอน ห้องประชุ ม สนามกี ฬา ห้องอาหารผู ้
นิ เทศจาเป็ นต้องสังเกตพฤติ กรรมต่าง ๆ ของนักเรี ยนในการร่ วมกิ จกรรมทุ กประเภทเพื่อศึ กษา
รวบรวมข้อมู ลถึ ง แม้ว่าในการสัง เกตนั้นความสนใจของผูน้ ิ เทศจะอยู่ที่ นัก เรี ย น และเหตุ ก ารณ์
รวบรวมข้อมูลถึ งแม้ว่าในการสังเกตนั้นความสนใจของผูน้ ิ เทศจะอยู่ที่นกั เรี ยน และเหตุการณ์ ที่
เกี่ ยวข้องกับนักเรี ยนแต่ผนู ้ ิ เทศจะได้ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับ ตัวครู ด้วยในเวลาเดี ยวกัน เช่ น อาจจะ
ทราบว่านักเรี ยนมีความเคารพหรื อเชื่ อฟั งครู หรื อไม่ นักเรี ยนมีความรู ้สึกอย่างไรต่อครู บุคลิกภาพ
บางอย่างของครู มีผลต่อการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน เป็ นต้น การสังเกตการณ์การเรี ยนการสอน
เป็ นเทคนิ คการนิ เทศที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุ งการสอน ครู ทุกคนไม่วา่ เป็ นครู ใหม่หรื อครู เก่า
จะได้รับประโยชน์จากการสังเกตการสอนของครู ที่มีความชานาญ ถ้าครู น้ นั เป็ นครู ใหม่ การสังเกต
จะช่วยให้ครู ใหม่ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดห้องเรี ยน จัดแบ่งกลุ่มนักเรี ยนและการวางแผนการสอน
ถ้าครู สังเกตเป็ นครู ที่มีความชานาญการสอนแล้วก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจาก
การสังเกตการณ์ สอน ซึ่ งนับว่าได้ประโยชน์ร่วมกันสิ่ งที่ ควรสังเกตในการเข้าเยี่ยมชั้นเรี ยน คื อ
กลวิธีที่ใช้ในการสอนและการแสดงกิริยาท่าทางขณะที่ทาการสอน การปกครองและระเบียบวินยั
ของชั้นเรี ยน การใช้สื่อการเรี ยนต่าง ๆ การเตรี ยมแผนการสอนและการจัดเวลาที่เหมาะสม การพูด
อธิ บาย การตั้งคาถาม การเสริ มแรง เป็ นต้น ความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยนและผูส้ อนนักเรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนหรื อไม่ และเปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนได้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
เพียงใด บรรยากาศของความเป็ นประชาธิ ปไตยในห้องเรี ยน ข้อเสนอแนะในการจัดกิ จกรรมการ
สังเกตการเรี ยนการสอนมีดงั นี้คือ
3.1 ผูบ้ ริ หารและผูน้ ิ เทศควรไปสังเกตการณ์สอนร่ วมกับครู ดว้ ยในบางโอกาสเพื่อ
จะได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู หลังการสังเกต
3.2 ขณะที่สังเกตการณ์เรี ยนการสอนควรปฏิบตั ิดงั นี้
3.2.1ไม่ควรกระทาสิ่ งใดที่จะเป็ นการรบกวนกิจกรรมการเรี ยนการสอน หรื อพูดกับ
นักเรี ยนในห้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูส้ อน
3.2.2ควรสังเกตการณ์สอนตั้งแต่ผสู ้ อนเริ่ มต้นสอนจนจบการสอนในครั้งนั้น
3.2.3ไม่ควรแสดงกิริยาให้ผสู ้ อนรู ้สึกกังวลใจหรื อหยุดสอนเมื่อจบช่วงเวลาของการ
สังเกตแล้ว ควรมีการอภิปรายและวิจารณ์ร่วมกันในแง่ของวิชาการ และหาทางปรับปรุ ง
3.3 ครู ควรมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดวาระการประชุ ม และเตรี ยมหัวข้อส าหรั บ
อภิปราย
3.4 การเป็ นผูน้ าในการประชุม ครู ควรหมุนเวียนกันไป
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3.5 ควรกาหนดระยะเวลาในการประชุมตรงต่อเวลาและควรจะมีการประชุ มในวัน
ธรรมดามิใช่วนั หยุด
3.6 ความคิดเห็นหรื อข้อเสนแนะของเพื่อนครู เป็ นสิ่ งที่ควรนามาพิจารณา ครู ใหญ่
และครู ควรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องกลุ่มสัมพันธ์และนามาปฏิบตั ิ
3.7 หัวข้อในการประชุ มควรเป็ นหัวข้อที่น่าสนใจและจาเป็ นสาหรับครู เช่ น เรื่ อง
เกี่ ยวกับหลักสู ตรการวางแผนการจัดประชุ มปฏิ บตั ิ การในภาคฤดูร้อน ส่ วนเรื่ องที่เป็ นเหตุการณ์
ประจาวันในโรงเรี ยนหรื อเกิดขึ้นเสมอ ๆ ไม่ควรอยูใ่ นวาระการประชุ ม เรื่ องเหล่านี้ อาจแจ้งให้ครู
ทราบได้โดยการทาหนังสื อเวียนประกาศที่ป้ายประกาศ เป็ นต้น
4. การสาธิ ตการสอน จัดเป็ นกลวิธีการนิ เทศทั้งเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่มได้การสาธิ ต
การสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครู ได้เห็ นตัวอย่างที่ดีและถูกต้องเกี่ ยวกับวิธีการสอนต่าง ๆ เป็ นการ
สร้ า งทัศ นคติ แ ละศรั ท ธาต่ อ งานของผู ้นิ เ ทศ การแสดงวิ ธี ก ารสอนให้ ดู เ ป็ นตัว อย่ า งนี้ ตัว
ศึกษานิ เทศก์เอง ครู ใหญ่ ผูช้ ่วยครู ใหญ่ ฝ่ ายวิชาการ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูแ้ สดงเองก็ได้ ผูน้ ิ เทศอาจ
เชิญครู หรื อผูอ้ ื่นที่เชี่ยวชาญซึ่ งมีความสามารถในเรื่ องนั้น ๆ เป็ นพิเศษเป็ นผูน้ าสาธิ ตให้ครู ดูได้ การ
เชิ ญครู ผชู ้ านาญการสอน และผูท้ ี่ได้ทดลองวิธีการสอนใหม่ ๆ ได้ผลเป็ นผูแ้ สดงการสอนเป็ นครั้ง
คราวนั้นจะช่วยให้ครู ได้เกิ ดความมัน่ ใจ มีความกระตือรื อร้น และลดช่ องว่างระหว่างผูน้ ิ เทศกับผู ้
นับการนิ เทศลงได้มาก นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มให้เกิดความคิดริ เริ่ มและการเป็ นผูน้ าอีกด้วย ขั้นตอน
ของการสาธิ ตจะเริ่ มต้นด้วยการให้ความรู ้อนั เริ่ มข้อมูลพื้นฐานหรื อหลักการซึ่ งอาจจะทาได้โดยการ
บรรยายหรื อแจกเอกสาร ต่อจากนั้นเป็ นการแสดงสื่ อการเรี ยนที่เกี่ยวข้องแล้วจึงถึงขั้นการสอนให้ดู
เมื่อจบการสาธิ ตแล้วจะมีการซักถามและอภิปรายปั ญหาร่ วมกัน การสาธิ ตการสอนอีกวิธีหนึ่ งคือ
หาครู ไปสังเกตการณ์สอนในห้องเรี ยนจริ งโดยเลือกครู ที่มีความสามารถที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีใน
ขั้นตอนการสาธิ ตการสอนทัว่ ๆ ไปผูส้ าธิ ตการสอนควรเตรี ยมการในเรื่ องดังต่อไปนี้
4.1 เตรี ยมลาดับขั้นที่จะใช้ในการสอน
4.2 เตรี ยมสื่ อการเรี ยนและสถานที่
4.3 เตรี ยมคาอธิ บายและเนื้อหาที่จะใช้สาธิ ต
4.4 เตรี ยมผูเ้ รี ยน
4.5 จัดเวลาให้เหมาะสม
4.6 ให้ผเู ้ รี ยนค้นหาความรู ้ในบางเรื่ องที่จะสาธิ ตมาก่อนล่วงหน้า
4.7 เตรี ยมบันทึกการสอนในเรื่ องที่จะสาธิ ตไว้สาหรับแจกผูส้ ังเกตให้สังเกตทราบ
ความมุ่งหมายของการสาธิ ต
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4.8 ควรให้ครู ได้มีความเข้าใจที่แท้จริ ง ต่อการสาธิ ตว่าไม่ตอ้ งการให้คอยจับผิดผู ้
สาธิ ตแต่ให้สังเกตสิ่ งที่ถูกที่ควร เพื่อนาไปปรับปรุ งการสอนให้ดีข้ ึนเท่านั้น
5. การศึ ก ษานอกสถานที่ ผูน้ ิ เทศอาจจัดหาครู ปฏิ บ ตั ิ ก ารในโครงการไปศึ ก ษานอก
สถานที่ เพื่อได้รู้เห็ นวิธีการเรี ยนการสอนเด็กเล็กของโรงเรี ยนในโครงการ หรื อโรงเรี ยนที่มีช้ ัน
อนุบาลที่มีผลงานดีเด่นและเป็ นที่นิยมทัว่ ไป เพื่อเห็นวิธีการทั้งทางด้านบริ หารและการจัดการเรี ยน
การสอน เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ครู มีความคิดริ เริ่ ม มีการเปรี ยบเทียบและนาแนวความคิดที่ได้มา
ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนของตนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพเกิ ดความกระตื อรื อร้ นที่ จะท างานต่ อไป
นอกจากนี้ยงั มีส่วนในการสร้างความมัน่ ใจให้แก่ครู อีกด้วย
6. การแจกเอกสาร การให้เอกสารเพื่อเป็ นการนิ เทศนั้น ทากันมากเพราะเกิดประโยชน์
กับผูร้ ับในแง่ที่ตอ้ งการให้เป็ นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ เพื่อให้เป็ นคู่มือการสอน นอกจากนี้ ยงั
เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการศึกษา การประชาสัมพันธ์ผลงานค้นคว้าของเพื่อนครู
ด้วยกัน สิ่ งสาคัญที่ผนู ้ ิ เทศพึงระลึ กถึงในการทาเอกสารแจกจ่ายก็คือ ควรให้มีรายละเอียดที่เมื่อครู
อ่านแล้วจะเข้าใจสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ได้ถูกต้อง เอกสารที่ ควรผลิ ตหรื อจัดหามาเพื่อแจกแก่ ครู
ได้แก่
6.1 คู่มือการเรี ยนการสอนของกลุ่มต่าง ๆ
6.2 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.3 วารสารทางการศึกษา
6.4 ระเบียบและแนวปฏิบตั ิสาหรับครู ทวั่ ไป
7. การบรรยายหรื อปาฐกถา คือการเชิญบุคคลต่าง ๆ ที่เป็ นผูร้ ู ้ เชี่ยวชาญ มาบรรยายพิเศษ
เป็ นครั้งคราวเกี่ยวกับเรื่ องที่เป็ นปั ญหาหรื อเรื่ องที่สมาชิ กส่ วนใหญ่สนใจ เช่น กลวิธีการสอนแผน
ใหม่ การจัดกิจกรรมบางประเภท การใช้อุปกรณ์ที่ดดั แปลงจากวัสดุเหลือใช้ เป็ นต้น
การประเมินผลการนิเทศการศึก ษาเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องกับการนิ เทศการศึกษาแม้วา่
จะเป็ นกระบวนการขั้นสุ ดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทาการประเมินผลเฉพาะเมื่อสิ้ นสุ ดการ
นิ เทศการศึ ก ษาแต่ ค วรดาเนิ น การเป็ นขั้นตอน และท าเป็ นระยะ ๆ ในการนิ เทศการศึ ก ษาเพื่ อ
ปรับปรุ งแก้ไขไปด้วยซึ่ งจะทาให้การนิเทศการศึกษาได้ผลมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
เยาวพา เดชะคุ ป ต์ (2542: 150) กล่ า วว่ า การประเมิ น ผลงานนิ เ ทศการศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการต่อเนื่ องจากการวางแผนและการวางโครงการนิ เทศการศึกษา จุ ดประสงค์ของการ
ประเมินผลก็เพื่อต้องการทราบว่าผลงานที่ปฏิ บตั ิไปตามแผนหรื อโครงการนั้นได้รับผลดี เพียงใด
ตรงตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ การดาเนิ นงานที่ ดีควรมีการประเมิ นผลและติดตามผลอยู่เสมอ
งานนิเทศการศึกษาก็เช่นเดียวกับการประเมินผลจะช่วยให้ศึกษานิเทศก์ได้ทราบในสิ่ งต่อไปนี้
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1. ผลงานที่ดาเนินไปเป็ นระยะ ๆ นั้นได้ผลดีหรื อไม่มีปัญหาและข้อควรแก้ไขอย่างไร
2. งานที่ ทาได้รับ ความร่ วมมื อจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องมากน้อยเพีย งใดและควรจะปรั บ ปรุ ง
อย่างไร
3. ผูร้ ่ วมงานมีศรัทธาในการทางานมากน้อยเพียงใดทั้งงานของคณะและรายบุคคล
4. วิธี ก ารปฏิ บ ตั ิ ง าน ก าลัง คน ก าลัง เงิ น และวัส ดุ อุป กรณ์ เป็ นต้น เหมาะสมแก่ ง าน
หรื อไม่เพียงใด
5. งานที่กาลังปฏิบตั ิอยูน่ ้ นั เป็ นประโยชน์แก่ครู นักเรี ยนและของคณะมากน้อยเพียงใด
วรรณพร สุ ขอนันต์ (2550: 169–170) กล่ าวว่า การประเมินผลการนิ เทศการศึกษาเป็ น
กระบวนการหนึ่ ง ของการท างานเชิ ง ระบบ (System Approach) และเป็ นขั้น ตอนหนึ่ ง ของ
กระบวนการนิเทศการศึกษา การประเมินผลเป็ นงานกากับ ติดตาม ประเมินผล และตีค่าผลงานที่ได้
ทามาแล้วว่าบังเกิ ดผลดี เพียงใดและนาผลที่ ได้จากการประเมิ นมาใช้ป ระโยชน์ในการปรั บปรุ ง
แก้ไข การประเมิ นผลการนิ เทศการศึ กษา จึ ง เป็ นกระบวนการที่ มี ความสาคัญเพื่ อการปรั บปรุ ง
พัฒนาการนิเทศการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์
จากค ากล่ า วของนัก การศึ ก ษานั้น สรุ ป ได้ว่า ประเมิ น ผลการนิ เ ทศการศึ ก ษาปฐมวัย
หมายถึง กระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อต้องการทราบว่าผลการดาเนิ นงานการนิ เทศการศึกษา
ควรดาเนิ นการประเมินผลเป็ นขั้นตอน และทาเป็ นระยะ ๆ ตามที่ปฏิบตั ิไปตามแผนได้รับผลดีตรง
ตามเป้ าหมายหรื อมีอุปสรรค ปัญหา ที่ตอ้ งปรับปรุ ง
กระบวนการนิเทศการศึกษา
กระบวนการนิเทศ (Process of Supervision) หมายถึง ขั้นตอนในการดาเนิ นงานและการ
ปฏิ บตั ิงานการนิ เทศอย่างมี ระบบ มีการประเมินสภาพการทางาน การจัดลาดับงานที่ตอ้ งทา การ
ออกแบบงาน การประสานงาน ตลอดจนการอานวยการให้ง านลุ ล่ วงไป การนิ เทศสถานศึ กษา
จะต้องมีกระบวนการในการนิเทศ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิและมีความเป็ นระเบียบในการปฏิบตั ิ ได้มี
นักการศึกษากล่าวถึงกระบวนการนิเทศสถานศึกษาไว้ดงั นี้
กระบวนการนิเทศการศึกษาของ สงัด อุทรานันท์
สงัด อุทรานันท์ (2538) ได้พฒั นากระบวนการนิ เทศการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพสังคมไทย ซึ่ งมี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิ เทศ (Planning-P) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ หาร ผูน้ ิ เทศ และผูร้ ับการนิ เทศจะ
ทาการประชุ มปรึ กษาหารื อเพื่อให้ได้นามาซึ่ งปั ญหาและความต้องการจาเป็ นที่จะต้องมีการนิ เทศ
รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย
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ขั้นที่ 2 ให้ความรู ้ในสิ่ งที่จะทา (Informing-I) เป็ นขั้นตอนของการให้ความรู ้ความเข้าใจ
ถึงสิ่ งที่จะดาเนิ นการว่าจะต้องอาศัยความรู ้ความสามารถอย่างไรบ้าง มีข้ นั ตอนอย่างไรและจะทา
อย่างไรจึงจะทาให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบตั ิงาน (Doing–D ) ประกอบด้วยการปฏิบตั ิงานใน 3 ลักษณะคือ
1) การปฏิ บ ัติ ง านของผู ้รั บ การนิ เ ทศ เป็ นขั้น ที่ ผู ้รั บ การนิ เ ทศลงมื อ ปฏิ บ ัติ ง านตามความรู ้
ความสามารถที่ได้รับ 2) การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้การนิเทศ ขั้นนี้ ผใู ้ ห้การนิ เทศจะทาการนิ เทศและ
ควบคุ มคุ ณภาพให้ง านส าเร็ จทันตามกาหนดเวลาและมี คุ ณภาพสู ง และ 3) การปฏิ บตั ิ งานของ
ผูส้ นับสนุนการนิเทศ ในเรื่ องวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้ต่างๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานบรรลุผล
ขั้นตอนที่ 4 การสร้ า งขวัญ และก าลัง ใจ (Reinforcing–R) ขั้นนี้ เป็ นขั้น ของการเสริ ม
กาลังใจของผูบ้ ริ หารเพื่อให้ผรู ้ ับการนิ เทศมีความมัน่ ใจและบังเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบตั ิงาน
ขั้น นี้ อาจจะด าเนิ น การไปพร้ อ มๆ กับ ที่ ผู ้รั บ การนิ เ ทศก าลัง ปฏิ บ ัติ ง านหรื อการปฏิ บ ัติ ง าน
ได้เสร็ จสิ้ นก็ได้
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลผลิตของการการดาเนินงาน (Evaluating–E) เป็ นขั้นที่ผนู ้ ิ เทศ
ทาการประเมินผลการดาเนินการซึ่ งผ่านไปแล้วว่าเป็ นอย่างไร แล้วทาการปรับปรุ งแก้ไข
(ขั้นที่ 3.2)
ให้การนิเทศ
และควบคุม
คุณภาพ

-

(ขั้นที่ 1)

(ขั้นที่ 2)

(ขั้นที่ 4)

(ขั้นที่ 5)

ให้ความรู ้
ในสิ่ งที่จะทา

(ขั้นที่ 3)
ดาเนินการ
ปฏิบตั ิงาน

การวางแผน
การนิเทศ

สร้างขวัญ
กาลังใจ

ประเมินผล
การนิเทศ

P

I

D

R

E

บริ การ
สนับสนุน
(ขั้นที่ 3.3)
ปรับปรุ งแก้ไข

แผนภาพที่ 4 กระบวนการนิเทศการศึกษาของสงัด อุทรานันท์
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การด าเนิ น การนิ เทศตามวัฏ จัก รนี้ จะเป็ นไปอย่า งต่ อ เนื่ องและไม่ หยุ ดนิ่ ง จนกว่า จะ
บรรลุ ผลตามจุ ดมุ่งหมายที่วางไว้หรื อพัฒนาผูร้ ั บการนิ เทศให้เป็ นไปตามต้องการ หากบรรลุ ผล
สาเร็ จตามจุดมุ่งหมายแล้วต้องการจะหยุดกระบวนการทางานก็ถือว่าเป็ นการนิ ทศได้สิ้นสุ ดลงแล้ว
ครั้ งต้องการเริ่ มนิ เทศในสิ่ งใหม่หรื อตั้งเป้ าหมายใหม่ ก็จะต้องดาเนิ นการตั้งแต่เริ่ มวางแผนการ
นิเทศจนถึงขั้นประเมินผลการนิเทศ ทาในลักษณะเช่นนี้จนกระทัง่ บรรลุผลตามเป้ าหมายที่วางไว้
กระบวนการนิเทศการศึกษาของแฮรริ ส (Harris)
แฮรริ ส (Harris อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 112) ได้กล่าวว่า กระบวนการนิเทศ
การศึ ก ษา หมายถึ ง การด าเนิ น งานในการนิ เ ทศให้ ไ ด้รั บ ความส าเร็ จ ได้ก าหนดขั้น ตอนของ
กระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่
1. ขั้นวางแผน (Planning Processes-P) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบตั ิงานโดยคิดว่า
จะท าอย่า งไร ก าหนดจุ ดมุ่ ง หมายของงาน พัฒ นาวิ ธี ด าเนิ น งาน ก าหนดงานที่ จ ะด าเนิ น การ
คาดคะเนถึงผลที่จะได้รบจากโครงการและวางโครงการ กระบวนการเกี่ยวกับวางแผนมีดงั นี้
1) การคิด (Thinking) การคิ ดแผนงานที่ จะท าในอนาคตตามลาดับก่ อนหลัง 2) จัดทาตารางงาน
(scheduling) เพื่ อ ให้ แ ผนงานง่ า ยต่ อ การปฏิ บ ัติ ก าหนดวัน เวลาสถานที่ ใ ห้ แ น่ น อน 3) การท า
โครงการ(Programming) เป็ นขั้น น าแผนงานไปปฏิ บ ัติ 4) แผนงานที่ ดี น าไปสู่ ก ารคาดคะเน
(forecasting) การกะประมาณการอย่างดียอ่ มง่ายต่อการที่ทานายผลการทางานได้ และ 5) ปรับปรุ ง
การทางานแผนการให้ดีข้ ึน (Developing Procedures) ตระหนักในปั ญหาและอุปสรรคของแผนงาน
ที่เกิดขึ้น หาทางปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน
2. ขั้นการจัดโครงการ (Organizing Processes–O) หมายถึง การจัดโครงสร้างของการ
ดาเนิ นงานโดยสร้ างหลักเกณฑ์ในการทางาน สร้ างความสัมพันธ์ ของงาน แบ่งงานโดยกาหนด
หน้า ที่ ใ นการปฏิ บ ัติง านมี ก ารประสานงาน มอบหมายอ านาจให้ต ามหน้าที่ และการรวบรวม
ทรั พ ยากรที่ มี อยู่ท้ งั คนและวัส ดุ อุป กรณ์ กระบวนการจัดโครงสร้ า งมี ดัง นี้ 1) จัดจาแนกหน้า ที่
(Distributing Functions) เพื่อมิให้สับสนงานซ้อนงาน ควรจาแนกลักษณะงานให้เด่นชัด 2) การ
ประสานงาน(Coordinating) สร้างความเข้าใจในการทางานร่ วมกัน ขจัดปั ญหาการทางานซ้ าซ้อน
กัน 3) ชี้ แหล่งข้อมูลวิชาการ (Resources Allocating) การจัดวัสดุอุปกรณ์ การสอนอานวยความ
สะดวก 4) จัดให้มีความสัมพันธ์ (Establishing Relationship) มีความเป็ นปึ กแผ่นในหน่วยงานการ
นิเทศ และ 5) เป็ นตัวแทน (Delegating) งานของศึกษานิเทศก์ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนทางการศึกษา มี
บทบาทเป็ นตัวแทนทั้งในด้านบริ หาร ด้านวิชาการ ด้านวิทยากร และด้านการประสานงาน
3. ขั้นการนาเข้าสู่ การปฏิ บตั ิ (Leading Processes–L) หมายถึง บทบาทในฐานะผูน้ าที่
ดาเนิ นการ การวินิจฉัย สั่งการ การคัดเลื อกตัวบุ คคล การให้คาปรึ กษาแนะนา กระตุน้ ให้บุคคล
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ทางานลงมือปฏิ บตั ิงาน การสาธิ ตในการปฏิ บตั ิงาน การติดต่อสื่ อสาร กระบวนการนามี ลกั ษณะ
ดังนี้ 1) นาในการตัดสิ นใจ (Decision-making) แต่การตัดสิ นใจนั้นจะต้องมาจากหมู่คณะเป็ นสาคัญ
2) ข้อเสนอแนะ (Suggesting) ให้คาปรึ กษา 3) แรงจูงใจ (Motivation) การรักษาแรงจูงใจให้คงทน
ถาวรด้ ว ยการตอบสนองความต้อ งการ การเข้า ใจกัน การเอาใจใส่ 4) การสื่ อ ความหมาย
(Communicating) การใช้ความสามารถในด้านการติดต่อสื่ อสารความหมาย ซึ่ งขึ้นอยู่กบั พื้นฐาน
การศึกษาของผูน้ ิเทศเป็ นสาคัญ 5) การคิดริ เริ่ ม (Initiating) บรรยากาศในการคิดริ เริ่ มอยูท่ ี่ภาวะของ
ผูน้ า หากศึกษานิ เทศก์เป็ นผูม้ ีใจกว้างขวาง ยอมรับความคิดเห็ นของคนอื่น ปั จจัยเหล่านี้ จะช่วยให้
ครู อยากจะคิดอยากจะเริ่ มทาอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ และ 6) การสาธิ ต (Demonstrating) การนาในการ
สาธิ ต คือ การนาเผยแพร่ ทางวิชาการ
4. ขั้นการควบคุ ม (Controlling Processes–C) หมายถึ ง การควบคุ มการปฏิ บ ตั ิงาน
ดาเนิ นงานโดยการพิจารณามอบหมายงาน ให้ความสะดวกในด้านต่างๆ พิจารณาลงโทษ มีการ
แก้ไขทันที เมื่องานผิดพลาด การให้บุคลากรออกจากงาน การตักเตือนและการกาหนดระเบียบใน
การปฏิบตั ิงานกระบวนการควบคุมมีลกั ษณะดังนี้ 1) ทาให้ถูกต้อง (Taking Corrective Action) เมื่อ
ทราบข้อพกพร่ องข้อผิดพลาดของครู ศึกษานิ เทศก์จะใช้เทคนิ คการนิ เทศแก้ไขข้อพกพร่ องนั้น ซึ่ ง
เป็ นไปเพราะครู มีความเชื่อถือศรัทธาในหลักการ ความร่ วมมือในด้านนี้ มาจากน้ าใจใจจริ ง มิใช่จาก
การใช้อานาจบังคับ 2) ความเจริ ญงอกงาม (Expediting) ในกรณี ที่การกระทาถูกต้องหรื อการเรี ยน
การสอนดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ศึกษานิเทศก์ยอ่ มช่วยให้กิจการนั้นประสบผลสาเร็ จยิง่ ขึ้น
3) การกล่าวโทษเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Reprimanding) การทางานร่ วมกับบุคคลหลายประเภท ควร
ยอมรั บในความแตกต่างระหว่างบุ คคล ซึ่ งบุคคลบางคนย่อมง่ ายต่อการแนะนาแต่บางคนอาจจะ
ต้องใช้หลักการเข้มงวดกวดขันจึงจะยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อปรับปรุ งตัวเอง
5. ขั้นการประเมินผล (Assessing Processes–A) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน
โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน วัดผลการปฏิบตั ิงาน วิจยั ผลการปฏิบ ัติงาน ดังนี้ 1) พิจารณา
ผลงาน (Judging Performance) ประเมิ นค่าผลงานว่าดี – เลว ประการใด 2) วัดผล (Measuring
Performance) ทาการวัดผลสัมฤทธิ์ ผลการปฏิบตั ิงาน
สรุ ป กระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาเป็ นขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
ต่อเนื่องกันโดยตลอด เริ่ มจากการศึกษาข้อมูล การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผนและการประเมินผล
กระบวนการดังกล่าวเป็ นกระบวนร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร และครู ทุกคนในโรงเรี ยน เพื่อแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาการเรี ย นการสอนให้เกิ ดผลและประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด จากการศึ ก ษาขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิการนิ เทศตามหลักการ และแนวคิดของผูท้ รงคุ ณวุฒิและนักวิชาการหลายๆท่าน และจาก
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หน่ ว ยงานผูป้ ฏิ บ ตั ิ ก ารนิ เ ทศทั้ง ในระดับ ประถมศึ ก ษาปรากฏว่า มี ข้ นั ตอนการนิ เทศการศึ ก ษา
คล้ายคลึงกัน
กระบวนการนิเทศการศึกษาของเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2548: 321–325) กระบวนการนิเทศประกอบด้วย
ขั้นตอนสาคัญ ๆ ได้แก่
1. กระบวนการวางแผน (Planning Process) ในการวางแผนเพื่อให้การนิ เทศดาเนิ นไป
และประสบผลสาเร็ จสิ่ งที่ตอ้ งวางแผนล่วงหน้าได้แก่
1.1 การคิด (Thinking) เป็ นการคิดวางแผนเกี่ ยวกับแผนงานที่ตอ้ งทาโดยจัดลาดับ
ก่อนหลังเกี่ยวกับสิ่ งที่จะทา
1.2 การจัดตารางวาง (Scheduling) เป็ นการทาให้แผนงานตามที่คิดไว้มีผลในเชิ ง
ปฏิบตั ิและง่ายต่อการปฏิบตั ิ เช่น การจัดทาตารางนิเทศ เป็ นต้น
1.3 การคาดคะเนผลงาน (Forecasting) แผนงานเป็ นเรื่ องของการวางแผนและคิดทา
อะไรสักอย่าง ฉะนั้นการวางแผน และคาดคะเนที่ดียอ่ มง่ายต่อการทานายผลของการปฏิบตั ิงานได้
1.4 การปรั บ ปรุ ง แผนการให้ดีข้ ึ น (Developing Procedure) เป็ นการตระหนัก ใน
ปั ญหา และอุปสรรคของแผนงานที่เกิดขึ้น แล้หาทางปรับปรุ งแก้ไขเนื่ องจากงานนิ เทศเป็ นงานที่
ผูกพันมีความซับซ้อนจึงต้องหาทางแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมอยูเ่ สมอ
2. กระบวนการจัดการ (Organizing Process) เป็ นการบริ หารจัดการกระบวนการนิ เทศ
เพื่อไม่ให้งานซ้ าซ้อนกัน ได้แก่
2.1 การจัดจาแนกหน้าที่ (Distributing Function) นิเทศที่ดีควรมีการจัดภารกิจและงาน
ที่รับผิดชอบให้ชดั เจนเพื่อให้ง่ายต่อการนิ เทศและผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้ไม่สับสน
2.2 การประสาน (Coordinating) เป็ นการประสานงาน และสร้างความร่ วมมือ สร้าง
ความเข้าใจในการทางานร่ วมกันระหว่างผูน้ ิเทศ และฝ่ ายต่าง ๆ ส่ งผลให้ขจัดปั ญหาและอุปสรรคที่
อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นแล้วผูท้ าหน้าที่นิเทศยังต้องประสานงานกับผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการ
ของหน่วยงานนั้น ๆ
2.3 การจัดแหล่งข้อมูลวิชาการ (Resources Allocating) เป็ นการจัดเตรี ยมจัดหาแหล่ง
ความรู ้ และจัดสิ่ ง อานวยความสะดวกต่ าง ๆ เพื่อให้เป็ นแหล่ ง ความรู ้ ที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านและผูน้ ิ เทศ
สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้
2.4 การกระทาให้มีความต่อเนื่ อง (Establishing Relationship) เป็ นการดาเนินการให้
กิ จกรรมต่าง ๆ เกิ ดภาวะต่อเนื่ องลดและอุ ปสรรคให้หมดไปสร้ างความเข้าใจอันดี ให้เกิ ดขึ้ นทั้ง
ระดับหน่วยงานและปฏิบตั ิงาน
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2.5 การเป็ นตัวแทน (Delegating) ในงานการนิ เทศงานผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องจะต้องปฏิ บตั ิ
เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนของสถาบันการศึกษานั้นไม่ว่าจะเป็ นบทบาทด้านการบริ หาร ด้านการ
ประสานงาน ด้านวิทยากรให้ความรู้ เป็ นต้น
3. กระบวนการนา (Leading Process) กระบวนการนิเทศบทบาทของผูน้ ิเทศจะมีลกั ษณะ
ของผูน้ าในการตัดสิ นใจ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและการสาธิ ตการสื่ อความหมายและการคิดริ เริ่ ม
กระบวนการนาที่สาคัญคือ
3.1 การนาในการตัดสิ นใจ (Decision–Making) การนิ เทศทัว่ ๆ ไปผูน้ ิ เทศต้องไม่เป็ น
เผด็จการแต่เป็ นผูน้ ิ เทศที่ตอ้ งตัดสิ นใจ หรื อให้คาแนะนาที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและการ
ตัดสิ นใจต้องมาจากหมู่คณะเป็ นสาคัญไม่ยดึ ตัวเองเป็ นสาคัญ
3.2 การนาในการให้ขอ้ เสนอแนะ (Suggesting) ผูเ้ กี่ยวข้องกับกระบวนการนิ เทศต้อง
กล้า ที่ จะให้ค าเสนอแนะหรื อค าแนะนาด้วยความมัน่ ใจมี หลัก ฐานอ้า งอิ ง ทางวิช าการได้ไ ม่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะหรื อคาแนะนาใด ๆ ตามความรู้สึกของตนเอง
3.3 การนาให้เกิดแรงจูงใจ (Motivation) กระบวนการนิเทศที่ดีตอ้ งมีการกระตุน้ ให้
มีการจูงใจ กระตุน้ ให้เห็นคุณค่าของตนเองและของงานที่ปฏิบตั ิอยูต่ อ้ งเอาใจใส่ ดูแลสิ่ งต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
3.4 การนาในการสื่ อความหมาย (Communicating) กระบวนการนาในการนิ เทศที่
สาคัญอีกประการ คือ การใช้ความสามารถในด้านการติดต่อสื่ อความหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอัน
ดีในกิจกรรมต่าง ๆ
3.5 การนาให้เกิดความคิดริ เริ่ ม (Initiating) บรรยากาศในการคิดริ เริ่ มอยู่ที่ภาวะของ
ผูน้ าหากผูท้ าหน้าที่นิเทศเป็ นบุคคลที่ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นและสนับสนุนให้
บุคคลอื่นได้คิด สิ่ งเหล่านี้ จะช่ วยให้บุคคลที่ถูกนิ เทศอยากคิดริ เริ่ มทาอะไรใหม่ ๆ ซึ่ งตรงข้ามกับ
การติเพื่อทาลาย การนินทา การว่ากล่าวที่เป็ นการขัดขวางความคิดริ เริ่ ม
3.6 การนาในการสาธิ ต (Demonstrating) การนาในการสาธิ ตเป็ นการเผยแพร่ ท าง
วิชาการอีกบทบาทหนึ่ งของผูน้ ิ เทศ เช่ น สาธิ ตการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ สาธิ ตผลิตสื่ อการสอน
ระดับต่าง ๆ แก่ ครู อาจารย์ สาธิ ตเทคนิคการปฏิบตั ิใช้เครื่ องมือให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เป็ นต้น
4. กระบวนการควบคุม (Controlling Process) การควบคุมในกระบวนการนิ เทศจะเป็ น
การกาหนดขอบเขตแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ควรพึงกระทาเพื่อให้ทุกคนได้ยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ต่อไปได้แก่
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4.1 กระทาให้เกิดความถูกต้อง (Taking Corrective Action) กระบวนการควบคุมใน
การนิ เทศงานจะแตกต่างจากกระบวนการควบคุมในทางบริ หาร เพราะเมื่อผูน้ ิ เทศพบข้อบกพร่ อง
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นผูน้ ิเทศจะต้องใช้เทคนิคการนิเทศเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องถูกต้อง
4.2 กระทาให้เกิ ดความเจริ ญงอกงาม (Expediting) เมื่อบุคลากรหรื อบุคคลผูร้ ับการ
นิ เทศกระทาและปฏิ บตั ิงานเป็ นไปอย่างมีคุณภาพผูน้ ิ เทศควรสนับสนุ นส่ งเสริ มให้บุคลากรหรื อ
ผูร้ ับการนิเทศได้มีความเจริ ญงอกงามได้พฒั นาต่อไป
4.3 กระทาในการกล่าวโทษ (Reprimanding) กระบวนการนิ เทศในแต่ละหน่ วยงาน
จะต้องทางานร่ วมกับบุคคลหลายประเภทบุคคลบางคนง่ายต่อการให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
บางคนต้องใช้ความเข้มงวดจึงจะยอมรับและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบกพร่ องได้ดงั นั้นผูน้ ิ เทศต้องให้
คาแนะนา และพร่ าสอนอยูเ่ สมอหากยังไม่มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงก็ควรมีการกล่าวโทษกันบ้าง
4.4 กระทาในบทกาหนดโทษ (Applying Sanction) ในองค์กรใด ๆ เมื่อทาการนิเทศ
และแนะนาให้ความช่ วยเหลื อโดยประการต่าง ๆ แล้วแต่บุคคลยังไม่มีการปรั บปรุ งแก้ไขเลย ผู ้
นิ เทศต้องกล้าที่จะกาหนดโทษตามความเหมาะสมกับบุคคลนั้นซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับการนิเทศ
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
5.กระบวนการประเมินผล (Assessing Process) เป็ นการประเมินค่าของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ ง
ถือว่าเป็ นกระบวนการสุ ดท้ายในการนิเทศ การประเมินผลสามารถพิจารณาได้จากผลงาน (Judging
Performance) ซึ่ งจะเป็ นการประเมินผลงานว่าดีหรื อเลวนอกจากนี้ยงั สามารถประเมินผลได้จากการ
วัดผลสัม ฤทธิ์ ในการปฏิ บ ตั ิ งานทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ว่าลักษณะงานที่ ป ระเมิ นเป็ นอย่า งไรผูน้ ิ เทศต้อง
พิจารณาให้เหมาะสม
จากค ากล่ า วของนัก การศึ ก ษา จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาเป็ นการ
ปฏิบตั ิงานนิเทศให้เป็ นไปตามขอบข่ายระเบียบแบบแผนมีลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้มุ่งให้เกิดผลดี
ขึ้ น ในการด าเนิ น งานโดยพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งพัฒ นาให้ ป ระสบผลส าเร็ จ บรรลุ ต ามเป้ าหมาย
ที่คาดหวังไว้
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ชารี มณี ศรี (2542) กล่าวว่า การนิ เทศภายในที่จะเกิดคุณค่าหรื อประสิ ทธิ ภาพที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยน การสอนอย่างแท้จริ งนั้น ต้องกระทาอย่างเป็ นขั้นตอนหรื อเป็ น
รู ปธรรมที่ชดั เจน นัน่ คือลงมือปฏิ บตั ิตามขั้นตอน หรื อกระบวนการที่กาหนดไว้อย่างแท้จริ ง และ
กระบวนการนิ เทศภายในโรงเรี ยนเป็ นกิ จกรรมสาคัญเป็ นขั้นตอนปฏิ บตั ิการทั้งด้านกระบวนการ
บริ หาร กระบวนการนิ เทศและกระบวนการเรี ยนการสอนควบคู่กนั ไปอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
ซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การศึ กษาสภาพปั จจุ บนั ปั ญหาและความต้องการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ข้อมู ล เกี่ ย วกับ คุ ณภาพ เช่ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น การซ้ า ชั้น คุ ณ ลัก ษณะต่ า ง ๆ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็ นต้น การสารวจความต้องการของครู การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและความ
ต องการ การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา การจัดลาดับ กาหนดทางเลือก การแก้ปัญหา และดาเนิ นการ
ตามความต้องการ
ขั้นที่ 2 การวางแผน นาเอาทางเลื อกตามขั้นที่ 1 มากาหนดรายละเอียดของกิจกรรมโดย
เขี ย นเป็ นโครงการนิ เทศ ซึ่ งประกอบด้ว ยสาระส าคัญ คื อ หลัก การและเหตุ ผ ล วัตถุ ประสงค์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ แผนดาเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ การประเมินผล และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
ขั้นที่ 3 การปฏิ บ ตั ิ ก ารนิ เทศ เป็ นขั้นลงมื อท าตามโครงการนิ เทศที่ ก าหนดหลัก โดย
คานึ งถึงหลักการนิ เทศ เทคนิ ค ทักษะ สื่ อ และเครื่ องมือนิ เทศ การเตรี ยมความพร้อม สร้างความ
เข้าใจ รวมทั้งการเสริ มแรงให้กาลังใจช่วยเหลือสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ขั้น ที่ 4 การประเมิ น ผล ตรวจสอบผลการด าเนิ น การนิ เ ทศตามโครงการที่ ก าหนด
ผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุ ประสงค์ ประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรี ยน รวมผลการ
ประเมินข้อมูลป้ อนกลับเพื่อการปรับปรุ งต่อไป
การศึกษาสภาพ
ปั จจุบนั ปั ญหา
และความต้องการ

การปฏิบตั ิ
การนิเทศ

การวางแผน

การประเมินผล

ข้อมูลย้อนกลับ

แผนภาพที่ 5 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรี ยน
ที่มา: ชารี มณี ศรี (2542: 202)
นิกร เพ็ญเวียง (2538) ได้กล่าวถึง กระบวนการนิ เทศภายในของสานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่ งชาติ ได้กาหนดไว้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหา
และความต องการ ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและกาหนดทางเลื อก ขั้นตอนที่ 3 การสร้ างชื่ อและ
เครื่ องมือ ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบตั ิการนิเทศภายใน และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล
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การศึกษาสภาพปั จจุบนั
ปั ญหาและความต้องการ

การประเมินผลและรายงาน

การวางแผนและ
กาหนดทางเลือก

การสร้าง
สื่ อและ
เครื่ องมือ

การปฏิบตั ิการนิเทศภายใน

แผนภาพที่ 6 กระบวนการนิ เทศภายใน 5 ขั้นตอน ของส านัก งานคณะกรรมการประถมศึ ก ษา
แห่งชาติ
ที่มา: นิกร เพ็ญเวียง (2538: 48)
กระบวนการนิเทศการสอนแบบ Harris
ในทัศ นะของแฮริ ส ซึ่ ง เป็ นบุ ค คลสาคัญในวงการนิ เทศการศึ ก ษา ได้เสนอว่า ในทาง
ปฏิ บ ัติ แ ล้ว กระบวนการนิ เ ทศการสอนดัง ต่ อ ไปนี้ เป็ นกระบวนการที่ ใ ช้ ไ ด้อ ย่ า งแท้จ ริ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 6 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้
1. การประเมินสภาพปัจจุบนั (Assessing) เป็ นกระบวนการที่ศึกษาสภาพต่าง ๆ ที่เป็ นอยู่
ในปัจจุบนั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ในการนาไปใช้กาหนดความต้องการในการเปลี่ยนแปลง ซึ่ ง
อาจกระท าได้โดยการวิเคราะห์ การสังเกต การตรวจสอบ การวัดผล และการเปรี ยบเที ย บการ
ปฏิบตั ิงาน
2. การจัดล าดับ ความส าคัญ (Prioritizing) เป็ นกระบวนการเกี่ ย วกับ การตั้ง เป้ าหมาย
วัตถุ ประสงค์เฉพาะ การเลื อกสิ่ งที่จะเปลี่ยนแปลงและการจัดลาดับความสาคัญของสิ่ งที่จะทาการ
เปลี่ยนแปลง
3. การออกแบบวิธี ก ารนิ เทศ (Designing) เป็ นกระบวนการในการวางแผน เพื่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงให้บงั เกิ ดผล โดยการจัดเตรี ยมองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด การกาหนดรู ปแบบการ
ทางานไว้โดยการรวบรวมหรื อประยุกต์ความคิดเห็นหรื อหลักการใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน การจัดเตรี ยม
สิ่ งต่าง ๆ ให้พร้อม การจัดระบบการทางานอย่างถูกวิธีและการจัดทาโครงการนิเทศ
4. การจัด สรรทรั พ ยากร (Allocating Resources) เป็ นกระบวนการในการจัด สรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดซึ่ งอาจทาได้โดยการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ
ให้ตามความต้องการจาเป็ นของบุคลากรและโครงการจัดแบ่งทรัพยากรให้ได้สัดส่ วนกันการระบุ
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และการจัดตั้งทรัพยากร โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะและการจัดเตรี ยมบุคลากรตามโครงการเฉพาะ
หรื อตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
5. การประสานงาน (Coordinating) เป็ นกระบวนการประสานคน เวลา วัสดุ และสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อที่จะกาหนดภารกิจต่าง ๆในการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสาเร็ จ
ซึ่ งอาจท าได้โ ดยการประสานการกระท าต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกัน ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ส ะดวกราบรื่ น และ
สอดคล้องกัน มีความเป็ นไปได้มีกาหนดเวลาทางานเป็ นช่วง ๆ และต่อเนื่ องกัน และมีความชัดเจน
เกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
6. การอานวยการ (Directing) เป็ นกระบวนการใช้อิทธิ พลให้เหมาะสมกับสิ่ งต่าง ๆ และ
มีความเหมาะต่อการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งทาได้โดยการตั้งคณะทางานการกาหนด
วิธีการหรื อกฎเกณฑ์การทางานการจัดระเบียบเกี่ยวกับเวลา ผลงานระดับหรื อคุณค่าของงาน การให้
ค าแนะน าเกี่ ย วกับ ระเบี ย บและข้อ ก าหนดต่ า ง ๆ วิ ธี ก ารเฉพาะอย่ า งและการพิ จ ารณาสิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
กระบวนการดังกล่าวนี้ ได้รับการประยุกต์มาใช้ในการนิ เทศการสอน เป็ นกระบวนการที่
พัฒนาขึ้นโดย “โครงการฝึ กอบรมผูน้ ิ เทศการศึ กษาโดยเฉพาะ (Special Education Supervisor
training project)” เป็ นกระบวนการที่ มีความเหมาะสมกว่ากระบวนการในรู ปแบบอื่ น ๆ เป็ น
กระบวนการที่สามารถนาไปใช้ได้กบั งานทุกงานในการนิ เทศ ซึ่ งก็ได้ดีเช่ นเดี ยวกันกับภารกิ จที่
สาคัญอื่น ๆ ของโรงเรี ยน กระบวนการดังกล่าวนี้ เป็ นกระบวนการที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบความ
เป็ นผูน้ าของผูน้ ิเทศครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ซึ่ งใช้กนั อย่างกว้างขวางที่สุด
วงจรของกระบวนการนิ เทศการสอนจะดาเนิ นไปเป็ นลาดับขั้นตอน โดยเริ่ มตั้งแต่การ
ประเมินสภาพปั จจุบนั การจัดลาดับความสาคัญ การออกแบบวิธีการนิ เทศ การจัดสรรทรัพยากร
การประสานงาน และการอานวยการ ซึ่ ง วงจรของกระบวนการจะจบลงด้วยการกลับ มาสู่ ก าร
ประเมิ นสภาพปั จจุ บนั ว่าประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานในการวางแผน
ปรับปรุ งต่อไป วงจรของกระบวนการนิเทศจะมีลกั ษณะดังแผนภูมิน้ ี
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การประเมิน
สภาพปั จจุบนั

การจัดลาดับ
ความสาคัญ

การออกแบบ
วิธีการนิเทศ

การอานวยการ

การประสานงาน

การจัดสรรทรัพยากร

แผนภาพที่ 7 กระบวนการนิเทศการสอนของแฮรริ ส
ที่มา: Harris (975: 12–15).
กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
กระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาปฐมวัย เป็ นกระบวนการที่ น ามาใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ
วัตถุ ประสงค์ และกิ จกรรมการนิ เทศ การดาเนิ นงานโดยปฏิ บตั ิเป็ นขั้นตอนควบคู่กบั การบริ หาร
โรงเรี ย นให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพและดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ อง เป็ นระบบของบุ คลากรที่ เกี่ ย วข้องกับ
การศึ กษาร่ วมมือกันช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน เพื่อให้บรรลุ ตามเป้ าหมายที่ กาหนด ซึ่ งได้มีนักการ
ศึกษาให้ความหมายและวิธีการดาเนินการตามกระบวนการนิเทศการศึกษา ไว้ดงั นี้
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 140) กล่าวว่า กระบวนการนิ เทศ หมายถึ ง แบบแผนของการ
นิ เทศที่มีลาดับขั้นตอนต่อเนื่ องกันอย่างชัดเจนเป็ นระบบซึ่ งจะสามารถช่ วยให้งานนิ เทศการเรี ยน
การสอนประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ส านัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด ก าแพงเพชร (2544: 5–13) ได้ใ ห้ แ นวทางการ
ปฏิบตั ิการนิเทศภายในโรงเรี ยนว่ามี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั จจุ บนั ปั ญหา และความต้องการหาจุ ดเด่ น จุ ดด้อย ของโรงเรี ยนและ
นามาจัดอันดับความสาคัญของปัญหา
2. กาหนดทางเลือกและวางแผนการปฏิบตั ิงาน เป็ นการนาข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ
ปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการมาใช้ในการวางแผนและกาหนดทางเลื อก ซึ่ งอาจดาเนิ นตาม
ขั้นตอนดังนี้
2.1 ทาข้อมู ล จากการวิเคราะห์ ส ภาพปั จจุ บ นั ปั ญหาและความต้องการมาจัดล าดับ
ความสาคัญ
2.2 ศึกษาและลาดับความเข้าใจในเรื่ องที่เป็ นปั ญหา เช่ น นโยบายหลักสู ตรเทคนิ ค
วิธีการแก้ปัญหา สื่ อ เครื่ องมือ ฯลฯ
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2.3 กาหนดเป้ าหมายและทางเลือกในการแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
2.4 เขี ย นแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารนิ เทศ โดยระบุ วตั ถุ ป ระสงค์ ขอบข่ า ย ภารกิ จ เป้ าหมาย
วิธีการปฏิบตั ิงาน ระยะเวลา และผูป้ ฏิบตั ิงานให้ชดั เจน
2.5 จัดท าคู่ มื อ การนิ เ ทศโดยสรุ ป สาระส าคัญ ของเรื่ องที่ นิ เทศเพื่ อใช้เป็ นเอกสาร
ประกอบการปฏิบตั ิงานและเอกสารอ้างอิง
3. การพัฒนาสื่ อ เครื่ องมือ นวัตกรรม พัฒนาเรื่ องที่จะวิเคราะห์หลักสู ตร โดยการจัด
ประชุ ม ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รก็ จ ะต้อ งมี สื่ อ ในการพัฒ นา เช่ น แบบฝึ กหลัก สู ต ร
ประถมศึกษา หลักสู ตรมัธยมศึกษา แนวการจัดประสบการณ์ ใบงาน เป็ นต้น
4. การปฏิ บตั ิการนิ เทศ เป็ นขั้นที่นาผลที่ได้ดาเนิ นการในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ การปฏิบตั ิการนิเทศจะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 ประชุมคณะผูป้ ฏิบตั ิงาน
4.2 ทาความเข้าใจเรื่ องที่จะนิเทศ สื่ อ / เครื่ องมือ
4.3 แบ่งงานรับผิดชอบ
4.4 ตกลงที่จะนิเทศ
4.5 ตกลงวิธีเก็บข้อมูลและวิธีรายงาน
5. การประเมินผล การนิ เทศภายในโรงเรี ย นต้องจัดดาเนิ นการประเมินผลตามงาน 3
ระยะ คือ
5.1 การประเมินก่อนการนิเทศ
5.2 การประเมินระหว่างนิเทศ
5.3 การประเมินหลังการนิเทศ
ข้อมูลจากการประเมินผลทั้ง 3 ระยะนี้ คณะกรรมการฝ่ ายประเมินของโรงเรี ยนจะต้อทา
การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แล้ ว สรุ ปผลการนิ เ ทศ เมื่ อ สิ้ น สุ ดปี การศึ ก ษา เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ประชาชนทัว่ ไปและผูเ้ กี่ ยวข้องหน่ วยงานต้นสังกัดโดยจัดทา
เป็ นรายงานการนิเทศภายในอย่างเป็ นระบบ
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 232–235) ได้เสนอขั้นตอนกระบวนการนิ เทศการศึกษา
4 ขั้นตอน ไว้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและจัดทาโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ
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วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2544: 236) ได้ให้ความหมายของกระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยว่า
หมายถึง แบบแผนของการนิ เทศที่มีลาดับขั้นตอนต่อเนื่ องกันเป็ นระบบซึ่ งจะสามารถช่วยให้งาน
การนิเทศการเรี ยนการเรี ยนสอนประสบผลสาเร็ จ และเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากแนวคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวมานั้น พอสรุ ปได้ว่ากระบวนการนิ เทศการศึกษา
ปฐมวัย จาเป็ นต้องอาศัยขึ้นตอนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ
กันระหว่างผูบ้ ริ หาร และบุคลากรในโรงเรี ยน
แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาปฐมวัย
แนวทางการพัฒนาการนิ เทการศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษากาแพงเพชร เขต 2 จึงเป็ นวิธีการวางแผนดาเนิ นงานหรื อการทางานร่ วมกันระหว่างผู ้
นิ เทศกับผูร้ ับการนิ เทศเพื่อช่ วยเหลื อ แนะนา ชี้ แนะ ประเมิ นผลเพื่อปรั บปรุ ง แก้ไข พัฒนาและ
ส่ งเสริ มให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ ปั ญหา และความต้องการในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดโดยดาเนินการตามกระบวนการนิเทศใน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ หมายถึง การศึกษาเพื่อหา
ข้อมูลเปรี ยบเที ยบสภาพของปั จจุบนั กับสภาพที่ คาดหวังไว้แล้วนามาพิจารณาร่ วมกันระหว่างผู ้
นิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศให้ได้ผลของปั ญหาและความต้องการที่ชดั เจนในขณะนั้นเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาให้เป็ นไปตามความต้องการทั้ง การแก้ไขปรั บปรุ ง เพื่อพัฒนาการจัดการศึ กษา
ปฐมวัยให้ดีข้ ึน
ขั้นที่ 2 กาหนดทางเลือก และวางแผนการปฏิบตั ิงาน หมายถึง นาข้อมูลจากสภาพ
ปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการที่พิจารณาร่ วมกันระหว่างผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศที่ชดั เจนแล้ว
มาวางแผนโดยผูร้ ับการนิเทศมีส่วนร่ วมในการกาหนดเรื่ องที่จะนิ เทศ กิจกรรมการนิ เทศ และจัดทา
โครงการหรื อ แผนการนิ เ ทศ รวมทั้ง จัด สรรงบประมาณที่ ต้อ งการด าเนิ น การ เพื่ อ พัฒ นาให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาปฐมวัย
ขั้นที่ 3 การพัฒนาสื่ อ เครื่ องมือ นวัตกรรม หมายถึ ง การปรับปรุ ง แก้ไขหรื อผลิ ต
ขึ้นมาใช้เพื่อให้ความเหมาะสมกับปั ญหา มีความทันสมัย เพียงพอตรงต่อความต้องการ และไม่ทา
ให้เกิดความเสี ยหายต่อผูร้ ับการนิเทศในการดาเนินงานการนิ เทศตามโครงการหรื อแผนที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 4 การปฏิบตั ิการนิเทศ หมายถึง การดาเนินงานร่ วมกันของผูน้ ิ เทศกับผูร้ ับการ
นิ เ ทศตามโครงการหรื อ แผนที่ ก าหนดไว้โ ดยการประชุ ม ชี้ แจงและมอบหมายงาน ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทบทวนแก้ไขปรับปรุ งวิธีการ ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และประชุมสรุ ปผลการนิเทศ
ขั้นที่ 5 การประเมินผล หมายถึง การดาเนินการประเมินผลตามงานโดยจัดประเมิน
ก่อนการนิ เทศ ระหว่างนิ เทศ และหลังการนิ เทศเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานสาเร็ จผลสอดคล้อง
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กับนโยบายวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายการนิ เทศการศึกษาปฐมวัยที่กาหนดไว้หรื อไม่ซ่ ึ งผูร้ ับการ
นิ เทศได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลและนาข้อมูลมาสรุ ปอภิปรายผล วิเคราะห์
ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งงานรวมทั้งพัฒนาการนิ เทศการศึกษาปฐมวัยให้มี
ประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้นและจัดทารายงานผลต่อไป
ผูว้ ิจ ัย จึ ง ได้ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หา ความต้อ งการ เพื่ อ หาแนวทางการพัฒ นาการนิ เ ทศ
การศึ ก ษาปฐมวัย เพื่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ ต่อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องสามารถนาไปพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ปฐมวัย เกิดผลดีในการดาเนิ นงานของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดประสิ ทธิ ภาพมี
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดยิง่ ขึ้นไป
8. การแนะแนวการศึกษาปฐมวัย
การพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย อายุ 5 ปี แรกของชี วิ ตนั้น เป็ นการท างานร่ ว มกัน ระหว่า ง
สถานศึกษากับผูป้ กครอง ครู หรื อผูด้ ูแลเด็กมีบทบาทเป็ นผูป้ ระสานงานร่ วมกับผูป้ กครอง ให้เกิ ด
ความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็ก และกระตุ ้ นให้มีการร่ วมมือร่ วมใจกัน ใน
การสนับสนุ นและพัฒนาเด็กของชุ มชนไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ งจุดมุ่งหมายของการศึกษาใน
วัยนี้ระบุในหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 ว่า “เป็ นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กภายใต้บริ บทสังคม
วัฒนธรรมที่ เด็ก อาศัยอยู่ ด้วยความรั ก ความเอื้ ออาทรและความเข้าใจของทุ กคนซึ่ งจะเป็ นการ
ทางานในลักษณะของการร่ วมมื อกันรั บผิดชอบ หรื อถื อเป็ นหุ ้นส่ วนที่ จะต้องช่ วยพัฒนาเด็กให้
บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการร่ วมกัน”
บทบาทของผูป้ กครองกับการแนะแนวเด็กปฐมวัย
ผูป้ กครอง คือ ครู คนแรกๆ ของเด็กและเด็กๆ ก็ได้เรี ยนรู ้ หลายสิ่ งหลายอย่างที่บา้ น
โดยไม่ตอ้ งได้รับอิทธิ พลหรื อได้รับการสอนอย่างเป็ นทางการจากสถานศึกษาแต่อย่างใด ดังนั้นจึง
เป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ที่เมื่อเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนอนุบาลแล้ว การเรี ยนรู้จะต้อง
เชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของเด็กนั้นต่อเนื่ องและ
ทาให้การเรี ยนรู ้ มีความหมายต่อเด็ก เพราะสามารถเชื่ อมโยงสู่ ชีวิตจริ งที่บา้ นได้ดว้ ย บทบาทของ
ผูป้ กครองที่จะคอยแนะแนวทางได้ดงั นี้
1. เยี่ยมชมโรงเรี ยน ผูป้ กครองหลายคนอาจเลือกโรงเรี ยนให้ลูกจากเหตุผลเพราะ
โรงเรี ยนอยู่ใกล้บา้ นหรื อได้รับคาชักชวนจากเพื่อนบ้านแต่เนื่ องจากโรงเรี ยนที่ เลื อกอาจไม่ตรง
ตามที่ตอ้ งการจึงควรเข้าไปเยีย่ มชมโรงเรี ยนด้วยตนเองสิ่ งที่ควรสังเกตเรี ยงตามลาดับก่อนหลัง คือ
- การเดิ นทางเข้าโรงเรี ยน สะดวกสบายมี ส ถานที่ จอดรถหรื อไม่ สภาพพื้นที่
ภายนอกก่อนเข้าโรงเรี ยนปลอดภัยเพียงใด
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- ห้องเรี ย น ควรไปชมการเรี ย นการสอนในห้อ ง ตรวจดู ค วามสะอาดและสิ่ ง
อานวยความสะดวกในห้องเรี ยน อุปกรณ์ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมภายนอกห้องเรี ยน ข้อควร
คานึงคือระมัดระวังการจัดฉากในโรงเรี ยน
- ระบบสาธารณู ปโภคและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกห้องเรี ยน เช่ น
ระบบไฟฟ้ า น้ าประปา ห้องน้ า ตูน้ ้ าดื่ม ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ได้มาตรฐานหรื อไม่
- อาหารและนม ผูป้ กครองควรเลื อกไปเยี่ยมชมโรงเรี ยนช่ วงก่ อนรั บประทาน
อาหารเที่ยงของนักเรี ยนเล็กน้อย เพื่อจะได้เห็นการรับประทานอาหารของเด็กนักเรี ยน และพิจารณา
ว่าอาหารและนมของเด็กมีคุณภาพเพียงพอหรื อไม่
2. ขอดูนโยบายและแนวทางการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนอนุ บาลหลักๆ มี 2 แนว คือ
แนวกระแสหลัก เน้นการเรี ยนรู ้ เชิ งวิชาการ กับแนวทางเลื อก เน้นการเตรี ยมความพร้ อม และใช้
นวัตกรรมการเรี ยนแบบใหม่ โรงเรี ยนอนุ บาลส่ วนใหญ่จะเป็ นแนวกระแสหลักหรื อแนววิชาการ
ด้วยเชื่อว่าเด็กมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้เต็มที่ ควรเร่ งสอนให้เด็กหัดอ่าน หัดเขียน หัดบวกลบเลขให้
ได้โดยเร็ ว เพื่อจะสามารถเรี ยนรู ้เพิ่มขีดความสามารถของสมองให้กว้างขึ้นส่ วนโรงเรี ยนอนุ บาล
ทางเลือกหรื อแนวเตรี ยมความพร้อม จะเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยนาเอาความต้องการของ
เด็ก ความสุ ขเด็กเป็ นศูนย์กลาง การเรี ยนรู ้ของเด็กจึงเริ่ มที่ตวั เด็กเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่ น
วาดรู ป เล่นเกม ร้องเพลง เพื่อพัฒนาแนวคิด การศึกษาและสอบถามนโยบายและแนวทางการเรี ยน
การสอนจากครู หรื อผูบ้ ริ หาร จะท าให้เข้า ใจแนวคิ ดของโรงเรี ย น และเป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ แ ก่
ครู ผูส้ อน นอกจากนั้น ควรสอบถามถึ ง รางวัลโรงเรี ยนดี เด่ นหรื อรางวัลชนะเลิ ศด้านต่างๆ ของ
โรงเรี ยน อัตราการเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนดัง รวมถึ งอัตราส่ วนครู กบั นักเรี ยน ข้อมูลกิ จวัตรประจา
วันที่นกั เรี ยนแต่ละคนต้องทา
3. ตรวจสอบครู ผสู ้ อน ครู ผสู ้ อนมีบทบาทสาคัญในการอบรม สั่งสอน และปลูกฝัง
ความคิด ทัศนคติและความรู ้ แก่เด็ก ผูป้ กครองควรสัมภาษณ์ ครู ผสู ้ อน ประวัติการศึกษา ถ้าครู จบ
ด้า นครุ ศ าสตร์ โ ดยตรงจะได้เ ปรี ย บกว่ า สายอื่ น ๆ เนื่ อ งจากครู ส ามารถถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ได้อย่างดี ลักษณะและบุคลิกของครู ผสู ้ อนก็เป็ นสิ่ งสาคัญ ผูป้ กครองควรสังเกตอย่าง
รอบคอบ
4. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ โรงเรี ยนอนุ บาลเอกชน โดยมากมักมี ค่าธรรมเนี ยม
การศึกษาต่า แต่จะมีค่าแรกเข้าสู งหรื อหลายๆ ครั้งโรงเรี ยนจะเลี่ยงการเก็บค่าแรกเข้าที่สูง โดยเก็บ
เป็ นค่า ใช้จ่ายอื่ นๆ เช่ น ค่า อุ ป กรณ์ ค่ ากิ จกรรมพิเศษ ค่า คอมพิวเตอร์ ผูป้ กครองควรตรวจสอบ
เอกสารค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ง หมดที่ เ กี่ ย วกับ ค่ า เทอมแรกเข้า ค่ า เทอมสองและค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ตลอดปี
การศึกษา และถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ผปู ้ กครองต้องออกเพิ่มเติมด้วย เช่น ค่าเสื้ อผ้า ค่าหนังสื อ
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ค่ารถโรงเรี ยนซึ่ งโรงเรี ยนส่ วนใหญ่จะไม่นามาคานวณในค่าเทอมแรกเข้าและคานวณให้เพียงพอ
ต่อรายได้ของครอบครัว การเลือกโรงเรี ยนให้ลูกควรเลือกโรงเรี ยนที่ไม่ไกลจากที่พกั อาศัยมากนัก
เพราะเด็กจะได้ไม่ตอ้ งรี บเร่ งตื่นแต่เช้ามืด หากหลี กเลี่ยงไม่ได้จริ งๆ ควรหาโรงเรี ยนที่ใกล้ทางาน
หรื อทางผ่านผูป้ กครองเพื่อรับส่ งได้สะดวก สถานที่ควรปลอดภัย ไม่มีจุดที่เป็ นอันตรายต่อเด็ก เช่น
ท่อ หรื อบ่อน้ า ภายในโรงเรี ยนควรสะอาดและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และมีโภชนาการที่ดี
อัต ราก าลัง หรื อ บุ ค ลากรในโรงเรี ย น เช่ น ครู ผูด้ ู แ ลเด็ ก และพี่ เ ลี้ ย งเด็ ก อนุ บ าลควรมี จ านวนที่
เหมาะสมเพื่อดูแลเด็กได้ทวั่ ถึ ง นวัตกรรมการศึ กษาหรื อการจัดการเรี ยนการสอนก็สาคัญต้องให้
เหมาะสมสาหรับเด็กอนุบาลเพื่อสนองต่อพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ตามวัยของเด็กมากกว่าการสอน
ให้อ่านออกเขี ยนได้ก่ อนวัยอันสมควร ที่ ส าคัญโรงเรี ยนควรผ่านการประเมิ นได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา(สมศ.)
9. การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
การประกันคุ ณภาพการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่เปี่ ยมไป
ด้วยคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพของเขาอย่างแท้จริ ง
และมุ่งเน้นให้สถานศึกษามีการพัฒนาเพื่อนาไปสู่ ความมีมาตรฐานที่ทดั เทียมกัน โดยอาศัยกลไก
ทางการบริ หารการศึกษา การเรี ยนการสอนและใช้มาตรฐานตัวบ่งชี้ ระดับคุ ณภาพทางการศึกษา
ของผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วนเสี ย(Stakeholders) เข้ามามี บทบาทในการกาหนดและร่ วมจัดการศึ กษาให้
บัง เกิ ด ผลความเข้า ใจในหลัก การ นโยบาย เป้ าหมายความส าคัญ จ าเป็ น แนวคิ ด แนวทาง
กระบวนการ และสาระสาคัญในแต่ละกิจกรรม
ความหมายของการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษามี ผูใ้ ห้
ความหมายไว้มากมายดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 59) ได้ให้ความหมายการประกันคุณ
คุณภาพการศึกษาไว้วา่
1) แผนงานและปฏิ บตั ิการทั้งหลายที่เป็ นระบบ เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าการศึกษาจะ
ตอบสนองต่อคุณภาพที่กาหนด
2) เป็ นมาตรฐานหนึ่ งที่จะทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ได้ว่า สถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลักดันให้ได้มาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
3) การประกันคุณภาพเป็ นกระบวนการที่ยกมาตรฐานของสถานศึกษาต่างๆ ที่ยงั ไม่ได้
มาตรฐานผลัก ดันให้ ไ ด้ม าตรฐานโดยมุ่ ง เน้น การใช้ข ้อ มู ล คุ ณ ภาพมาตรฐานของสถานศึ ก ษา
ป้ อนกลับมาเพื่อระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้
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ได้มาตรฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ โดยมีความเชื่ อว่า ถ้ากระบวนการประกันคุ ณภาพ มีการวางระบบ
อย่างถูกต้องแล้ว หมายถึง ระบบที่สร้างความมัน่ ใจ พึงพอใจ ประทับใจต่อสังคม ผูป้ กครอง ลูกค้า
ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผูจ้ บการศึกษามีคุณภาพตามที่กาหนดไว้
จารั ส นองมาก (2545: 11) กล่ า วว่า การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ถ้าเป็ นการ
ประกันคุ ณภาพภายในก็ดาเนิ นการโดยสถานศึกษาหรื อหน่ วยงานต้นสังกัดที่ มีหน้าที่กากับดู แล
สถานศึกษานั้น แต่ถา้ เป็ นการประกันคุณภาพภายนอก ก็ดาเนิ นการโดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
สมศัก ดิ์ สิ นธุ ระเวชญ์ (2549: 2) ได้กล่ า วว่า การประกันคุ ณภาพการศึ กษา หมายถึ ง
กระบวนการที่ยกมาตรฐานของสถานศึกษาต่างๆ ที่ยงั ไม่เข้ามาตรฐาน ผลัดดันให้ได้มาตรฐานและ
เป็ นมาตรการหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ใ ห้เ กิ ด ความเชื่ อมั่นว่า สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
การศึกษา สามารถจัด การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผูจ้ บการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานที่กาหนดไว้
การประกันคุ ณภาพเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับระบบคุ ณภาพทุกระบบการรวบรวมข้อมูล การวางแผน
กิจกรรมทุกชนิด และการให้รายละเอียดหรื อคาแนะนาต้องทาก่อนลงมือกิจกรรมใดๆ เพื่อสามารถ
ควบคุมขั้นตอนการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
สรุ ป การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึ ง กระบวนการในการจัดการศึกษาที่ได้มีการ
วางแผน การจัดระบบ ซึ่ งจะทาให้เกิดความเชื่ อมัน่ นาไปสู่ การของผูท้ ี่จบการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ ง ชาติ (2544: 7-9) ได้ให้แนวคิดในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้วา่ การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นการบริ หารจัดการและการดาเนิ น
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องซึ่ งจะเป็ นการ
สร้ างความมัน่ ใจให้ผรู ้ ับบริ การทางการศึกษา ทั้งผูร้ ับบริ การโดยตรง ได้แก่ ผูเ้ รี ยนผูป้ กครองและ
ผูร้ ับบริ การทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการดาเนิ นงานของ
สถานศึ ก ษาจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและท าให้ผู้เ รี ย นมี คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ต าม
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด การประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวคิดอยูบ่ นพื้นฐานของการป้ องกัน
ไม่ให้เกิ ดการทางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพและผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาที่ ได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ มี แนวคิ ดเพื่อส่ งเสริ มและเสนอแนวทางเกี่ ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การควบคุมคุณภาพ เป็ นการกาหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนา
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สถานศึกษาให้เข้าสู่ มาตาฐาน
2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็ นการตรวจสอบ และติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
3) การประเมินคุ ณภาพเป็ นการประเมินคุ ณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่กากับ
ดูแลในเขตพื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัดในส่ วนกลาง ซึ่ งถึงแม้จะเป็ นบุคคลภายนอกแต่ก็ยงั ถือเป็ น
การประเมิ นภายในเพราะด าเนิ น การโดยหน่ วยงานที่ อ ยู่ใ นสายบริ ห ารของสถานศึ ก ษาซึ่ ง จะ
ดาเนิ นการตรวจเยี่ยม และประเมิ นสถานศึ กษาเป็ นระยะๆตามที่กาหนด โดยหน่ วยงานต้นสังกัด
เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็ น
การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนรับการประเมินภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษาซึ่งเป็ นองค์การมหาชน
อาไพ จิตเมตตา (2545: 2) ได้ให้แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้วา่
1) สร้ า งความตระหนัก ให้แก่ ค รู ใ นสถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ค รู เข้า รั บ การอบรมตามที่
หน่ วยงานต่างๆ จัดขึ้น ขอรับทุนส่ งเสริ มการจัดอบรมให้ความรู ้ เรื่ องราวปฏิ รูปการศึกษาเข้าร่ วม
โครงการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติจดั ทามุมปฏิรูปการเรี ยนรู้
เพื่อให้ครู ได้ศึกษาค้นคว้า
2) เปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความตระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นที่ ต้อ งท าการประกัน
คุ ณ ภาพจัด ท าแผนพัฒนาสถานศึ ก ษา ธรรมนู ญ สถานศึ ก ษา และปฏิ ทิ น งานโดยให้ก รรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมทุกเรื่ อง
3) ดาเนิ นงานตามแผนผูบ้ ริ หารต้องคอยสนับสนุ นอานวยความสะดวกการทางานอย่าง
เต็มที่
4) ตรวจสอบการประเมินตั้งคณะกรรมการสาหรับทาการตรวจสอบประเมินผล โดยเลือก
ผูท้ ี่มีความถนัดด้านการวัดผลประเมินเป็ นแกนนา หาอาสาสมัครจากครู เข้าร่ วมจัดประชุ ม เพื่อนา
มาตรฐานต่างๆ มากาหนดกรอบเกณฑ์การประเมินในแต่ละมาตรฐานแต่ละภาค
5) การน าผลการประเมิ น ไปพัฒ นางาน ผลการประกัน คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา จะมี ท้ งั
จุดอ่อนและจุดแข็ง ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องนาเข้าประชุ ม เพื่อชี้ แจงผลและวางแผนแก้จุดอ่อนโดย
การคิดกิจกรรมหรื อโครงการเพื่อให้มาตรฐานต่างๆ เกิดการพัฒนา ส่ วนจุดแข็งที่ดีอยูแ่ ล้วก็ยงั คงมี
กิจกรรมหรื อโครงการสนับสนุนต่อไป
สรุ ปได้วา่ แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริ หารจัดการในการดาเนิ น
กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจให้แก่
ผูร้ ับบริ การทางการศึกษา ทั้งผูร้ ับบริ การโดยตรงและโดยอ้อม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
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1) การควบคุ ม คุ ณภาพ เป็ นการก าหนดมาตรฐานคุ ณภาพและการพัฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เข้า สู่
มาตรฐาน 2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็ นการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด 3) การประเมินคุณภาพเป็ นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ที่กากับดูแลในเขตพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดในส่ วนกลางซึ่ งถึงแม้จะเป็ นบุคคลภายนอกแต่ก็ยงั
ถือเป็ นการประเมินภายใน ซึ่ งจะดาเนิ นการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็ นระยะๆตามที่
กาหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกจากสานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา(องค์การมหาชน)ต่อไป ก่ อให้เกิ ดความมัน่ ใจ
นาไปสู่ ความสาเร็ จของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
10. การส่ งเสริมความรู้ การศึกษาปฐมวัยแก่ ชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุ มชน หรื อเรี ยกกันทัว่ ไปว่า “ ชุมชนสัมพันธ์ ” ซึ่ งมี
ความหมายเดียวกัน ถือเป็ นงานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร่ วมมือกับชุมชน ในการให้บริ การ
ต่างๆ เช่น ห้องสมุด สหกรณ์โรงเรี ยน วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เพื่อใช้ในงานที่เป็ นส่ วนรวม และการรับความ
ช่วยเหลื อจากชุ มชน เช่น เชิ ญสมาชิ กในชุ มชนมาเป็ นวิทยากร หรื อมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เนื่ องด้วยการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับเด็กก่ อนวัยเรี ยนนั้น มี ความผูกพันกับสถาบัน
ครอบครัวอย่างลึกซึ้ ง เพราะมีการติดต่อสัมพันธ์กนั โดยธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ดังนั้นการพัฒนาชุ มชน
และสังคมต้องอาศัยการพัฒนาสถาบันครอบครัวไปพร้ อม ๆ กัน ซึ่ งปั จจุบนั ในการดาเนิ นงาน
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องอาศัยความร่ วมมือจากทางบ้าน
เป็ นอย่างมากเพราะ “พ่อแม่คือครู คนแรกของลูก” และในประเทศที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทางการ
ศึกษาจะให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ มาก นักการศึกษาของประเทศเหล่านั้นได้พฒั นารู ปแบบการให้
ความรู ้ แก่ ผปู ้ กครอง (Parent Education) ไปจนถึงระดับการให้ผูป้ กครองมีบทบาทเป็ นเสมือน
“ผูร้ ่ วมงานของกระบวนการเรี ยนของลูกคนหนึ่ง” (Parent as a Partner) (ราศี ทองสวัสดิ์ และคณะ,
2529: 7)
บทบาทของชุมชนในการจัดโครงการเด็กก่อนวัยเรี ยน จะเกี่ยวข้องในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. ผูป้ กครอง (Parent) หมายถึง ผูใ้ ห้การอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาแก่เด็ก ซึ่ งรวมความถึง
พ่อ แม่ ญาติและผูไ้ ด้รับการมอบหมายหน้าที่ดงั กล่าว
2. การให้ความรู ้แก่ผปู ้ กครองหรื อการศึกษาสาหรับผูป้ กครอง (Parent Education) มีผใู้ ห้
ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
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หรรษา นิลวิเชียร (2535: 235) กล่าวว่า หมายถึงการให้พอ่ แม่ ผูป้ กครองตระหนักถึง
อิทธิ พลหรื อบทบาทของตนที่มีต่อเด็ก แทนที่จะปล่อยให้เป็ นภาระของครู แต่เพียงผูเ้ ดี ยว ทั้งนี้
เพื่อให้การศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ฉันทนา ภาคบงกช (2531: 4-5) กล่าวว่า เป็ นการทาความเข้าใจ การให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผปู ้ กครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดู
3. การให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วม (Parent Involvement) มีนกั การศึกษาได้ให้ความหมาย
และความคิดเห็นในเรื่ องนี้ ดังนี้
หรรษา นิลวิเชียร (2535: 235) ใช้คาว่า “ครอบครัวสัมพันธ์” หมายถึง การส่ วนร่ วมของ
พ่อแม่ เป็ นกระบวนที่พ่อแม่และบุคคลในชุ มชนทางานร่ วมกัน นับตั้งแต่การวางแผน การทางาน
การเรี ยนรู้ การตัดสิ นใจ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กและโปรแกรมปฐมวัยศึกษา
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2535: 145) กล่าวว่า การให้ผเู ้ กี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก และ
ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในงานการพัฒ นาเด็ ก จะช่ ว ยสร้ า งความรู ้ สึ ก เป็ นเจ้า ของและเกิ ด จิ ต ส านึ ก
รับผิดชอบในงาน
ฮอกเบน และวอชลีย ์ (Hogben and Wasley, 1989: 98) มีความเห็นว่า การให้ผปู้ กครองมี
ส่ วนร่ วมจะมี อิทธิ พลต่อพัฒนาการการเรี ยนรู ้ ของเด็กเช่ นเดี ยวกับ ลี อองส์ รอบบินส์ และสมิธ
(Lyons, Robbins and Smith, 1983: ix) ที่พบว่า การให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมจะเพิ่มพูนเจตคติความ
ประพฤติและการมาเรี ยนของนักเรี ยน ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ทั้งผูป้ กครองมีความเข้า
ใจความต้องการของเด็กมากขึ้น ทาให้การพัฒนาเด็กประสบผลสาเร็ จได้
4. การให้ความสนับสนุนแก่ผปู ้ กครอง (Parent Support) เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเพราะโครงสร้าง
ระบบครอบครัวเปลี่ ยนไปจาครอบครัวขยายเป็ นครอบครัวเดี่ ยว ทาให้ขาดความต่อเนื่ องของ
คุ ณภาพการอบรมเลี้ ยงดู และเด็กขาดปฏิ สัมพันธ์ กบั ผูใ้ หญ่ อี กทั้งผูใ้ หญ่ขาดทักษะและเจตคติ
การเป็ นผูป้ กครองที่ดี จึงควรในการให้ความสนับสนุนแก่ผปู ้ กครอง (Powell, 1989)
กรี นเบอร์ ก (Greenberg, 1989 อ้างถึงใน Brewer, 1992: 488) เชื่ อว่าการส่ งเสริ มให้
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการศึกษาจะมีผลในเรื่ อง
1. การพัฒนาความเชื่อมัน่ ในตนเองของเด็ก
2. ลดปัญหาระเบียบวินยั
3. เพิ่มเจตคติที่ดีให้เด็กมองตนเองเป็ น “ผูเ้ รี ยนรู้”
4. ผูป้ กครองอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนได้มากขึ้นในหลายประเด็น
5. ครู ที่มีเจตคติว่าผูป้ กครองมีความสาคัญในการศึกษาของลูกหลานจะเปิ ดโลกทัศน์
กว้างและสามารถรับแนวคิดการมีส่วนร่ วมได้มากกว่า
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ความสาคัญของชุ มชนสัมพันธ์น้ นั สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ
(2529: 22) ได้สรุ ปความสาคัญของงานชุมชนสัมพันธ์ไว้ 7 ประการ ดังนี้
1. ช่วยส่ งเสริ มให้การดาเนินงานด้านอื่น ๆ เป็ นไปได้โดยสะดวก
2. ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีกบั ชุมชน
3. สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุ มชนให้เป็ นประโยชน์ต่อการ ดาเนินงาน
ได้
4. ช่ วยให้เ ข้า ใจสภาพความต้องการและปั ญหาของชุ ม ชนเพื่ อประกอบในการ
กาหนดนโยบายต่างๆ
5. ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน อันจะเป็ นการช่วยพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง
6. ส่ งเสริ มในเรื่ องการอยูร่ ่ วมกัน และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
7. ช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่น
ชุ มชนสัมพันธ์เป็ นงานที่มีความสาคัญในโครงการเด็กก่อนวัยเรี ยนซึ่ งมีความสาคัญโดย
สรุ ปได้ดงั นี้
1. ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีกบั ชุ มชน โดยเฉพาะกับสถาบันครอบครัว เพราะความ
ศรัทธาและความเชื่ อมัน่ ในคุ ณภาพและมาตรฐานของผูป้ กครองที่ มีต่อการดาเนิ นงานเป็ นปั จจัย
สาคัญให้ตดั สิ นใจส่ งบุตรหลานเข้ารับบริ การ
2. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี (Good Image) ทาให้ครอบครัวและชุมชนยอมรับและมี
ความศรัทธาต่อองค์กร อันจะนาไปสู่ ประสิ ทธิ ผลของการบริ หารโดยภาพรวมได้ในที่สุด
3. ช่วยให้สถาบันครอบครัวและชุมชนได้รับบริ การวิชาการต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ อัน
จะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ นาความเจริ ญไปสู่ สังคมและประเทศชาติต่อไป
11. การประสานความร่ วมมือ การพัฒนาวิชาการปฐมวัยกับสถานศึกษาและ องค์ กรอืน่
ครู เป็ นบุคลากรที่จะทาหน้าที่ในการประสานงานทาให้เกิ ดการทางานร่ วมกันระหว่าง
ผูป้ กครองชุ มชน และองค์กรในชุ มชนในการจัดการศึกษา มีนกั วิชาการกล่าวถึง การประสานงาน
ไว้ดงั นี้
ประยูร อาษานาม (2541: 46) กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคลากรหรื อ
หน่ วยงาน หรื อหน่ วยงานย่อยหลายหน่ วยงาน ทางานร่ วมกันอย่างสัมพันธ์ สอดคล้องกันเพื่อให้
ภารกิจขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ
สมพงษ์ เกษมสิ น (2546: 78) ได้กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง ความร่ วมมือร่ วมใจ
ในการปฏิบตั ิจดั ระเบียบงานให้เรี ยบร้อย และสอดคล้องกลมกลืนกันเพื่อให้งานสมดุล และสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายในเวลาที่กาหนดไว้
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สรุ ปได้วา่ การประสานงาน หมายถึง ความร่ วมมือร่ วมใจระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคล
กับหน่วยงาน หรื อหน่ วยงานกับหน่วยงาน ในลักษณะร่ วมคิดร่ วมทาและร่ วมกันแก้ปัญหาเพื่อให้
งานประสบผลสาเร็ จ ตามกาหนดเวลาที่วางไว้
คัมภีร์ สุ ดแท้ (2553) สรุ ปไว้วา่ ในการจัดการศึกษาก็มีความจาเป็ นในการประสานความ
ร่ วมมื อในการพัฒ นาวิ ช าการกับ สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ นเพื่ อประโยชน์ ข องสถานศึ ก ษาให้
สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องให้ได้ประโยชน์ของการจัดการศึกษา โดย
มีองค์ประกอบ เทคนิคของการประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพดังนี้
1. องค์ประกอบที่ทาให้การประสานงานมีประสิ ทธิ ภาพ องค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญที่
จะทาให้สามารถประสานงานในองค์การได้ดี ได้แก่ การจัดองค์การ องค์การจะต้องกาหนดสาย
การบังคับบัญชา วัตถุ ประสงค์ สถานภาพบทบาท หน้าที่ และมาตรฐานในการปฏิ บ ั ติงานอย่า ง
ชัด เจน นโยบาย และการวางแผน เทคนิ ค การบริ ห าร ผูบ้ ริ ห ารจะใช้ภ าวะผู้น าและเทคนิ ค ที่
เหมาะสมในการบริ ห ารงานจึ ง สามารถท าให้ เ กิ ด ความร่ ว มในการปฏิ บ ัติ ง านได้ และการ
ติดต่อสื่ อสาร
2. เทคนิคการประสานงาน ประกอบด้วย
2.1 การจัดระบบสายงานที่เหมาะสมเมื่อกาหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานย่อยใน
องค์การให้ชดั เจนและมีสายการบังคับบัญชาที่เด่นชัดแล้วการที่จะประสานงานให้แต่ละหน่วยงาน
ทางานอย่างประสานสัมพันธ์กนั ก็จะมีลู่ทางที่เป็ นไปได้ดี
2.2 การกาหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน กฎ ระเบียบ และแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ที่สมาชิกในหน่วยงานยอมรับจะทาให้ทุกคนปฏิบตั ิงานในแนวทางเดียวกัน
2.3 ใช้คณะกรรมการการดาเนิ นงานโดยองค์คณะบุคคลจะเป็ นการร่ วมมือร่ วมใจกัน
ดาเนินงาน และจะทาให้ทุกคนปฏิบตั ิภารกิจมีความสัมพันธ์กนั
2.4 การจัดระบบการติดต่อสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ การติดต่อสื่ อสารจะทาให้ทราบ
ทิศทาง ความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานขององค์การ ข่าวสารที่เคลื่อนไหวใน
องค์ก ารจะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ข ้อ มู ล ส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ง านการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรและหน่วยงานย่อย
2.5 การใช้วิธีการของงบประมาณ แผนงานและโครงการของหน่ วยงานจะกาหนด
งบประมาณทั้ง หมดของหน่ ว ยงาน การใช้ ง บประมาณจะเป็ นตัว ก าหนดให้ ก ารด าเนิ น งาน
สอดคล้องประสานกัน
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2.6 การนิ เทศ ควบคุ ม และก ากับ ในการปฏิ บ ตั ิ ง านการนิ เ ทศเพื่ อตรวจเยี่ย มและ
แก้ปัญหาเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น เมื่อมีปัญหาในหน่วยงานผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่ งจะทาให้
มีการประสานงาน
2.7 การมอบอานาจ การกระจายอานาจจากผูบ้ ริ หารระดับ สู งให้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับ
รองลงมาโดยการมอบอานาจภายใต้การสอดส่ องดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะเป็ นการประสานงานได้
เป็ นอย่างดี
2.8 ผูช้ านาญการในการปฏิ บตั ิงานบางอย่างจะต้องให้ผรู ้ ู ้ ช่วยนิ เทศและให้คาปรึ กษา
รวมทั้งแก้ปัญหาด้วย ซึ่ งผูช้ านาญการจะช่วยในการประสานงาน
2.9 การพบปะสังสรรค์ ความเข้าใจอันดี ระหว่างบุคคลจะเกิ ดจากการติดต่อสัมพันธ์
กันและการสนทนาปราศรัยการพบประสังสรรค์ระหว่างบุคคลในหน่ วยงานหรื อองค์การช่ วยให้
เกิดความเข้าใจอันดีซ่ ึ งจะทาให้การประสานงานเป็ นไปได้ดว้ ยดี
2.10 การสร้ า งขวัญก าลัง ใจ ขวัญ ก าลัง ใจมี ผ ลต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรใน
หน่วยงาน ผูบ้ ริ หารจะต้องตระหนักถึงความสาคัญและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร ถ้าบุคลากร
มี ขวัญกาลังดี ย่อมมี ความตั้งใจและให้ความร่ วมมื อในการปฏิ บ ตั ิ งาน ซึ่ งก็จะเอื้ ออานวยต่ อการ
ประสานงาน
2.11 การพัฒนาองค์กร สิ่ งแวดล้อมและความเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ย่อมมี อิทธิ พลต่อ
องค์การ ดังนั้นองค์การจะอยูน่ ิ่ งไม่ได้ จาเป็ นจะต้องมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลามีการปรับโครงสร้าง
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนา
องค์การจะได้ผลก็ตอ้ งอาศัยการประสานงาน
3. ประโยชน์ของการประสานงาน ประกอบด้วย
3.1 การบรรลุ นโยบาย วัตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของหน่ วยงาน ภารกิ จของ
หน่วยงาน คือ การปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ถ้าต่างคนต่างทางาน
แล้วจะทาให้ขาดทิศทางในการปฏิบตั ิงานการร่ วมมือร่ วมใจและความสอดคล้องสัมพันธ์กนั หรื อ
ประสานงานกันจะทาให้บรรลุความต้องการทั้งสามประการ
3.2 ประสิ ทธิ ภาพการประสานงานจะช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพราะทุกคน
ต่างทราบความเคลื่ อนไหวในการดาเนิ นงาน เมื่ อมี ปัญหาก็มีการปรึ กษาหารื อกันเพื่ อแก้ปัญหา
ตลอดทั้งมีการควบคุมและการประเมินผลงานร่ วมกัน
3.3 การประหยัด ทรั พ ยากรและเวลา งบประมาณ วัส ดุ เป็ นสิ่ ง มี ค่ า ขององค์ก าร
นอกจากนั้นการดาเนิ นงานจะต้องแข่งขันกับเวลาหรื อถ้าเป็ นองค์การทางธุ รกิจแล้วจะต้องแข่งขัน
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กับองค์การอื่ นๆ การประหยัดสิ่ งเหล่ านี้ จะลดการลงทุ นและมี โอกาสดี กว่า ซึ่ งจะต้องอาศัยการ
ประสานสัมพันธ์ในการดาเนินงานของบุคลากรและหน่วยงานย่อยๆ ขององค์การ
3.4 การลดและการป้ องกันความซ้ าซ้อนในการดาเนิ นงานการประสานงานจะต้อง
อาศัยการวางแผนการติดต่อ สื่ อสาร และการควบคุม ซึ่ งจะทาให้บุคลากรและหน่วยงานย่อยทราบ
ภารกิ จของตน จึงทาให้ไม่มีการก้าวก่ายของคนอื่นๆ ความซ้ าซ้อนในการดาเนิ นงานจะทาให้เกิ ด
ความขัดแย้งในองค์การได้
3.5 ความเข้า ใจอัน ดี ข องบุ ค ลากร การประสานงานช่ ว ยให้ เ กิ ด ปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ น
หน่ ว ยงานทุ ก คนต้อ งช่ ว ยเหลื อ กัน ท างานเพื่ อ ให้ ง านในระบบด าเนิ น ไปด้ ว ยดี เทคนิ ค การ
ประสานงานที่ดีจะทาให้บุคลากรอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
3.6 ความคิ ดใหม่ การประสานงานเสริ มสร้ างและพัฒนากระบวนการทางานเป็ น
กลุ่มการร่ วมมือกันคิดจะช่วยให้เกิดแนวคิดทางใหม่ๆในการปฏิบตั ิงานขึ้นมาได้
3.7 การสร้ างขวัญกาลังใจอันดี ประสานงานที่ดีจะช่ วยให้เกิ ดความเข้าใจอันดี ของ
สมาชิ กในหน่วยงาน ทาให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพ และเสริ มสร้ างกระบวนการกลุ่ม ซึ่ งจะ
อานวยผลให้สมาชิกมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานและส่ งผลต่อการมีขวัญกาลังใจที่ดี
12. การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น วิช าการปฐมวัยแก่ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก ร
หน่ วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอืน่ ทีจ่ ัดการศึกษาปฐมวัย
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการปฐมวัยแก่บุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กร
หน่ ว ยงาน และสถาบัน อื่ น ที่ จ ัด การศึ ก ษาให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ เ ป็ นหน้า ที่ ที่ ส ถานศึ ก ษา
ให้บริ การทางด้านการศึกษาแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านต่างๆ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของคาว่า
1. การส่ งเสริ ม หมายถึง สิ่ งเกื้อหนุนหรื อช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีข้ ึน
2. การสนับสนุน หมายถึง ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ อุปการะ
3. บุคคล หมายถึง คน
4. ครอบครัว หมายถึ ง สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบด้วย สามี ภรรยา และ
หมายความรวมถึงลูกด้วย
5. องค์ ก ร หมายถึ ง บุ ค คล คณะบุ ค คล หรื อ สถาบัน ซึ่ งเป็ นส่ ว นประกอบของ
หน่วยงานใหญ่ที่ทาหน้าที่สัมพันธ์กนั หรื อขึ้นต่อกัน
6. สถาบัน หมายถึง สิ่ งซึ่ งคนในส่ วนร่ วม คือสังคมจัดตั้งให้มีข้ ึนเพราะเห็นว่า มีความ
ต้องการและจาเป็ นแก่วถิ ีชีวติ ของตน
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คัมภีร์ สุ ดแท้ ได้กล่าวว่า สาหรับสถานศึกษากาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนงานวิชาการดังนี้
1. สารวจและศึ ก ษาข้อมู ลการจัดการศึ กษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับ การ
สนับสนุ นด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรหน่วยงานและสถานบันสังคมอื่นที่จดั
การศึกษา
2. ส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู ้ ในการจัด
การศึกษาของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
3. จัดให้มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการจัดการศึก ษาของบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน
องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา โดยการส่ งเสริ มบุคคล ครอบครัว ชุ มชน
องค์กร หน่วยงานและสถานบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ หลักการใน
การส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่น
ที่จดั การศึกษานั้น สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการศึกษาชุ มชนและสร้างชุ มชน ให้เป็ นชุ มชน
แห่งการเรี ยนรู ้
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546) ได้ให้หลักการการส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาวิชาการ
ไว้
1. การศึกษา สารวจความต้องการ สนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุ มชน
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
2. จัดให้ความรู้ เสริ มสร้ างความคิด และเทคนิ ค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น
3. ส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา และจัดโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
4. ส่ งเสริ มให้มีการเปลี่ ยนแปลงเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุ มชน
ท้องถิ่น การดาเนิ นงานอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของชุ มชนกระบวนการเรี ยนรู ้ของ
ชุ มชน มีความสาคัญและมีคุณค่าต่อวิถีการดารงชี วิตของผูค้ นในชุ มชนเป็ นอย่างมาก เพราะว่าเป็ น
กระบวนการสร้ างสรรค์ สังคมและถ่ ายทอด องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาของบรรพบุ รุษ และผูค้ นของ
สังคมในแต่ละยุคสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการดารงชี วิตของคนในชุ มชน ให้
สามารถดารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ขและสามารถเผชิ ญกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้ใน
วิถีชีวิตของตนโดยใช้ภูมิปัญญาของตนเองที่มีอยูซ่ ่ ึ งเรี ยนว่า เป็ นการเรี ยนรู ้หรื อการศึกษาเพื่อชีวิต
อย่า งแท้จ ริ ง ซึ่ งต่ า งจากการเรี ย นรู ้ หรื อ จัด การศึ ก ษาในปั จ จุ บ ัน ที่ เ รี ย นรู ้ เ รื่ อ งไกลตัว และไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุ มชน เป็ นการศึ กษาเพื่อผลิ ตเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิ จและสังคมใหม่ตาม
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แนวทางของรั ฐ การศึ ก ษาแผนใหม่ จึงเท่ ากับเป็ นการจัดฐานรากของกระวนการเรี ยนชุ มชนให้
สู ญสลายลงไปซึ่ งส่ งผลให้ชุมชนหรื อท้องถิ่นอ่อนแอลง และในที่สุดก็เป็ นชุ มชนที่ตอ้ งพึ่งพาจาก
ภายนอกเป็ นหลัก
กระบวนการปฏิ บตั ิง านวิชาการในการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษา สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี กระบวนการพัฒนาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มี 6
ขั้น ดังนี้
1 การกาหนดเป้าหมาย
การกาหนดเป้ าหมาย หมายถึงการกาหนด วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
เป้ าประสงค์ (Goals)
การก าหนดเป้ าหมายของการบริ ห ารวิ ช าการเป็ นกระบวนการที่ บุ ค ลากรทุ ก คน
โดยเฉพาะบุ ค ลากรที่ สอนระดับปฐมวัยของสถานศึ กษาร่ วมกันตั้ง ปณิ ธานความมุ่ง หวัง ตั้งมัน่
ใฝ่ ฝั น ปรารถนาที่ จ ะพัฒ นาสถานศึ ก ษาไปสู่ ค วามส าเร็ จ โดยจะร่ ว มกัน ระดมพลัง ปั ญ ญา
วิจารณญาณ และแรงบัน ดาลใจ ตรวจสอบทบทวน กลั่นกรอง จัด วาง สร้ า งสรรค์ส ภาพที่ พึ ง
ประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อให้ได้คาตอบต่อไปนี้
1. สถานศึกษาของเราตั้งมาเพื่ออะไร
2. เราปรารถนาจะเป็ นอะไรในอนาคต อะไรคือภาพในอนาคตของเรา
3. ใครได้รับประโยชน์อะไรจากเรา
วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผนู ้ าและสมาชิ กในองค์กรร่ วมกัน
วาดฝั นหรื อจินตนาการขึ้นโดยพื้นฐานอยู่บนความจริ งในปั จจุบนั เชื่ อมโยงวัตถุ ประสงค์ ภารกิ จ
ค่านิยม ความเชื่อมัน่ เข้าด้วยกัน พร้อมทั้งพรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์อย่างชัดเจน มีพลังท้าทาย
มีความเป็ นไปได้ เน้นจุดมุ่งมัน่ ที่จะทาให้สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้าหรื อสังคม เป็ นคือคาตอบของ
คาถามว่า “WHAT TO BE”
พัน ธกิ จ (Mission) หมายถึ ง แนวทางที่ อ งค์ก รจะด าเนิ น การให้บ รรลุ วิสั ย ทัศ น์ ที่
กาหนดข้อความพันธกิ จ ควรจะแสดงถึ งองค์ประกอบด้านค่านิ ยม จุดมุ่งหมายหลักขององค์กรที่
ต้องบรรลุให้ถึงบ่งบอกทิศทางในอนาคตขององค์กร และขอบเขตการปฏิบตั ิงานขององค์กร พันธ
กิจไม่ใช่ หน้าที่การงานที่ปฏิ บตั ิอยู่เป็ นประจา ไปวันหนึ่ งๆ เป็ นคือคาตอบของคาถามว่า “WHAT
TO DO”
เป้ าประสงค์ (Corporate Objective Goals) หมายถึงความคาดหวังสาคัญที่ตอ้ งการให้
เกิ ดขึ้ นโดยสอดคล้อง กับ พันธกิ จและวิสั ยทัศ น์ เพื่ อใช้เป็ นกรอบชี้ นาการกาหนดกลยุท ธ์ และ
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แผนปฏิบตั ิการ รวมทั้งเป็ นพื้นฐานสาหรับการประเมินผลความสาเร็ จขององค์กรและกระบวนการ
ดาเนินงาน เป็ นคือคาตอบของคาถามว่าใครจะได้ประโยชน์อะไร อย่างไรจากเรา “FOR WHOM?”
เป้ าหมายโดยสรุ ปเป็ นตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบย่อยที่ 1 ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปั ญหาที่ส่งผลต่อการดาเนินงานวิชาการ
1.2 การกาหนดวิสัยทัศน์
1.3 การกาหนดพันธกิจและ 1.4 การกาหนดเป้ าประสงค์
2 การวางแผน
การวางแผนเป็ นการกาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา เป็ นขั้นตอนที่สถานศึกษาเลือก
วิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ป ฏิ บ ัติ ใ นแต่ ล ะพัน ธกิ จ ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ หรื อ บรรลุ
เป้ าประสงค์ภายใต้กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึ กษาทั้งด้านที่ เป็ นจุ ดแข็ง จุ ดอ่อน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งที่ เป็ นโอกาสและอุ ปสรรค โดยเลื อกวิธีการที่เป็ นไปได้ในการปฏิ บตั ิ
คุม้ ค่า คุม้ ทุน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ดว้ ย ดาเนินการดังนี้
1) การสร้างกลยุทธ์
การสร้างกลยุทธ์จะต้องเลือกวิธีการที่มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของเวลา
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิ ดผลสาเร็ จตามเป้ าประสงค์มากที่สุด ดังนั้นกลยุทธ์จึงมีความคลอบคลุ มผล
การดาเนินการ (Performence) ในระดับที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategies) เป็ นกลยุทธ์ที่คลอบคลุมการ
ดาเนินงานระดับผลกระทบ (impacts) ซึ่ งสะท้อนวิธีการดาเนินการในวงกว้าง ที่ไม่บอกรายละเอียด
ของการปฏิ บตั ิในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดาเนิ นงานระดับผลกระทบจะยึดกลุ่ ม
ผลประโยชน์หลักที่กระทบโดยตรง 4 กลุ่ม คือ นักเรี ยน ครู โรงเรี ยน ผูป้ กครองและชุ มชนดังนั้น
กลยุทธ์ระดับองค์กรจะต้องนาไปใช้จดั ทาเป็ นแผนงาน (Programs) ของสถานศึกษา
2. กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business Strategies) เป็ นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมผลการ
ดาเนิ นงานระดับ ผลลัพ ท์ (Outcomes) ที่ มี ภ าพของวิ ธี ก ารดาเนิ นการในวงแคบที่ มี รายละเอี ย ด
เล็กน้อย ยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ กลยุทธ์ระดับแผนงาน จะต้องนาไปจัดทาเป็ นโครงการ
(Project) ของสถานศึกษาหรื อกลุ่มเครื อข่าย ภายใต้แผนงานใดแผนงานหนึ่ง
3. กลยุทธ์ระดับโครงการ (Function Strategies) เป็ นกลยุทธ์ครอบคลุม ผลการ
ดาเนิ นงานระดับผลผลิต (Output) ที่มีรายละเอียดการปฏิบตั ิชดั เจน สถานศึกษาหรื อกลุ่มเครื อข่าย
นาไปใช้เป็ นกิจกรรมภายใต้โครงการใดโครงการหนึ่ง
การจัดทาแผนกลยุทธ์ ดาเนิ นการดังนี้ 1. การก าหนดกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับวิสั ยทัศ น์
พันธกิจ เป้ าประสงค์ 2. การจัดลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ 3. การกาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน
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ตามกลยุทธ์ 4. การกาหนดระยะเวลาการดาเนิ นงานตามกลยุทธ์ 5. การกาหนดงบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินงานตามกลยุทธ์ 6. การกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานตามกลยุทธ์
2) การเขียนโครงการ
การเขียนโครงการมีหลายวิธี แต่ที่นิยมนามาเขียนโครงการนั้นมี 2 วิธี คือ
2.1) การเขี ย นโครงการแบบดั้ง เดิ ม หรื อแบบประเพณี นิย ม (Conventional
Method) การเขียนโครงการวิธีน้ ี มีวิธีคิดจากการพิจารณาทรัพยากรหรื องบประมาณเป็ นตัวตั้งว่า
หน่ วยงานจะจัดสรรทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างไรเพื่อผลิ ตผลงานตามหน้าที่ของหน่ วยงาน การเขียน
โครงการแบบนี้ จะเขี ย นแบบพรรณนาความ ประกอบด้วย โครงการ หลัก การ เหตุ ผลที่ แสดง
ความส าคัญและความจาเป็ นของโครงการ วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย วิธี ดาเนิ นงาน ระยะเวลา
ดาเนินงาน งบประมาณ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.2) การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Method)
การเขี ยนโครงการนี้ วิธีคิด เริ่ มต้นจากการกาหนดจุ ดมุ่งหมายปลายทางว่าหน่ วยงานต้องการให้
เกิดผลในระดับโครงการและระดับแผนงานอย่างไรบ้าง และถ้าต้องการเช่นนั้น หน่วยงานจะต้อง
ผลิ ตผลงานอะไรตามพันธกิ จ เพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของแผนงาน และเหมาะสาหรับการจัดทา
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-base Budgeting) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการอธิ บายความ
เป็ นเหตุเป็ นผล เพื่อแสดงความเป็ นระบบระหว่างวัตถุ ประสงค์ของโครงการกับจุดมุ่งหมายของ
แผนงาน ความสัมพันธ์ ระหว่างกันของผลงานที่ตอ้ งการซึ่ งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แสดงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการกับกับกระบวนการดาเนินงานและทรัพยากรโครงการรวมทั้งเงื่อนไขที่มี
ต่อความส าเร็ จของโครงการโดยบรรจุ ข ้อความที่ เป็ นประเด็ นส าคัญลงในช่ องตารางที่ เรี ย กว่า
“ตารางมิติสัมพันธ์การวางแผนโครงการ (Project Planning Matrix: PPm)
3) การปฏิบตั ิตามแผน (Action Plan)
การปฏิ บตั ิ ตามแผนของสถานศึกษาเป็ นแผนปฏิบตั ิงานที่เป็ นแผนปฏิ บตั ิ
งานที่บอกรายละเอียดของสภาพปั จจุบนั และปั ญหาว่ามีอะไรบ้าง การปฏิบตั ิงานตามโครงการใน
ปี งบประมาณนั้น มีกิจกรรมอะไรใช้งบประมาณในการดาเนินการเท่าไหร่ ผูร้ ับผิดชอบโครงการคือ
ใคร และจะดาเนิ นการเมื่ อไหร่ ซึ่ ง แผนปฏิ บ ตั ิ ง านจะต้องท าให้ส อดคล้องกับแผนกลยุท ธ์ ข อง
สถานศึกษา
การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ งานเป็ นการแปลงกลยุทธ์ที่กาหนดโดยโครงการเข้าสู่
ภาคปฏิบตั ิ ซึ่ งแต่ละโครงการ ภายใต้แผนงานจะมีขอ้ มูลหลักเพื่อกาหนดแผนปฏิบตั ิการที่สาคัญ คือ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ( Project Purpose Outcome) ชุดของผลงานหรื อผลผลิตของโครงการ
(Outputs) กิ จกรรมหลักของแต่ละผลงานโครงการ (Main Activities) บุคลากรประจาโครงการ
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(Project Personnal) และประมาณการงบลงทุนและงบดาเนิ นการโครงการ (Fixed Cost and
Operation Cost )
กล่าวโดยสรุ ปว่า การจัดทาแผนกลยุทธ์ สรุ ปเป็ นตัวบ่งชี้ ขององค์ประกอบย่อยที่ 2 ดังนี้
2.1 การกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ 2.2 การจัดลาดับความสาคัญ
ของกลยุทธ์ 2.3 การกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานตามกลยุทธ์ 2.4 การกาหนดระยะเวลาการ
ดาเนิ นงานตามกลยุทธ์ 2.5 การก าหนดงบประมาณที่ ใ ช้ใ นการดาเนิ นงานตามกลยุท ธ์ 2.6 การ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานตามกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามแผน
กระบวนการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ เ ป็ นกระบวนการต่ อ เนื่ อ ง เริ่ ม ตั้ง แต่ การ วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมการจัดวางทิศทางขององค์กร การกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ และ
การควบคุมกลยุทธ์ ซึ่ งในการดาเนิ นงาน จาเป็ นจะต้องมีการ “ทบทวน” เพื่อ “ปรับปรุ ง ” หรื อ
“เปลี่ยนแปลง” หรื อ “คงความต่อเนื่อง” ของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การปฏิบตั ิงานตามแผนกลยุทธ์ มีกระบวนการดังนี้
1) การประสานงานการดาเนิ นงานตามกลยุทธ์จดั ทาผังกระบวนการปฏิบตั ิงานซึ่ ง
เชื่ อ มโยงกิ จ กรรมภายใต้ง าน/โครงการ เดี ย วกัน ประชุ ม ผูเ้ กี่ ย วข้อ งให้ มี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
วัตถุประสงค์และตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของแผนงาน และงาน/โครงการภายใต้แผนงานเดี ยวกัน และ
จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2 ) การทบทวนเพื่อปรับปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลง หรื อคงความต่อเนื่ องการดาเนิ นงาน
ตามกลยุทธ์
4. การส่ งเสริม นิเทศ กากับ ติดตาม
ในระหว่างการดาเนิ นงานตามแผน จาเป็ นอย่างยิ่ง จะต้องมี ก ารส่ ง เสริ มนิ เทศ กากับ
ติดตาม นิ เทศการปฏิ บตั ิ งานตามแผนอยู่ตลอดเวลา โดยดาเนิ นการส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
การปฏิบตั ิงานตามหลักการนิเทศที่เสนอไว้
5. การตรวจสอบ ประเมินผล
ในระหว่างการดาเนิ นงานตามแผน จาเป็ นอย่างยิ่งจะต้องมีการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานอยูต่ ลอดเวลา ประเด็นสาคัญที่ควรตรวจสอบ ได้แก่
1) บุ ค ลากรมี ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละตัว ชี้ วัด ความส าเร็ จ ของ
แผนงานและงาน โครงการ
2) ผังการปฏิบตั ิงานสามารถนาไปใช้จริ งได้ในทางปฏิบตั ิ
3) มีการดาเนินงานตามผังกระบวนกรการปฏิบตั ิงาน
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4) การดาเนินกิจกรรมก่อให้เกิดผลงานนาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม
5) การด าเนิ นกิ จกรรมได้ รั บก ารสนั บ สนุ นจาก ผู ้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
(Stakeholders)
6) บุคลกรได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานประจาที่เป็ นภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่
7) ตัว ชี้ วัด ผลงาน(Output)ในแต่ ล ะขั้น ตอนได้ถู ก น าไปใช้เ ป็ นเกณฑ์ ใ นการ
ประเมินบุคคลในทางปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
การควบคุมเชิ งกลยุทธ์ (Strategic control)
การควบคุ ม เชิ งกลยุทธ์ ครอบคลุ มถึ งการติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ งานการประเมินผล
กระบวนการ และการประเมินผลความสาเร็ จขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการดาเนิน
กิจกรรม เพื่อปรับแผนงาน หรื องานโครงการที่กาลังดาเนิ นอยู่ และเพื่อศึกษาและเพื่อศึกษาเงื่อนไข
เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมที่ มีผลต่อการดาเนิ นงานแล้วนาผลไปใช้ในการปรับปรุ งการดาเนิ นงานที่
กระทาอยู่และที่จะทาต่อในอนาคตโดยมีกระบวนการดังนี้ 1. การวางกรอบการตรวจสอบและ
ประเมินผล 2. การจัดหา จัดทาเครื่ องมือ 3. การเก็บรวมรวบข้อมูล 4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการ
แปลความหมายและ 5. การตรวจสอบและปรับปรุ งคุณภาพการประเมิน
6. การรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน เป็ นการแสดงผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพวิชาการของ
สถานศึกษาว่าบรรลุความสาเร็ จตามเป้ าประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
1) ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทารายงานคุณภาพประจาปี ด้านวิชาการ
1.1) กาหนดเป้ าหมายผูร้ ั บ รายงาน วางแผนการจัดท า และก าหนดรู ป แบบ
รายงาน ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1) กลุ่ ม เป้ าหมาย คื อ (1) ผู ้บ ริ หาร/กรรมการสถานศึ ก ษา (2)
นักเรี ยน (3).ผูป้ กครอง (4) ชุมชน (5) หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
1.1.2) วางแผนการจัดทารายงานในเรื่ องเกี่ ยวกับการกาหนดช่ วงเวลา
จัดทารายละเอียดการรายงาน ตลอดจนเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
1.1.3) กาหนดรู ปแบบการรายงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
1.2) แต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลคุ ณภาพการศึกษา สถานศึกษาควร
แต่งตั้งคณะทางานจากบุคคลผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
1.3) รวบรวม วิเคราะห์ แปลผลและนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงาน
2) แนวการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษา

96

การรายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จะต้อ งสะท้อ นคุ ณ ภาพการจัดการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา อันเป็ นผลมาจากการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ดังนี้
2.1) บรรยายสรุ ปภาพและการด าเนิ น งานที่ ส ถานศึ ก ษาปฏิ บ ัติ จ นเกิ ด
ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย กลยุทธ์ และกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
2.2) นาเสนอข้อมูลในรู ปของตาราง แผนภูมิ กราฟ พร้อมแปลผลข้อมูลให้
ชัดเจน สัมพันธ์กบั ตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในแผน
3) สรุ ปผลการดาเนินงานดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็ น
การเทียบกับระดับคุณภาพการดาเนิ นงานที่ตอ้ งการนาเสนอจุดเด่นและจุดด้อยที่ตอ้ งการแก้ไขและ
ป้ องกันดาเนินการครบคลุมในเรื่ องต่อไปนี้
3.1) การนาเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
3.2) การจัดทารายงานผลการประเมินเผยแพร่
3.3) การจัด ท าข้อ มู ล สารสนเทศที่ ส ามารถใช้ไ ด้ส ะดวก รวดเร็ ว และ
เป็ นปัจจุบนั
3.4) การนาผลการประเมินไปใช้
3. แนวคิดเกีย่ วกับหลักการและกระบวนการบริหาร
ผูว้ จิ ยั สรุ ปสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักการและกระบวนการบริ หาร
เยาวพา เดชะคุปต์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การบริ หารวิชาการจาเป็ นต้องอาศัยทั้งศาสตร์
และศิ ล ป์ มาประยุก ต์ใช้ ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ ขององค์ก ร ผูบ้ ริ หารต้องสร้ างทัก ษะในการ
บริ หารเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สุ ดสาหรับการบริ หารงานวิชาการปฐมวัยผูบ้ ริ หาร
จะต้องจัดประสบการณ์ เพื่ อเตรี ย มเด็กให้พ ฒ
ั นาทั้ง ทางร่ า งกายอารมณ์ สัง คมและสติ ปั ญญาไป
พร้อมๆ กัน ซึ่ งการจัดนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องระบุเป้ าหมาย การวางแผน การจัดทาแผน การปฏิบตั ิ
ตามแผน การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับติดตาม การตรวจสอบและการรายงานผลซึ่ งสอดคล้องหลักการ
บริ หารและทฤษฎีของ Henri Fayol ชาวฝรั่งเศล ไว้ดงั นี้
1. การวางแผน (To Plan) เป็ นกระบวนการที่สาคัญในการบริ หาร เป็ นภาระหน้าที่และ
เป็ นการใช้ศิ ล ปะของภาวะผู้นาที่ ส าคัญที่ สุ ดประการหนึ่ ง ดัง นั้นในการบริ หารงานวิช าการจึ ง
จาเป็ นต้องทราบถึงหลักสาคัญในการวางแผนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานให้ได้ผลยิง่ ขึ้น
2. การจัดองค์การ (To Organize) เป็ นกระบวนการที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่จะสามารถทาให้องค์ประกอบของการบริ หารงานวิชาการบรรลุ เป้ าหมายที่
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กาหนดไว้ซ่ ึ งประกอบด้วย คน (People) หน้าที่การงาน (Function) และปั จจัยทางกายภาพต่างๆ
(Physical Factor) ขององค์การหรื อการบริ หารงานวิชาการ
3. การบังคับบัญชา (To Command) เป็ นการบริ หารงานวิชาการตามอานาจหน้าที่ ตาม
ระเบียบแบบแผนวิธีการและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่กาหนดขึ้น โดยอาศัยศิลปะการเป็ นผูน้ า
หลักมนุษยสัมพันธ์ของผูบ้ งั คับบัญชาต่อผูร้ ่ วมงานหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. การประสานงาน (To Coordinate) เป็ นเรื่ องของการร่ วมมือในการบริ หารงานวิชาการ
เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับภาระทางใจที่สาคัญ ดังนั้น การประสานงานจึงเป็ นการประสานใจที่มีส่วนสาคัญ
ในการส่ งผลให้การบริ หารงานวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
5. การควบคุม (To Control) เป็ นการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานและ
ความก้าวหน้าในการบริ หารงานวิชาการเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง การพัฒนางานและผลสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิงานเพื่อแก้ไข ปรับปรุ ง และเป็ นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป
นอกจากนี้ ฟาโยล (Fayol) ยังได้เสนอหลักการสาหรับผูบ้ ริ หารที่ควรนาไปใช้ในการ
บริ หารงานวิชาการอีก 4 ประการ ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารจะต้องรั บผิดชอบต่อผลงานที่อยู่ในขอบข่ายความรั บผิดชอบของตน แม้ว่า
ภาระหน้าที่น้ นั จะได้มอบหมายให้แก่ผบู ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิจดั ทาก็ตามข้อพึงระลึกในการมอบหมาย
งาน คือ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องได้สัดส่ วนกัน
2. เอกภาพในการบริ หารงานเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่นกั บริ หารจะต้องสนใจและจัดให้มีข้ ึนใน
หน่วยงานของตนหน่ วยงานใดที่ขาดเอกภาพในการบังคับบัญชาจะเกิ ด ความยุง่ ยากสับสนในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. การบริ หารงานขององค์การจะต้องจัดให้สอดคล้องสัมพันธ์กนั เพื่อบรรลุเป้ าหมายหลัก
ขององค์การ แม้วา่ องค์การนั้นจะมีหลายหน่วยงานก็ตาม แต่วตั ถุประสงค์หลักขั้นพื้นฐานของ
องค์การ แม้วา่ องค์การนั้นจะมีหลายหน่วยงานก็ตาม แต่วตั ถุประสงค์หลักขั้นพื้นฐานขององค์การ
ย่อมตรงกันและนักบริ หารต้องจัดให้หน่วยงานทุกหน่วยที่อยูใ่ นความรับผิดชอบปฏิบตั ิสนอง
วัตถุประสงค์หลักขององค์การเสมอ
4. นักบริ หารจะต้องเสาะแสวงหาวิธีการที่จะอานวยประโยชน์และประหยัดต่อการบริ หาร
กระบวนการบริ หารของ กูลิค และ เออร์ วิกค์ (Gulick & Urwick, 1932) ได้รวบรวม
แนวคิ ด ทางด้า นการบริ ห ารซึ่ งเป็ นที่ รู้ จ ัก กัน ดี ชื่ อ ว่ า “POSDCoRB” ภาระหน้า ที่ ที่ ส าคัญ ของ
นักบริ หาร 7 ประการ คือ
1. P=Planning หมายถึงการวางแผนในอนาคตซึ่งจะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์(Objective)
นโยบาย(Procedure) และเป้ าหมาย(Target) เพื่อให้แผนที่กาหนดนั้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั
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อย่ า งใกล้ชิ ด ในการด าเนิ น งานเป็ นขั้น ที่ ต้อ งใช้ห ลัก การ ความรู ้ และเทคนิ ค ส าหรั บ วิ นิ จ ฉัย
คาดการณ์ในอนาคตเพื่อให้การบริ หารงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2. O=Organizing หมายถึ ง การจัดรู ปโครงสร้ า งขององค์ก ารหรื อหน่ วยงานให้
เหมาะสมกับ ลัก ษณะของงานและความรั บ ผิดชอบ หน่ วยงานจากองค์ก ารหน่ วยงานใหญ่ เป็ น
หน่ ว ยงานย่ อ ยเป็ น กรม กอง แผนก หรื อส านัก คณะวิ ช า ภาควิ ช า แผนกงานเฉพาะอย่ า ง
(Specialization) โดยแบ่งไว้เป็ นระเบี ยบมี ผงั และสายการบังคับบัญชา และช่ วงแห่ งการควบคุ ม
(Span of Control) กาหนดหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
3. S =Staffing หมายถึง การสรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน รวมทั้งการ
บรรจุแต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากรเข้าปฏิบตั ิงาน ตามความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะเรื่ องเฉพาะทางมา
ปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม ตลอดจนการกระตุน้ เร่ งเร้าให้กาลังใจ บารุ งขวัญให้สวัสดิการแก่บุคลากร
ทุกระดับ
4. D=Directing หมายถึง การอานวยการการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุ ม การ
ปฏิบตั ิงาน การนิเทศงานซึ่งต้องนาศาสตร์ ในการบริ หารตามหลักการและทฤษฎีไปใช้อย่างมีศิลปะ
โดยอาศัยภาวะผูน้ า(Leadership) มนุษยสัมพันธ์ในการบริ หาร(Human Relations) และการจูงใจมา
ผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่ งแวดล้อม
5. Co=Coordinating หมายถึง การประสานงานเพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ร่วมมือ
กันทุกฝ่ ายระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์การและบุคลากรระหว่างหน่วยงานต่อหน่วย เพื่อขจัด
ปั ญหาข้อขัดในการปฏิบตั ิงาน การร่ วมมือประสานงานเป็ นปั จจัยส่ งเสริ มให้เกิดความสามัคคี ช่วย
ให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านเกิ ด ความสั ม ฤทธิ ผลบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้
6. R=Reporting การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเสนอรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
ตามลาดับ ชั้น เพื่อจะได้ช่วยแสวงหาแนวทางการปฏิ บตั ิ งานหรื อแก้ไขปั ญหาและอุ ป สรรคการ
ปฏิ บตั ิ งานให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งการเสนอรายงานให้ทุกฝ่ ายทราบเพื่อสร้ างความเข้าใจและ
ความภัก ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ นในหน่ ว ยงานนอกจากนี้ การรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านยัง รวมถึ ง การ
ประชาสัมพันธ์(Public relations) ซึ่ งต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยว่าความสาคัญของการรายงาน
ต้องตั้งอยูบ่ นฐานของข้อเท็จจริ งไม่ใช่เป็ นการบิดเบือนข่าวให้ประชาชนหลงผิด
7. B=Budgeting หมายถึง การจัดทางบประมาณการเงิน การวางแผนการใช้เงินรอบคอบ
รั ด กุ ม การท างบบัญ ชี งบประมาณรายรั บ รายจ่ า ย การตรวจสอบการใช้ เ งิ น ให้ เ ป็ นไปตาม
งบประมาณที่กาหนดไว้
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4. แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
4.1 ความหมายและความสาคัญของการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเป็ นการศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กให้มี
การเตรี ยมความพร้ อมและได้รับการพัฒนาทางร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่าง
เหมาะสมในทุกๆ ด้านและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในการเรี ยนชั้นประถมศึกษาคาว่า การศึกษา
ปฐมวัยจึงเป็ นการศึกษาที่ให้แก่เด็กแรกเกิ ด จนถึ งอายุ 6 ปี หรื อ 8 ปี สาหรับบางประเทศ โดยให้
หมายถึงการบริ การดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กอายุแรกเกิดถึ งอายุ 8 ปี โดยจัดในรู ปแบบของการ
ดูแลทารก ดูแลเด็กเล็ก และโรงเรี ยนอนุ บาล (กุลยา ตันติผาชี วะ, 2545: 3 ) ซึ่ งทาให้ลกั ษณะการ
จัดการจัดการศึกษามี 2 แบบ คือ บริ บาลศึกษา และอนุบาลศึกษา โดยบริ บาลศึกษาจะเน้นการดูแล
เด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ขวบ หรื อ 3 ขวบลงมา ส่ วนการดูแลเด็กและการส่ งเสริ มเด็กอายุ 3-5 ปี
จัดเป็ นการอนุบาลศึกษา
อนุ บาลศึกษา หมายถึง การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรี ยนอนุบาลที่เป็ นการ
พัฒนาการจัดการศึ กษาแบบบริ บาลศึ กษาให้เป็ นระบบมากขึ้น เฟรอเบล เป็ นผูพ้ ฒั นาการศึ กษา
สาหรับเด็กปฐมวัยให้เป็ นรู ปแบบการศึกษาอย่างเป็ นระบบจนได้สมญานามว่า บิดาแห่ งการศึกษา
อนุ บาลซึ่ งเป็ นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา กาหนด
อายุสูงสุ ดเป็ น 8 ปี รวมทั้งประถมศึกษาปี ที่ 1 และ 2 เข้าไปด้วย เพื่อเป็ นการต่อเนื่ องปั จจุบนั ทั้งคา
ว่า บริ บาลศึกษาและอนุ บาลศึกษา ได้เรี ยกรวมเป็ นการศึกปฐมวัย ซึ่ งการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
ประเทศไทยจะเน้นไปที่การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี มีการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างเป็ นระบบซึ่ งรู ปแบบที่ใช้ส่วนใหญ่จดั ตามรู ปแบบการศึกษาอนุ บาลโดยเน้นการเตรี ยมความ
พร้ อมด้วยการให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กแบบองค์รวมการจัดการศึกษาปฐมวัย
แบบเตรี ยมความพร้อมนี้ ไม่ใช่หลักสู ตรหรื อมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแต่เป็ นปรัชญาหรื อวิธีการ
ทางานแก่เด็กปฐมวัยที่เน้นการใช้ความรู ้เกี่ยวกับเด็กด้านการพัฒนาและความแต่ต่างของเด็กในการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กเป็ นสาคัญ
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่า การศึกษาอนุ บาล หมายถึ ง การจัดการศึกษาในลักษณะของการ
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเพื่อที่จะได้รับพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่ งสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546: 31)
สนอง สุ ดสะอาด (2540) ได้กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัย หมายถึง การศึกษาของเด็กที่
อยู่ ใ นวัย ก่ อ นเข้า เรี ย นในระดับ ประถมศึ ก ษา คื อ เด็ ก ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 0-6 ปี เป็ นวัย ของการ
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วางรากฐานให้แก่ เด็กได้ดาเนิ นงานโดยมิเจตคติ ที่ถูกต้อง มี นิสัยที่ดีตามความสามารถและความ
เหมาะสมของเด็ก ก็จะทาให้เด็กเกิดการพัฒนาไปได้อย่างเต็มที่ทุกด้าน
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยว่า หมายถึ ง
การจัดการศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ที่ มี อายุต้ งั แต่ แ รกเกิ ดจนถึ ง 6 ปี ซึ่ ง การจัดการศึ ก ษาดัง กล่ า วจะมี
ลักษณะแตกต่า งกันไปจากระดับอื่ นๆ ทั้ง นี้ เพราะเด็กในวัยนี้ เป็ นวัย ที่ สาคัญต่อการวางรากฐาน
บุคลิ กภาพและการพัฒนาทางสมอง การจัดการศึกษาสาหรับเด็กในวัยนี้ มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป
หลายชื่ อ มีวิธีการและลักษณะในการจัดกิ จกรรม ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาเด็กในรู ปแบบที่
แตกต่างๆ กัน
กุลยา ตันติผลาชี วะ (2545) กล่ าวว่า การจัดการศึ กษาปฐมวัย เป็ นการจัดการศึ กษา
ให้แก่เด็ก 6 ขวบแรก เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อการดูแลและสร้ างเสริ มเด็กให้พฒั นาเต็มศักยภาพ
ด้วยการเรี ยนรู้ที่ถูกต้องชัดแจ้ง ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนจึงมุ่งจาเพาะไปที่การพัฒนาเด็ก
โดยการจัดการเรี ยนการสอนให้ตรงระดับพัฒนาการตามวัย และส่ งเสริ มพัฒนาการแบบองค์รวมให้
ตรงกับความต้องการและความสนใจ สร้างความพร้อมให้เด็กเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ
สรุ ปได้ว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็ นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึ ง
6 ปี ซึ่ งจะต่างไปจากการศึ กษาระดับอื่นเพื่อมุ่งหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็ น
พื้นฐานในการที่จะก้าวเข้าสู่ ระดับประถมศึกษา
การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย มี ค วามส าคัญ และจ าเป็ นอย่า งยิ่ ง เพราะเด็ ก ในวัย นี้ จะมี
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาร้ อยละ 80 หากเด็กได้รับการดูแลที่ดี ได้รับความรัก ความอบอุ่นจาก
ครอบครัว ได้รับการส่ งเสริ มประสบการณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมจากโรงเรี ยน จะทาให้เด็กได้มีความ
พร้ อ มในการพั ฒ นาขึ้ นต่ อ ไป ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานส าหรั บ ชี วิ ต ในอนาคต ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้จดั การศึกษาระดับปฐมวัยได้ทวั่ ถึงทุกพื้นที่ ได้ให้ความสาคัญแก่เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามศักยภาพ มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม และมีความพร้อมที่จะเรี ยนระดับประถมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยส่ งเสริ มให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมีประสิ ทธิ ภาพตลอดจนได้
มีการพัฒนารู ปแบบการจัดประสบการณ์ กาหนดมาตรฐานและสนับสนุ นให้ผปู ้ กครองมี ความรู ้
ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดู (วัลลีพนั ธ์ ปาทาน, 2548: 24–25 อ้างจาก จินตนา เหนือเกาะหวาย,
2546: 8- 9)
เด็กอายุ 3-5 ปี เป็ นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกาลังเจริ ญเติบโต เด็กต้องการความรัก
ความเอาใจใส่ ดู แลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้ มีโอกาสเรี ยนรู ้ จากการสารวจ เล่ น ทดลองค้นพบด้วย
ตนเอง ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก ตัดสิ นใจ ใช้ภาษาสื่ อความหมาย คิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และอยู่
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ร่ วมกันกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข ผูท้ ี่รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ ยงดูและจัดประสบการณ์
ให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพส่ งเสริ มให้เด็กสังเกต สารวจ สร้ างสรรค์ และยิ่งเด็กมี
ความกระตือรื อร้ นยิ่งทาให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้ ผูร้ ั บผิดชอบจึงต้องส่ งเสริ มสนับสนุ น ให้ความรัก
ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ เด็กในวัยนี้ เป็ นพิเศษ เพราะจะเป็ นพื้นฐานที่จะช่ วยเตรี ยมพร้อมให้เด็ก
ประสบความส าเร็ จ ในการเรี ย นและในชี วิ ต ของเด็ ก ต่ อ ไป การน าหลัก สู ต รสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ข อง
สถานศึกษาหรื อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ งจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก
และถื อ เป็ นหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายจะต้อ งศึ ก ษาและท าความเข้า ใจในเอกสาร
หลักสู ตรและคู่มือหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ, 2549-6: 1)
สรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความสาคัญต่อเด็ก 6 ขวบปี แรกเป็ นอย่างยิง่ เพราะ
เป็ นการวางรากฐานการพัฒนาด้านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม สติ ปัญญา และศักยภาพทาง
ความคิดในด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่จะส่ งผลไปตลอดชีวติ ถ้าเด็กได้รับการเรี ยนรู ้การดูแลที่ดีได้รับ
ความรั กความอบอุ่ น จะทาให้เด็กเป็ นคนสดชื่ นแจ่ มใส มองโลกในแง่ ดี รู ้ จกั รั ก คนอื่ นสามารถ
วางตนอยู่ในสังคมได้ เมื่ อได้รับการศึ กษาในระดับต่อไป หรื อมี ความพร้ อมที่ จะเรี ยนในระดับ
ประถมศึ กษาอย่างทัดเที ยมกัน แต่ที่สาคัญคื อผูท้ ี่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการอบรมเลี้ ยงดู ต้องจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ส่ งเสริ มให้เด็กสังเกต สารวจ สร้างสรรค์ มีความ
กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้มวลประสบการณ์อนั อยูบ่ นพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม
4.2 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
กระทรวงศึกษาธิ การได้ตระหนักและเห็ นถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิ ดถึ ง 5 ปี เพื่อให้ได้รับการพัฒนา ตลอดจนดู แลการเอาใจใส่ จากโรงเรี ยนและเพื่อให้การจัด
การศึกษาปฐมวัยมีฐานการดาเนิ นงานรองรับที่ถูกต้อง จึงได้กาหนดหลักการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไว้ในคู่มือหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2546: 5-7) ไว้ดงั นี้
1. การสร้างหลักสู ตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสู ตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ์
เด็ก โดยเป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โดยอยู่บ นพื้นฐานของประสบการณ์ เดิ ม ที่ เด็กมี อยู่ และประสบการณ์ ใ หม่ที่เด็ก จะได้รับ ต้องมี
ความหมายกับตัวเด็ก เป็ นหลักสู ตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษได้พฒั นา
รวมทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็ นสุ ขใจปั จจุบนั มิใช่ เพียงเพื่อ
เตรี ยมเด็กสาหรับอนาคตข้างหน้าเท่านั้น
2. การสร้ า งสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ ของเด็ก สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการ
เรี ย นรู ้ จะต้อ งอยู่ใ นสภาพที่ ส นองความต้อ งการ ความสนใจของเด็ ก ทั้ง ภายในและภายนอก
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ห้องเรี ย น ผูส้ อนจะต้อ งจัด สภาพแวดล้อมให้ เด็ ก ได้อยู่ใ นที่ ที่ ส ะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่ น
ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด มีโอกาสออกกาลังกายและพักผ่อน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีของเล่นที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยให้เด็กมีโอกาสได้เลือกเล่น เรี ยนรู ้เกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยูร่ วมทั้งพัฒนาการ
อยูร่ ่ วมกันกับคนอื่นในสังคม ดังนั้น สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยนจึงเป็ นเสมือน
หนึ่ ง สั ง คมที่ มี คุ ณค่ า ส าหรั บ เด็ ก แต่ ล ะคนจะเรี ย นรู ้ และสะท้อนให้เ ห็ นว่า บุ ค คลในสั ง คมเห็ น
ความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษากับเด็กปฐมวัย
3. การจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ ของเด็ก ผูส้ อนมีความสาคัญต่อ
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผูส้ อนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผูบ้ อกความรู ้หรื อสั่งให้เด็กทา มา
เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ และกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาการ
และการเรี ยนรู ้ ของเด็กที่ผูส้ อนและเด็กมี ส่วนที่จะริ เริ่ มทั้งสองฝ่ าย โดยผูส้ อนจะเป็ นผูส้ นับสนุ น
ชี้ แนะ และเรี ยนรู ้ ร่วมกับเด็ก ส่ วนเด็กเป็ นผูล้ งมือกระทาบทเรี ยนรู้แ ละค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้น
ผูส้ อนจะต้องยอมรั บ เห็ นคุ ณค่า รู ้ จกั และเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ ตนดู แลรั บผิดชอบก่อนเพื่อจะได้
วางแผนสร้างสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ผูส้ อนต้องรู ้ จกั พัฒนาตนเอง ปรั บ ปรุ ง ใช้เทคนิ ค การจัดกิ จกรรมต่ า งๆให้
เหมาะสมกับเด็ก
4. การบูรณาการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการ
ที่วา่ หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้หลายกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรี ยนรู ้ได้หลายทักษะ
และหลายประสบการณ์ สาคัญ ดังนั้นเป็ นหน้าที่ของผูส้ อนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ใน
แต่ ล ะวัน ให้ เ ด็ ก เรี ยนรู ้ ผ่ า นการเล่ น ที่ ห ลากหลายกิ จ กรรม หลากหลายทัก ษะหลากหลาย
ประสบการณ์ ส าคัญ อย่า งเหมาะสมกับ วัย และพัฒนาการ เพื่ อให้บ รรลุ จุด หมายของหลัก สู ต ร
แกนกลางที่กาหนดไว้
5. การประเมินพัฒนาการและการเรี ยนรู้ ของเด็ก การประเมิน เด็กปฐมวัยยึดวิธีการ
สังเกตเป็ นหลักใหญ่ ผูส้ อนจะต้องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนเองและพัฒนาการการ
เรี ยนรู ้ ของเด็ กว่า ได้บ รรลุ ตามจุ ดประสงค์และเป้ าหมายที่ วางไว้หรื อไม่ ผลที่ ได้จากการสั งเกต
พัฒนาการจากข้อมูลเชิ งบรรยาย จากการรวบรวมผลงานการแสดงออกในสภาพที่เป็ นจริ งข้อมูล
จากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรื อผลงาน สามารถบอกได้วา่ เด็กเกิดการ
เรี ยนรู ้ และมีความก้าวหน้าเพียงใด ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะช่วยผูส้ อนในการวางแผน
จัดกิ จกรรม ชี้ ให้เห็ นความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็ นข้อมูลในการสื่ อสารกับพ่อแม่
ผูป้ กครองเด็กและขณะเดียวกันยังใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษาให้กบั เด็กในวัยนี้
ได้อีกด้วย
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6. ความสั ม พันธ์ ระหว่า งผูส้ อนกับ ครอบครั ว เด็ ก แต่ ละคนมี ค วามแตกต่ า งกันทั้ง นี้
เนื่ องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเจริ ญเติบโตขึ้นมา ผูส้ อน พ่อแม่ และผูป้ กครองของเด็กจะต้องมีการ
แลกเปลี่ ย นข้อมูล ท าความเข้า ใจพัฒนาการและการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก ต้องยอมรั บ และร่ วมมื อกัน
รั บผิดชอบ หรื อถื อเป็ นหุ ้นส่ วนที่ จะต้องช่ วยกันพัฒนาเด็ก ให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการร่ วมกัน
ดังนั้นผูส้ อนจึ งมิใช่ จะแลกเปลี่ ยนความรู ้ กบั พ่อแม่ ผูป้ กครอง เกี่ ยวกับการพัฒนาเด็กเท่านั้น แต่
จะต้องให้พ่อแม่ ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้วย ทั้งนี้ มิได้หมายความให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง
เป็ นผูก้ าหนดเนื้อหาหลักสู ตรตามความต้องการโดยไม่คานึงถึงหลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยเด็ก
แนวคิ ด และหลัก การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ พัฒ นาการของเด็ ก ที่ มี
ความสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ที่
ยึดให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งด้วยตัวเด็กเองในสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นอิสระ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และจัดกิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน โดยยึดว่าการเล่น
อย่างมีจุดหมายเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดประสบการณ์ให้กบั เด็ก และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และสังคมที่แวดล้อมซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
ได้เป็ นอย่างดี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
หมวดที่ 1 บททัว่ ไป ความมุ่งหมาย และหลักการ
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก ดังนี้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
(2) มีการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
(3) มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการส่ งเสริ มมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ
หมวด 2 สิ ทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้บุคคล
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ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกระทรวง
หมวด 4 การบริ หารและการจัดการศึกษา
มาตรา 41 การจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรื อทุกระดับตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการของสถานศึกษา
มาตรา 42 ให้กระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และมี หน้า ที่ ใ นการประสานและส่ ง เสริ ม ในการจัดการศึ ก ษาให้
สามารถจัดการศึ ก ษา สอดคล้องกับ นโยบายและได้ม าตรฐานการศึ กษา รวมทั้ง เสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนาการจัดการศึกษา
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
มาตรา 58 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้วยงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุ มชน
องค์ก รเอกชน องค์ก รวิช าชี พ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สั งคมอื่ น และ
ต่างประเทศมาใช้จดั การศึกษา
(1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็ น
ผูจ้ ดั และมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา บริ จาคทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่ วมกับ
ภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็ น
หลัก การจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษา เป็ นไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ ซึ่ งถือเป็ นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของ
ประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักการที่สาคัญ ได้แก่
1. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักเป็ นการศึกษาตลอดชี วิตสาหรับประชาชนให้
สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐประกาศว่าเป็ นการศึ กษาตามรั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 43 ต้องทัว่ ถึงประชาชน มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะต้อง
จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม หรื อ
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ความบกพร่ องทางการสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็ นพิเศษ และจัดการศึกษาสาหรับบุคคล ซึ่ งมีความสามารถพิเศษด้วยรู ปแบบที่เหมาะสม
โดยคานึงความสามารถของบุคคลนั้น
3. การจัดการศึ กษาต้องเป็ นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษ ย์ที่ส มบูรณ์ ท้ งั ร่ างกาย
จิตใจ สติ ปั ญญา ความรู้ และคุ ณธรรม มี จริ ย ธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิตสามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
4. ในกระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งมุ่งปลูกฝั งจิตสานึ กที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข รู ้ จกั รั กษาและส่ งเสริ มสิ ทธิ และ
หน้าที่เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ มีความภูมิใจใน
ความเป็ นไทย รู ้ จ ัก รั ก ษาผลประโยชน์ ส่ ว นรวมและของประเทศชาติ ร วมทั้ง ส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิ ล ปวัฒ นธรรมของชาติ การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญาไทย และความรู ้ อ ัน เป็ นสากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ รู ้ จ ัก พึ่ ง ตนเอง
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง
จะเห็นได้วา่ รัฐนั้นมีส่วนสาคัญในการให้จดั การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและเห็น
ความสาคัญของเด็กและเยาวชนให้ได้มีโอกาสที่ จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายในท้องถิ่ น
ของตนโดยไม่ตอ้ งเดินทางไปไกล และเป็ นการส่ งเสริ มให้เยาวชนนั้นมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
4.3 รู ปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านการศึกษาในระดับปฐมวัย
1) บริ หารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
2 ) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ส่ งเสริ มพัฒนาเด็กให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
คุณธรรมและจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขพร้ อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ดาเนินการหรื อส่ งเสริ มสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน
องค์กรวิชาชีพและสถาบันอื่นทางสังคม ให้มีความรู ้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษา
แก่บุตร บุคคลที่อยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาทุกด้าน
4.4 การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
การบริ หารการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มี 3 ด้าน ด้านพัฒนาการบริ หาร
การศึกษา การพัฒนาการบริ หารบุค ลากรทางการศึกษา และการพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษา
กาหนดให้แนวทางปฏิบตั ิการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ดังนี้
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วิสัยทัศน์
1. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
2 สร้างความอิสระในการบริ หารการจัดการศึกษา
3. พัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ สวัสดิการ สิ ทธิ ประโยชน์และสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กบั บุคลากรทางการศึกษา
4.ระดมทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่นเพื่อบรู ณาการไปสู่ ความพัฒนาการศึกษาของ
ท้องถิ่นที่มีประสิ ทธิ ภาพ
5.สร้างระบบเครื อข่ายทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
กลยุทธ์
1.พัฒนาการบริ หารสถานศึกษา
2. พัฒนาการบริ หารบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษา
มาตรการ
1. ด้านการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษา
1.1 มอบอานาจการบริ หารงบประมาณให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาให้มากขึ้น
1.2 ส่ งเสริ มให้ครอบครัวและสถานประกอบการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
1.3 ส่ งเสริ มให้มีการจัด Cluster ของสถานศึกษาและระหว่างเครื อข่ายเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในด้านต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ การหมุนเวียนครู ผสู ้ อนที่มีความรู ้พิเศษใน
หลักสู ตรต่างๆ
1.4 จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัดตั้งหน่วยงาน
กลาง เป็ นหน่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการในการกาหนดหลักสู ตร และการประเมินผลมาตรฐาน
1.5 สร้างกลไกให้บุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนสาคัญในการประเมินผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
2. ด้านการพัฒนาการบริ หารบุคลากรทางการศึกษา
2.1 มอบอานาจด้านการบริ หารงานบุคคลภายในสถานศึกษาให้แก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
2.2 สนับสนุนให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานธุ รการอย่างเพียงพอ
เช่นด้านธุ รการ ด้านการเงิน ด้านบันทึกข้อมูลให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อลดภาระของ
ข้าราชการครู ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานหลักในด้านการสอน และการบริ หารงาน
2.3 ให้มีการพัฒนาบุคลากรประจาทุกปี การศึกษา
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2.4 ประเมินผลของข้าราชการครู จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของเด็ก
2.5 ประเมินผลกระบวนการสอนของข้าราชการครู อย่างมีระบบ
2.6 ส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีการศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.7 ส่ งเสริ มงานวิจยั งานวิชาการของข้าราชการครู ดว้ ยการสนับสนุนทุนการให้รางวัล
การเพิ่มวิทยฐานะ
2.8 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการและกองทุนบาเหน็จบานาญสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
3. ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษา
3.1 จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาเพื่อกาหนดนโยบาย และกากับดูแลการจัด
การศึกษา โดยมีองค์ประกอบในลักษณะพหุ ภาคี ประกอบด้วย ผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐ ผูแ้ ทน
ที่เกี่ยวข้อง ผูแ้ ทนวิชาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนภาคประชาชน / ประชาสังคม
3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริ หาร และการเรี ยนการสอน
3.3 พัฒนาห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ ห้องสมุดขนาดใหญ่สาหรับประชาชนทัว่ ไป และ
ห้องสมุดเคลื่อนที่
3.4 จัดอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนหลักสู ตรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาตรฐานในการ
นาไปใช้ โดยให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยระดมผูม้ ีความรู ้ความชานาญ
3.5 จัดตั้งชมรมผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อสร้างเครื อข่ายในการทางาน
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4.5 การจัดโครงสร้ างองค์ การของสถานศึกษา
4.5.1โครงสร้างสถานศึกษาสถานศึกษามีโครงสร้างการบริ หารที่แบ่งออกเป็ น 4 ฝ่ าย
ได้แก่ ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ฝ่ ายบริ หารงานงบประมาณ ฝ่ ายบริ หารงาน
ทัว่ ไป รายละเอียดโครงสร้างสถานศึกษา
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ผู้อานวยการสถานศึกษา

ฝ่ ายบริหาร
งานวิชาการ

ฝ่ ายบริหาร
งานงบประมาณ

ฝ่ ายบริหาร
งานบุคคล

ฝ่ ายบริหาร
งานทัว่ ไป

แผนภาพที่ 8 การจัดโครงสร้างองค์การของสถานศึกษา
ที่มา: พัฒนามาจากกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.: 8); กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 20)
ในการศึกษาเกี่ ยวกับภาระงานหรื อกิจการบริ หารและจัดการสถานศึกษา จะใช้กรอบ
แนวคิ ดในเรื่ องขอบข่ายและภารกิ จการบริ หารและจัดการสถานศึ กษา ที่ เป็ นไปตามการบริ หาร
สถานศึกษาที่เป็ นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2546) ที่ซ่ ึ งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ มาตรา
ที่ 39 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ที่กาหนดให้กระทรวงดาเนินการกระจายอานาจบริ หารและจัดการศึกษาให้กบั สถานศึกษาใน 4 งาน
คือ การบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารงาน
ทัว่ ไป
1. การบริ หารงานวิชาการ ขอบข่ายหรื อภารกิจของงานประกอบด้วย 12 ภาระงาน ดังนี้
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรี ยน การวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา การส่ งเสริ มความรู ้ ด้านวิชาการแก่ ชุมชน การประสานความ
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ร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2. การบริ หารงานงบประมาณ ขอบข่ายหรื อภารกิ จของงานประกอบด้วย 7 ภาระงาน
ดังนี้ การจัดทาและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนิ นงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริ หารการเงิน การบริ หารบัญชี และการบริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์
3. การบริ หารงานบุคคล ขอบข่ายหรื อภารกิ จของงานประกอบด้วย 5 ภาระงาน ดังนี้
การวางแผนอัต ราก าลัง และก าหนดต าแหน่ ง การสรรหาและการบรรจุ แต่ ง ตั้ง การเสริ ม สร้ า ง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ วินยั และการรักษาวินยั และการออกจากราชการ
4. การบริ หารงานทัว่ ไป ขอบข่ายหรื อภารกิจของงานประกอบด้วย 19 ภาระงาน ดังนี้
การดาเนิ นงานธุ รการ งานเลขานุ การคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครื อข่ายการศึ กษา การจัดระบบบริ หารและ
พัฒนาองค์ก รงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นด้า นวิช าการ งบประมาณ
บุคลากร และบริ หารทัว่ ไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การจัดทาสามะโนผูเ้ รี ยน
การรับนักเรี ยน การส่ งเสริ มและการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่ งเสริ มงานกิจการนักเรี ยน การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
การส่ งเสริ มสนับสนุ นและการประสานงานการศึ กษาของบุ คคล ชุ มชน องค์กร หน่ วยงานและ
สถาบัน สั ง คมอื่ น ที่ จ ัด การศึ ก ษา และหน่ ว ยงานอื่ น การจัด ระบบการควบคุ ม ในหน่ ว ยงาน
งานบริ การสาธารณะ และงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น รายละเอียดขอบข่ายและภารกิจการบริ หาร
และจัดการสถานศึกษา
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4.5.2 อานาจหน้าที่และภาระงานหรื อภารกิจของสถานศึกษา
ขอบข่ ายและภารกิจการบริหารและจัดการ

บริหารวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้
3. การวัดผล ประเมินผล
4. การวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่งเสริ มความรู ้ดา้ น
วิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
12. การส่งเสริ มและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถานบันอื่นที่
จัดการศึกษา

บริหารงบประมาณ

บริหารงานบุคคล

1. การจัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการ
ดาเนินงาน
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริ หารการเงิน
6. การบริ หารบัญชี
7. การบริ หารพัสดุและ
สิ นทรัพย์

1. การวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง
2. การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง
3. การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ
4. วินยั และการรักษาวินยั
5. การออกจากราชการ

แผนภาพที่ 9 ขอบข่ายและภารกิจการ
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32)

บริหารงานทั่วไป
1. การดาเนินงานธุ รการ
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา
3. งานพัฒนาระบบและ
เครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4. การประสานและพัฒนา
เครื อข่าย
5. การศึกษา การจัดระบบ
บริ หารและพัฒนาองค์กร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริ มและสนับสนุน
ด้านวิชาการ งบประมาณ
บุคลากรและบริ หารทัว่ ไป
8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
9. การจัดทาสามโนผูเ้ รี ยน
10. การรับนักเรี ยน
11. การส่งเสริ มและการ
ประสานงานการศึกษาในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
12. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
13. การส่งเสริ มกิจการนักเรี ยน
14. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
15. การส่งเสริ มสนับสนุนและ
การประสานงานการศึกษาของ
บุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบัน สังคมอื่นที่จดั
การศึกษา
16. งานประสานราชการกับ เขต
พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
17. การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน
18. งานบริ การสาธารณะ
19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
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5. แนวคิดเกีย่ วกับการสั มมนาอิงผู้เชี่ ยวชาญ(Connoisseurship)
การสัมมนาผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการประเมินที่มีแนวคิด
ซึ่ งยึดพื้นฐานการตัดสิ นคุ ณค่าโดยวิธีธรรมชาติ (Naturalistic Value-Oriented Evaluation: NV
Model) เพื่อให้ผปู้ ระเมินทาการตัดสิ นคุ ณค่าของสิ่ งที่ประเมินด้วยการใช้ศกั ยภาพของตนเองเป็ น
หลักสาหรับการให้คุณค่า นอกจากนั้นแล้วยังมุ่งเน้นการให้คุณค่าเพิ่มเติมโดยการนาเสนอด้วยการ
วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ประเมินจากทัศนะของตนเองอีกด้วย มีนกั วิชาการต่างประเทศให้ความหมายที่
สอดคล้องกันไว้ ดังนี้
โรบินสัน (Robinson, 1998 อ้างถึงใน ศิริชยั กาญจวาสี , 2546) ได้กล่าวถึงการสัมมนาอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญว่าเป็ นการประเมินโดยคณะบุคคลที่ประเมินงานทางด้านศิลปะโดยเน้นพื้นฐานจากการ
สรุ ปรวมกันของคณะบุคคลที่เป็ นผูป้ ระเมินเกี่ยวกับความรู ้ สึกต่อความงามของผลงานศิลปะ การ
ตกแต่งร่ วมกันเพื่อตัดสิ นคุณค่าที่เน้นความสาคัญด้วยความรู ้สึกหยัง่ รู ้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็ นการ
รับรู ้ โดยสัญชาติญาณที่ไม่ได้คานึ งความมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง ผูป้ ระเมินจะต้องเข้าใจในงานที่
ตนเองจะต้องประเมิ นอย่างถี่ ถ้วนบนพื้นฐานของหลัก ฐานเชิ งประจักษ์ การเห็ นคุ ณค่าในความ
ประณี ตทั้งในเทคนิคและรู ปแบบการวิเคราะห์ วิธีการ และแนวทางปฏิบตั ิการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เน้นภารกิ จจากแหล่ งที่มาของผลงานอย่างสมเหตุสมผลเป็ นการประเมินซึ่ งมี หลักฐานประกอบ
ชัดเจนตามสภาพจริ งและประเมินเชิงเน้นคุณลักษณะสาคัญ
ดอร์ เมอร์ (Dormer, 1994 อ้างถึงใน ศิริชยั กาญจวาสี , 2546) ได้กล่าวถึ งการสัมมนาอิง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญว่าพัฒนามาจากการประเมินผลงานทางด้านศิลปะที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญทางศิลปะจะยึดความรู ้
ความสามารถที่สั่งสมอยูใ่ นตนเป็ นพื้นฐานของการประเมินตัดสิ นและให้คุณค่าแก่งานศิลปะที่เน้น
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างลงตัวระหว่างความเป็ นจริ งและความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เน้นการให้
อิสระในการนาเสนอข้อสรุ ปจากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญที่หยัง่ รู ้ก่อนการวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน
ศิลปะตามแง่คิดมุมมองตามศักยภาพของตนเองยึดการให้ขอ้ คิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนจะได้มี
อิทธิพลทางความคิดต่อคนอื่นจึงทาให้ผลของการประเมินจากการสรุ ปตามทัศนะที่หลากหลายของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนต่างเติมเต็มในการประเมินผลงานทางศิลปะร่ วมกัน
บอร์ โก้ (Borko, 1993 อ้างถึ งในศิริชัย กาญจวาสี , 2546) ได้กล่ า วถึ งการสัมมนาอิ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญว่าเป็ นการประเมินยึดแนวทางการสอนทักษะการปฏิบตั ิจริ ง สิ่ งหนึ่งที่ยอมรับได้เป็ นการ
สังเกตโดยไม่มีรูปแบบ การตัดสิ นผลเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอน จากการพิจารณาผลของงาน มี
ลักษณะพิ เศษเป็ นการประเมิ นโดยยึดการตัดสิ นร่ วมกันของผูเ้ ชี่ ยวชาญกับผูป้ ฎิ บตั ิ อย่า งช่ าชอง
ผลสาเร็ จของการดาเนิ นการประเมินขึ้นอยูก่ บั ความสามารถเฉพาะทางของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อเรื่ อง
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นั้นๆ ผนวกกับความรอบรู ้ อย่างกว้างขวางในการปฏิ บตั ิ เรื่ องนั้นๆ ของผูป้ ฏิ บตั ิ ไม่เน้นแบบแผน
ซับซ้อน อาจเจาะจงเลือกจากเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นพื้นฐานสาหรับการสรุ ปผลการ
ตัดสิ นใจร่ วมกัน
คอนลาส และวิลสัน (Conrad and Wilson, 1985: 112) ได้กล่ าวถึ งการสัมมนาอิ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญว่าเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการประเมินซึ่ งถือว่ารู ปแบบนี้ เป็ นวิธีการประเมินทางการศึกษา
คือ การวิพากษ์วจิ ารณ์ทางการศึกษาโดยอาศัยผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นวิธีที่นิยมใช้มากทางอุดมศึกษาและมี
ความเชื่อถือได้เพราะถือว่าการตัดสิ นโดยกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ในศาสตร์ สาขานั้นๆ หรื อใน
วิชาชีพๆ เป็ นอย่างดี เป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้
ไอสเนอร์ (Eisner, 1976: 135-150; โพแลนยี (Polanyi), 1958) ได้กล่าวถึงการประเมินโดย
การสั ม มนาอิ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญว่า ความส าคัญของการสั ม มนาอิ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญจะเกี่ ย วข้องกับ ความมี
ประสบการณ์ทางด้านศิลปะที่มีอยูใ่ นตัวของผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งเป็ นศักยภาพที่ฝังอยูภ่ ายในตัวผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ไม่ได้ระบุความเฉพาะเจาะจงในรู ปแบบของการประเมินเฉพาะเน้นจิตสานึกและการหยัง่ รู ้เป็ นหลัก
ในการประเมินประกอบด้วยเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ เน้นส่ วนประกอบของความรู ้ ความสามารถ
เฉพาะบุ คคลเกี่ ยวกับ “ความรู ้ และทักษะในการทางานศิ ลป์ การประเมิ นค่าและความเข้าใจใน
ความหมายของผลงานศิลป์ ” การสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญจึงพิจารณาคุณภาพของผลงานโดยพิจารณา
ผ่านจากทักษะและแบบฝึ กการทางานศิ ลป์ ให้สอดคล้องกับการตัดสิ นคุ ณค่าโดยสติ ปัญญาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไอส์เนอร์ (Einer, 1975) ได้ประยุกต์มโนทัศน์ของศิลปะวิจารณ์ (Art Criticism) มาใช้เป็ น
รู ปแบบของการประเมินโดยให้แนวคิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็ นการใช้วิจารณญาณในการบรรยาย
คุณภาพของสิ่ งที่ศึกษา (Descriptive Aspect) ตีความหมายของคุณภาพของสิ่ งที่ศึกษา (Interpretive
Aspect) ออกมาในเชิ ง ประจัก ษ์ ต ามการรั บ รู ้ ข องผู ้เ ชี่ ย วชาญและตัด สิ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง นั้ น
(Evaluative Aspect) ไอส์เนอร์ เสนอว่าการประเมินตามแนวทางของศิลป์ วิจารณ์ประกอบด้วยศิลปะ
ของการรับรู ้ อนั ประณี ตซึ่ งเกิ ดจากการฝึ กฝนและประสบการณ์ กบั ศิลปะของการเปิ ดเผยคุ ณภาพ
ของการถ่ายทอดความรู ้สึกที่กลัน่ กรองเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสะท้อนคุณค่าของสิ่ งนั้นออกมาได้และ
ได้นาเสนอแนวทางการประเมิ นอิ งผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยชี้ ให้เห็ นลักษณะพิเศษระหว่างการสัมมนาอิ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญและการวิพากษ์ (Educational Connoisseurship and Educational Criticism) ว่ารู ปแบบ
จะต้องเกี่ยวข้องกับความซาบซึ้ งและการระบายหรื อเปิ ดเผยความงามของสิ่ งที่ประเมินออกมาเป็ น
ค าพู ด จากการที่ ไ อส์ เนอร์ (Eisner) ระบุ ค วามเกี่ ยวข้ อ งระหว่ า งวิ พ ากษ์ (Educational
Connoisseurship and Educational Criticism) โดยระบุรายละเอียด 6 ข้อ ที่สนับสนุน Educational
Criticism ไว้ดงั นี้
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1. การวิพากษ์วิจารณ์ และช่ วยอธิ บายวัตถุ ประสงค์และกระบวนการที่เป็ นจริ งคุ ณภาพซึ่ ง
สัมพันธ์กนั ระหว่างสาระและรู ปแบบของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
2. การวิพากษ์วิจารณ์ จะช่ วยอธิ บายวัตถุ ประสงค์และกระบวนการที่เป็ นจริ งคุ ณภาพซึ่ ง
สัมพันธ์กนั ระหว่างส่ วนประกอบย่อยและองค์รวมของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
3. การวิพากษ์วิจารณ์ เป็ นเรื่ องการสะท้อนจากการหยัง่ รู ้ สู่ การกาหนดวัตถุ ประสงค์หรื อ
รู ปแบบที่เป็ นการออกแบบอย่างมีความสมบูรณ์และมีความซับซ้อน
4. การวิพากษ์วจิ ารณ์จะเปิ ดเผยธรรมชาติของประสบการณ์ที่ลึกซึ้ ง (เป็ นแก่นแท้) โดยไม่มี
รู ปแบบรับความรู ้ สึกได้ง่ายและการสะท้อนกลับของการวิพากษ์ท้ งั ส่ วนที่เป็ นกระบวนการและ
ผลผลิตของการปฏิบตั ิงาน
5. การวิ พ ากษ์วิจารณ์ จะเปิ ดเผยโดยยึดหลัก การพื้ นฐานด้วยการแปลความและตัดสิ น
กระบวนการและวัตถุ ประสงค์ซ่ ึ งจะอาศัยผลลัพธ์ จากการสรุ ปความเกี่ ยวข้องจากประสบการณ์
โดยรวมของความมีมนุษยธรรม
6. การวิพากษ์วิจารณ์ใช้การสังเคราะห์ความรู ้ ที่ได้จากกระบวนการทางวิจยั ที่แตกต่างกัน
ของทฤษฎีการหยัง่ รู ้
โยธิ น ศรี โสภา (2550: 116) ได้กล่าวถึ งการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญว่าเป็ นวิธีการประเมิน
รู ปแบบหนึ่งของวิธีการประเมินเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) ตามแนวคิดของ Eisner ซึ่ งมี
ความเชื่ อว่าการรู ้ ทนั สิ่ งต่างๆ เป็ นคุ ณลักษณะพื้นฐานของผูท้ รงคุ ณวุฒิรูปแบบการประเมิ นจึ งมี
ลักษณะแนวคิดดังนี้
1. เป็ นรู ปแบบการประเมินให้ความสาคัญกับผูร้ ู้หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ในการใช้วิจารณญาณ
วิเ คราะห์ วิจ ารณ์ อ ย่า งลึ ก ซึ้ งในประเด็ น หนึ่ ง ที่ น าขึ้ นมาให้ พิ จ ารณาซึ่ งไม่ จ าเป็ นต้องเกี่ ย วข้อ ง
สัม พันธ์ กบั วัตถุ ป ระสงค์หรื อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องใดๆ ทั้ง นี้ ก็ เพื่ อให้ข ้อสรุ ป ประสิ ทธิ ภาพ หรื อความ
เหมาะสมของสิ่ งที่ประเมิน
2. เป็ นรู ปแบบการประเมินผลที่เน้นผลที่เน้นความเฉพาะทาง (Specialization) เนื่ องจาก
รู ปแบบนี้ พฒั นามาจากรู ปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Arts Criticism) ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ ง
และต้องอาศัยผูท้ างคุณวุฒิระดับสู งมาวินิจฉัย เนื่องจากไม่สามารถวัดคุณค่าได้จากเครื่ องมือวัดใดๆ
นอกจากการใช้วจิ ารณญาณของผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น ต่อมามีการประยุกต์ใช้กบั การศึกษาระดับสู ง
ในสาขาเฉพาะที่ตอ้ งอาศัยผูร้ ู ้ในเรื่ องนั้นๆ จริ ง รู ปแบบนี้จึงเป็ นที่นิยมนามาใช้ประเมินผลในวงการ
อุดมศึกษาที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
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3. เป็ นรู ปแบบการประเมินที่ใช้คาตัดสิ น (Judgment) ของบุคคล ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นเครื่ องมือ
ในการประเมิ นผล โดยให้ค วามเชื่ อถื อในภูมิ หลัง ประสบการณ์ ความคิ ดวิจารณญาณที่ ดีและ
ความเที่ยงธรรมของผูท้ รงคุณวุฒิ
4. เป็ นรู ปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุน่ ในการบวนการทางานของผูท้ รงคุ ณวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต่ ละคนนับ ตั้ง แต่ ก ารก าหนดประเด็ นส าคัญที่ จะพิจารณาการบ่ ง ชี้ ขอ้ มู ล ที่
ต้องการการเก็บรวบรวม ประมวล และวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการนาเสนอ
การเลือกผูท้ รงคุณวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็ นที่เชื่อถือ
(High Credibility) ของวิชาชีพนั้นๆ เป็ นสาคัญ
จากการค้นคว้าสรุ ปได้ว่า การสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) เป็ นความต้องการ
ประเมินรู ปแบบโดยผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญ ในการพิจารณาวิเคราะห์ในประเด็นที่นาขึ้นมาให้พิจารณาว่ามี
ความเหมาะสมความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดและสมควรที่จะเพิ่มเติมประเด็นอะไรบ้าง เพื่อให้
ได้รูปแบบที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง
6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) งานวิจัยในประเทศ
จุ ไ รลัก ษณ์ โกมล (2548) ได้ท าการวิ จ ัย สภาพและปั ญ หาการบริ ห ารวิช าการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิ งห์บุรี ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่
1. สภาพการบริ หารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิ งห์บุรี โดยรวม ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้าน
การประเมิ นผลการศึ กษา ด้านการประกันคุ ณภาพการศึ กษา และด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนอยู่ใ น
ระดับมาก
2. ปัญหาการบริ หารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิ งห์บุรี โดยรวม ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านนิเทศภายใน ด้านการ
ประเมินผลการศึกษา ด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษา และด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3. เปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักเขต
พื้นที่การศึกษาสิ งห์ บุรี จาแนก ตาม เพศ ตาแหน่ ง ประสบการณ์ ทางานในตาแหน่ งปั จจุบนั และ
โดยรวมด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านนิ เทศภายใน ด้านการประเมินผลการศึกษา ด้านการ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และด้า นการวิจยั ในชั้นเรี ย น ไม่ แตกต่ า งกัน ส่ ว นเขตที่ ต้ งั โรงเรี ย น
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โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการประเมินผลการศึกษา แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และขนาดของสถานศึกษาโดยรวมด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการนิ เทศภายใน
ด้า นการประเมิ นผลการศึ ก ษา ด้านการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาและด้า นการวิจยั ในชั้น เรี ย น
แตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยสถานศึ กษาขนาดเล็กมีสภาพการบริ หารงาน
วิชาการน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่
4. เปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสิ งห์บุรี จาแนกตาม เพศ ตาแหน่ง ประสบการณ์ทางานในตาแหน่งปั จจุบนั และ
โดยรวมด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านนิ เทศภายใน ด้านประเมิ นผลการศึ กษา ด้านประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและด้ า นการวิ จ ัย ในชั้ น เรี ย นไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นเขตที่ ต้ ัง และขนาดของ
สถานศึ ก ษา โดยรวมและด้า นการจัดการเรี ย นการสอน ด้านการนิ เทศภายใน ด้านประเมิ นผล
การศึกษา ด้านประเมินคุ ณภาพ และด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาการบริ หารงานวิชาการมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่
อรุ ณี เขตนิ มิต (2548) ได้ท าการวิจ ัยเรื่ อง การศึก ษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรี สะเกษ เขต 3
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยมีสภาพ
และปั ญหาในการบริ หารงานวิชาการระดับปฐมวัยทั้ง 12 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสู ตร
ปฐมวัย 2) ด้า นการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ 3) ด้านการวัดและประเมิ นพัฒนาการการศึ ก ษา
ปฐมวัย 4) ด้านการวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาปฐมวัย 5) ด้านการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปฐมวัย 6) ด้านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ปฐมวัย 7) ด้านการนิเทศการศึกษา
ระดับปฐมวัย 8) ด้านการแนะแนวการศึกษาปฐมวัย 9) ด้านการประกันคุณภาพปฐมวัย 10) ด้านการ
ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ป ฐมวัย แก่ ชุม ชน 11) ด้านการประสานความร่ วมมื อการพัฒนาวิช าการปฐมวัย
12) ด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นด้านวิชาการปฐมวัย โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยใน
สถานศึ กษา มี สภาพการบริ หารงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน โดยรวมและรายด้านทุ กด้าน พบว่า ไม่
แตกต่ า งกัน เมื่ อเปรี ย บเที ย บความเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูส้ อนระดับปฐมวัย ใน
สถานศึกษา มีปัญหาการบริ หารงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน โดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาปฐมวัย ด้านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ปฐมวัย ด้านการนิ เทศการศึกษาระดับปฐมวัย มีระดับ
ปั ญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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มงคล กุลเกลี้ ยง (2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สภาพและปั ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจยั พบว่า
1. โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมากโดยงานที่ มี
การปฏิบตั ิมากที่สุดคือ งานด้านกิจกรรมนักเรี ยน
2. โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กมี ปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับน้อยโดย
งานที่มีปัญหาในการปฏิบตั ิมากที่สุดคือ งานด้านอาคารสถานที่
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนที่มีเพศ และตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันแต่เมื่อจาแนก
ตามประสบการณ์ในการทางานพบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนที่มีประสบการณ์การทางาน
ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก
แตกต่างกัน โดยผูม้ ีประสบการณ์ ในการทางานต่ ากว่า 5 ปี กับผูม้ ี ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน
4. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนที่มีเพศ ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน
สิ ริ พ ัน ธ์ โฆษิ ต วรกิ จ กุ ล (2548) ได้ท าการวิ จ ัย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานวิ ช าการระดับ
การศึกษาปฐมวัยตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดพิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนเอกชนการศึ กษาปฐมวัย จังหวัดพิษณุ โลก มีทศั นะต่อสภาพ
การบริ หารวิชาการการศึกษาปฐมวัยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสู งสุ ดของแต่ละรายการ
ตามลาดับดังนี้ การจัดตารางกิ จกรรมประจาวัน การนาแผนการสอนไปใช้ในการบริ หารหลักสู ตร
และค่าเฉลี่ยต่าสุ ด การจัดหาและผลิตสื่ อซึ่ งทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานวิช าการการศึ ก ษาปฐมวัย ตามทัศนะของ
ผูบ้ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นเอกชน จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก จ าแนกตามตัว แปรอิ ส ระ จ าแนกตามวุ ฒิ
การศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านนาแผนการสอนไปใช้ ด้านการ
จัดหาและผลิตสื่ อ ด้านการนิ เทศ ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทศั นะแตกต่างกัน โดย
ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีทศั นะต่อสภาพการบริ หารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัย สู ง กว่า ผูบ้ ริ ห ารที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี ในการจ าแนกตามประสบการณ์
การทางานพบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งด้านการบริ หารหลักสู ตรและด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ในสถานศึ กษาผูบ้ ริ หารและครู ที่ มีป ระสบการณ์ ใ นการทางานแตกต่ างกัน มี ท ศั นะแตกต่า งกัน
ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีประสบการณ์ ในการทางาน 1-5 ปี มี ทศั นะต่อสภาพการบริ หารงานวิชาการ
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การศึกษาปฐมวัยต่ ากว่าผูบ้ ริ หารและครู ที่มีประสบการณ์ ในการทางานมากกว่า 5 ปี จาแนกตาม
ตาแหน่งในการทางาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านการจัดหา
และผลิตสื่ อและด้านการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารและครู มีทศั นะแตกต่างกันโดย
ผูบ้ ริ หารมีทศั นะต่อสภาพการบริ หารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยสู งกว่าครู ผสู ้ อน
ณัชชา ศรี วิชยั รัตน์ (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง รู ปแบบการบริ หารงานวิชาการการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจยั พบว่า ด้านงานหลักสู ตรและการนา
หลักสู ตรไปใช้มีการนาแนวและแผนการจัดประสบการณ์มาปรับปรุ งและพัฒนาก่อนนาไปใช้โดย
ปรั บ เนื้ อ หา กิ จ กรรมให้เ ข้า กับ โรงเรี ย นและชุ ม ชน ด้า นการเรี ย นการสอน งานวัส ดุ ป ระกอบ
หลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน จุดเน้นของกิ จกรรม คือ จัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ลักษณะเน้นตัวเด็ก คือ การช่วยเหลื อตนเอง การมีระเบียบและรับผิดชอบ มีการจัดมุมเล่นและมุม
หนัง สื อไว้ใ นห้อ งเรี ย น โรงเรี ย นส่ วนใหญ่ ส่ ง ครู อบรมศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกับ สื่ อและครู ผ ลิ ตสื่ อ
การสอนด้วยตนเอง มีการติดตามประเมินผลโดยการสังเกตการณ์ สอนในชั้นเรี ยน ด้านการนิ เทศ
ภายในมากประชุ ม อบรมทางวิช าการตามกิ จกรรมที่ จดั มากที่ สุด การประชุ มก่ อนปิ ดภาคเรี ย น
การประชุ ม อบรมครู ส่ ว นใหญ่ ค รู ไ ด้รั บ การนิ เ ทศเกี่ ย วกับ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ส่ วนการเข้าอบรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่จดั มีการติดตามประเมินผลโดยให้ผรู ้ ับการอบรมรายงานผล
ทางวิ ช าการในการประชุ ม ด้ า นการวัด ผล จัด ให้ มี ก ารอบรม สั ม มนาแก่ ค รู แ ละให้ ค วามรู ้
ด้า นการวัดผลวิธี ที่ ใ ช้ม ากคื อการสั ง เกต และผูบ้ ริ หารคอยก ากับ ติ ดตาม โดยสั งเกตพฤติ ก รรม
การสอนของครู ปัญหาของโรงเรี ยนที่พบคือ ผูป้ กครองไม่เข้าใจการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั เด็ก
ต้องการอ่านออกเขี ยนได้ ครู ขาดความชานาญในการจัดกิ จกรรม ไม่ใช้สื่อในการเรี ยนการสอน
ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง และขาดความรู ้ความเข้าใจในการวัดผล
เกรี ยงศักดิ์ วรรณพันธ์ (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนบางไก่เถื่อน (ตันติวสิ ิ ษฐ์ประชานุกุล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ผลการวิจยั
สรุ ปได้ว่า สภาพการบริ หารงานวิชาการอยู่ในระดับมากเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านทุ กด้านอยู่ใ น
ระดับมาก โดยเรี ย งล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้า นกิ จกรรมนัก เรี ย น ด้า นการจัดการเรี ย น
การสอน ด้า นการวัดและประเมิ นผล ด้านหลัก สู ตรและการนาหลัก สู ตรไปใช้ ด้านก ารนิ เทศ
การศึ ก ษาและพัฒ นาครู และด้ า นสื่ อ การเรี ยนการสอนและกิ จ กรรมห้ อ งสมุ ด ส่ ว นปั ญ หา
การบริ หารงานวิช าการอยู่ในระดับ น้อยเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้า นทุ ก ด้านอยู่ในระดับ น้อย โดย
เรี ยงล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ยได้ แ ก่ ด้ า นสื่ อการเรี ยนการสอนและกิ จ กรรมห้ อ งสมุ ด
ด้านการจัดการเรี ยน การสอน ด้านหลักสู ตรและการนาหลักสู ต รไปใช้ ด้านการศึกษาและพัฒนา
ครู ดา้ นกิ จกรรมนักเรี ยน ด้านการวัดและประเมินผลเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
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วิชาการตามสถานภาพ พบว่า สภาพการบริ หารงานวิชาการในภาพรวมของครู สูงกว่าผูบ้ ริ หาร
และปั ญหา การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสู งกว่าครู
งานวิจัยต่ างประเทศ
เซสเตอร์ ( Chester, 1966) ได้ศึก ษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานวิช าการของผูบ้ ริ หารทัว่
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารวิชาการที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพสู ง เกิ ดจากการ
ส่ งเสริ มให้ครู ใช้เทคนิ คการสอนหลากหลายวิธี ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผน อภิปรายปั ญหาการ
เรี ยนการสอน การสังเกตการณ์สอน มีวิทยากรมาบรรยายประชุ มปฏิบตั ิการด้านเทคนิ คการสอน
และใช้สื่ออุปกรณ์ ประกอบการเรี ยนการสอน
เบคเกอร์ ( Becker,1971) ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อง ปั ญหาการบริ หารงานในโรงเรี ย นประถม
ผลการวิจยั สรุ ปว่า การบริ หารงานวิชาการครู ใหญ่มีปัญหาในองค์กรจัดบุคลากรสาหรับต่างๆ มาก
ที่สุด และมีปัญหาเรื่ องการนิเทศการศึกษารองลงมาและการวัดผลการศึกษามีปัญหาน้อยที่สุด
ฟรี ดแมน (Freeman, 1985) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การสารวจหลักสู ตรโรงเรี ยนอนุ บาลใน
ซานดิเอโก แคลิฟอร์ เนีย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ควรนามาใช้
ในโรงเรี ย นอนุ บ าลมี อะไรบ้าง ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน 45 แห่ ง เป็ นเจ้า ของ
โรงเรี ยน 27 แห่ ง เป็ นผูบ้ ริ หารที่ ได้รับการว่าจ้างประมาณ 400 คน การสอนแต่ละวิชาใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที ต่ อกิ จ กรรม ทฤษฎี เฟรอเบล มอนเตสซอรี่ โดยมี เป้ าหมายในการจัด คื อ
ต้องการให้นกั เรี ยนได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างเต็มที่
เบครี ย ์ (Beackley, 1986) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดตารางกิ จกรรมประจาวันในโรงเรี ยน
อนุ บาล ตัวเลื อกและผลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ในผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนที่จดั ตารางกิจกรรมประจาวันระหว่างการจัดแบบ
ครึ่ งวันทุกวันแบบเต็มวันบางวันและแบบเต็มวันทุกวัน แบบเต็มวันบางวันและแบบเต็มวันให้กบั
นักเรี ยน วิธีดาเนินการวิจยั ที่ใช้ คือ ทาการทดลองก่อนและหลังการใช้ทกั ษะต่างๆ 11 ประการแล้ว
ใช้การทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffr) เพื่อทดสอบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ระหว่างการจัด
ตารางกิจกรรมประจาวัน 3 ประการ คือ นักเรี ยนที่ใช้ตารางกิจกรรมประจาวันแบบเต็มวันทุกวัน มี
ความแตกต่างในเรื่ องการจดจา จานวนเลขและตัวอักษร กลุ่มที่ใช้ตารางกิจกรรมเต็มวันบางวัน มี
ผลดีในเรื่ องความสามารถในการเขียนจานวนเลขได้ตามคาบอกจากข้อมูลของคะแนนโดยเฉลี่ยการ
จัดตารางกิจกรรมประจาวันแบบเต็มวันทุกวันมีผลดีมากกว่าแบบอื่นๆ
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เจอร์ รี่ (Jerry, 1996) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรและการวางแผนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ พบว่า ควรรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนที่จาเป็ นทางการศึกษาให้ได้มากที่สุด
ก่อนดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตร ขณะเดี ยวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เช่ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
วางแผนและการนิเทศการศึกษา เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรต่อไป
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึก ษาปฐมวัยของ
สถานศึ ก ษาสั ง กัดส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี” ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาคัดเลื อก
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารวิชาการเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการ
บริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัย คือ การพัฒนาองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หาร
วิชาการของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 34-40) ได้กาหนดขอบข่ายงาน
วิ ช า ก า ร ใ น ก า ร บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร แ ล้ ว น า ไ ป พั ฒ น า เ ป็ น รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาเพชรบุรี
โดยเห็นสมควรจะมีองค์ประกอบตามที่กาหนดขึ้น
1. งานวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยไว้ 12 ด้าน ดังนี้
1. ด้านพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
2. ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3. ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
4. ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
5. ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
6. ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7. ด้านนิเทศการศึกษา
8. ด้านแนะแนวการศึกษา
9. ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการชุมชน
11. ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. ด้านการส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
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2. กระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการ 6 ขั้น คือ
1. การกาหนด เป้ าหมาย
2. การวางแผน
3. การปฏิบตั ิตามแผน
4. การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม
5. การ ตรวจสอบ ประเมินผล
6. การรายงานผลการดาเนินงาน
3. รู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี จากการศึ กษาค้นคว้าเอกสาร ตารา หลัก การ แนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษา
ปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบุรี ได้แนวคิดและ
ทฤษฎี เกี่ ยวกับการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิด
ทฤษฎี เกี่ ยวกับการบริ หารวิชาการ แนวคิ ดเกี่ ยวกับรู ปแบบและหลักการพัฒนารู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้
นามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั รวมทั้งการพิจารณาองค์ประกอบในการพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสามารถสังเคราะห์และเขียนเป็ นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั (Conceptual Framework) ได้ดงั แผนภาพที่ 10
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แผนภาพที่ 10 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ
1) การกาหนดเป้ าหมาย
2) การวางแผน
3) การปฏิบตั ิตามแผน
4) การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม
5) การตรวจสอบ ประเมินผล
6) การรายงานผลการดาเนินงาน

งานวิชาการ
1) ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3) ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
4) ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
5) ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
6) ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7) ด้านนิเทศการศึกษา
8) ด้านแนะแนวการศึกษา
9) ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
10) ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการ
ชุมชน
11) ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) ด้านส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา

รู ปแบบการบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาสั งกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนาหรื อเชิ งบรรยาย(Descriptive Research) เรื่ องการ
พัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึก ษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ขั้ น ตอนที่ 2 สร้ า งรู ป แบบการบริ หารวิ ช าการในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของร่ างรู ปแบบการ
บริ หารวิช าการในการจัดการศึ กษาปฐมวัย ของสถานศึ กษาสัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี
ขั้น ตอนที่ 4 ปรั บ ปรุ ง รู ปแบบการบริ หารวิช าการในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรในแต่ ละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษำสภำพปั จ จุ บั นและปั ญหำกำรบริ หำรวิชำกำรในกำรจั ดกำรศึ ก ษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ สั งกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั มุ่ ง ศึ ก ษาสภาพปั จจุ บ นั และปั ญหา การบริ หารวิช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่ งมีการดาเนินการ ดังนี้
1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาและครู ผูส้ อนระดับปฐมวัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จานวน 250 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนละ
1 คน จานวน 125 คน และครู ผสู้ อนระดับปฐมวัยโรงเรี ยนละ 1 คนซึ่ งได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่าง
แบบง่าย โรงเรี ยนละ 1 คน จานวน 125 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจานวน 250 คน
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2) เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ประกอบด้วย 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนต้นแบบ(Best Practice) การศึกษาปฐมวัย ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ทั้งหมด จานวน 9 คน แบบสัมภาษณ์มีจานวน
ทั้งสิ้ น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดของแต่ละตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ตาแหน่ งหน้าที่ ขนาด
ของโรงเรี ยน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นต้น แบบ (Best Practice)
การศึกษาปฐมวัยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เกี่ยวกับการบริ หารงาน
วิชาการในการจัดการศึก ษาปฐมวัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อทาการสัมภาษณ์ เจาะลึ ก(In-Depth
Interview) ตามแบบสั ม ภาษณ์ ก่ ึ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structure Interview) โดยมี ก ารบันทึ ก เทป
ตลอดเวลา มีผจู้ ดและสรุ ปประเด็นการสัมภาษณ์
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็ น ถามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผูส้ อนระดับ
ปฐมวัยทุกโรงเรี ยนเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีจานวนทั้งสิ้ น 2 ตอน
โดยรายละเอียดของแต่ละตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
การดารงตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย
ทุกโรงเรี ยนเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี เกี่ ย วกับ งานวิ ช าการ
ทั้ง 12 ด้าน แบบสอบถามมีจานวน 72 ข้อ แบบสอบถามใช้มาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามแบบ ลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่ งเป็ นเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ระดับ
ระดับกำรปฏิบัติ
ระดับของปัญหำ
5
มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
มีปัญหามากที่สุด
4
มีการปฏิบตั ิมาก
มีปัญหามาก
3
มีการปฏิบตั ิปานกลาง
มีปัญหาปานกลาง
2
มีการปฏิบตั ินอ้ ย
มีปัญหาน้อย
1
มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
มีปัญหาน้อยที่สุด
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เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
มีปัญหามากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิมาก
มีปัญหามาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ิปานกลาง
มีปัญหาปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ินอ้ ย
มีปัญหาน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
มีปัญหาน้อยที่สุด
3) กำรตรวจสอบควำมถูกต้ องของเครื่องมือ
เสนอผูท้ รงคุ ณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื้ อหา(Content Validity) แล้วนาผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence Index : IOC) ตามความคิดเห็นของผูท้ รงวุฒิเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อคาถาม ที่มีค่า IOC = 0.50 ขึ้นไป ที่แสดงว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาที่ตอ้ งการ ( สุ วิมล ติรกานันท์, 2548) โดยผูว้ ิจยั กาหนดระดับความคิดเห็ น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้น ถูกต้องเหมาะสม
ใช้การได้
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้น ถูกต้องเหมาะสม
ใช้การได้
-1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้น ผิดพลาดไม่เหมาะสม ใช้การไม่ได้
นาคะแนนที่ได้ มาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดมุ่งหมายและ
เนื้ อหาที่ตอ้ งการวัด ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามทุกข้อระหว่าง 0.80 – 1.00 โดยการแทนค่าใน
สู ตรดังนี้
IOC R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท
้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
N แทน จานนผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ
และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริ หาร และ
ครู ผูส้ อนระดับ ปฐมวัย ในสถานศึ ก ษาสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 30 คน เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต ร
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สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) พบว่า ค่ า ความเชื่ อ มั่น
แบบบสอบถามทั้งฉบับ 0.959
4) กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั ออกหนังสื อขอความอนุ เคราะห์หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ กี่ยวข้องที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างพร้ อมแนบแบบสัมภาษณ์ส่งทางตูส้ ่ งหนังสื อ
เขตพื้นที่ หลังจากนั้นโทรศัพท์ นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ที่แน่นอนแล้ว ไปทาการ
สัมภาษณ์ โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4.2 เข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามวัน เวลา และสถานที่นดั หมาย กล่าวแนะนาตนเองพร้อม
ผูร้ ่ วมสั มภาษณ์ ดาเนิ นการสัมภาษณ์ โดยให้กลุ่ มตัวอย่างได้แสดงความคิ ดเห็ นอย่างอิ ส ระเน้น
บรรยากาศสนทนาที่เป็ นกันเอง ใช้เวลาประมาณ 60 นาที ทั้งนี้ อาจยืดหยุน่ ได้ตามความคิดเห็น
และความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
4.3 ผูว้ ิจยั ได้ไปเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเองยังสถานศึกษาและสถานศึกษาที่ไกลๆก็
ให้จดั ส่ งมาที่เขตพื้นที่
5) กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการเก็บรวบรวมไว้ครบถ้วนนาข้อมูลมาจาแนกตามประเภทของ
เครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลดังนี้
5.1 แบบสัมภาษณ์ นาข้อมูล จากการสัมภาษณ์ มาทาการวิ เคราะห์ และจัดกลุ่ ม
ข้อมูลตามประเด็นการสัมภาษณ์ โดยใช้สถิติในการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปเป็ นความเรี ยง
ดังนี้
- ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไป
ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์
- ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
- รู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
5.2 แบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
- ค่าความถี่ ((Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
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- ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อศึกษา
สภาพปั จจุ บ นั และปั ญหาการบริ หารวิช าการในการจัดการศึ กษาปฐมวัย ของสถานศึ กษาสัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 12 ด้าน
น าผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล สภาพปั จ จุ บ ัน และปั ญ หาการบริ ห ารวิช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเพชรบุ รี ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมและเป็ นรายด้าน มาจัดเรี ยงลาดับโดยการเปรี ยบเทียบด้วยค่า
และค่า S.D.
ขั้ น ตอนที่ 2 สร้ ำงรู ป แบบกำรบริ ห ำรวิ ช ำกำรในกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ของ
สถำนศึกษำสั งกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ตามกรอบความคิดในการวิจยั และผลที่
ได้จาการสังเคราะห์ข้ นั ตอนที่ 1 สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของสถานศึ ก ษาจาการสั ม ภาษณ์ แ ละการตอบแบบสอบถามของผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องตามแนว
ทางการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและควรจะเป็ นไปดาเนิ นการ
ดังนี้
2.1 ร่ างรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัด
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี โดยการน าประเด็น ที่ เ ป็ นปั ญ หาจากการ
สัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามมาแก้ปัญหาตามกระบวนการปฏิ บตั ิ งานวิชาการทั้ง 6 ขั้น
คือ 1) การกาหนดเป้ าหมาย 2) การวางแผน 3) การปฏิบตั ิตามแผน 4) การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ
ติดตาม 5) การตรวจสอบ ประเมินผล 6) การรายงานผลการดาเนินงาน เขียนอธิ บายประกอบร่ าง
รู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
2.2 ตรวจสอบร่ า งรู ป แบบการบริ หารวิช าการในการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ของ
สถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี โดยการจัด สั ม มนาอิ ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) ด้านการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
แล้วนาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุ งแก้ไข
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 15 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การบริ หารการศึ ก ษาปฐมวัย จานวน 5 คน กลุ่ ม ที่ 2 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้า นการบริ หารสถานศึ ก ษา
ต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย จานวน 5 คนและกลุ่มที่ 3 ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนักวิชาการการศึกษา
ปฐมวัย จานวน 5 คน โดยมีข้ นั ตอนการคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้
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2.2.1 จัดทาเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญในการพิจารณารู ปแบบการบริ หารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารการศึกษาปฐมวัย กาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญา โท ทางการศึกษาปฐมวัย
2) เคยหรื อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในหน่วยงานที่จดั การศึกษา
3) มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ยอมรับทางด้านการศึกษาปฐมวัย
กลุ่ ม ที่ 2 ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการบริ หารสถานศึก ษาต้นแบบการจัดการศึก ษาปฐมวัย
กาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาโททางการศึกษา
2) มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
3) มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ยอมรับด้านการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มที่ 3 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนักวิชาการการศึกษาปฐมวัย กาหนดคุณสมบัติดงั นี้
1) สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก
2) สอนหรื อเคยสอนในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา
3) มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ยอมรับด้านการศึกษาปฐมวัย
2.2.2 จัดทารายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตามเกณฑ์ดงั กล่าว
2.2.3 นาเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญและรายชื่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อพิจารณาและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ (ภาคผนวก)
ขั้นตอนที่ 3 ประเมิ นควำมเหมำะสม ควำมเป็ นไปได้ ใ นทำงปฏิ บัติ ของรู ปแบบกำร
บริ หำรวิช ำกำรในกำรจัด กำรศึ ก ษำปฐมวัยของสถำนศึ กษำสั งกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำเพชรบุรี
ผูว้ จิ ยั จัดสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) แล้วส่ งร่ างรู ปแบบการบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ ทางด้านการบริ หารการศึกษา
ทั้ง 12 คน ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
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3.1.1 ผู้ให้ ข้อมูล
ผู ้วิ จ ัย ได้ก าหนดกลุ่ ม ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล จ านวน 12 คน ประกอบด้ว ย กลุ่ ม ที่ 1
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารการศึกษาปฐมวัย จานวน 4 คน กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หาร
สถานศึกษาต้นแบบการศึกษาปฐมวัย จานวน 4 คน และกลุ่มที่ 3 ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นนักวิชาการ
การศึกษาปฐมวัย จานวน 4 คน โดยมีข้ นั ตอนการคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้
3.1.1.1 จัด ท าเกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กผูท้ รงวุ ฒิ ใ นการประเมิ น ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บ ัติ ข องรู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารการศึกษาปฐมวัย กาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาโททางการศึกษาปฐมวัย
2) เคยหรื อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูเ้ กี่ยวข้องในหน่วยงานที่จดั การศึกษา
3) มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ยอมรับทางด้านการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1) สาเร็ จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาโททางการศึกษา
2) มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
4) มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ยอมรับทางด้านการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มที่ 3 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นนักวิชาการการศึกษาปฐมวัย กาหนดคุณสมบัติดงั นี้
1) สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก
2) สอนหรื อเคยสอนในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา
3) มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ยอมรับทางด้านการศึกษาปฐมวัย
3.1.1.2 จัดทารายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิตามเกณฑ์ดงั กล่าว
3.1.1.3 นาเกณฑ์การคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิและรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ เสนออาจารย์ที่
ปรึ กษาเพื่อพิจารณาและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ(ภาคผนวก)
3.1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็ นไป
ได้ในทางปฏิ บตั ิ ของร่ างรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ตอนที่ 1 สอบถาม ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ได้ แ ก่ เพศ
วุฒิการศึกษา ตาแหน่งปั จจุบนั ประสบการณ์ (ในตาแหน่ ง) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบสารวจรายการ
(Checklist)
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ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ทางปฏิ บตั ิ ของร่ างรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จากผูท้ รงคุ ณวุฒิโดยแบบสอบถามเป็ นมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยกาหนดเป็ นค่า 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่ งมีเกณฑ์ การให้คะแนนความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ดังนี้
ระดับ
ควำมเหมำะสม
ควำมเป็ นไปได้
5
เหมาะสมอย่างยิง่
เป็ นไปได้มากที่สุด
4
เหมาะสมมาก
เป็ นไปได้มาก
3
เหมาะสม
เป็ นไปได้ปานกลาง
2
ไม่เหมาะสม
เป็ นไปได้นอ้ ย
1
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
เป็ นไปได้นอ้ ยที่สุด
เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลีย่
4.51- 5.00 หมายถึง เหมาะสมอย่างยิง่
เป็ นไปได้มากที่สุด
3.51- 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
เป็ นไปได้มาก
2.51- 3.50 หมายถึง เหมาะสม
เป็ นไปได้ปานกลาง
1.51- 2.50 หมายถึง ไม่เหมาะสม
เป็ นไปได้นอ้ ย
1.00- 1.50 หมายถึง ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
เป็ นไปได้นอ้ ยที่สุด
เกณฑ์การยอมรั บรู ปแบบ พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยต้องมี
ค่า เฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากขึ้ นไป จึ งยอมรั บ ได้ว่า รู ป แบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
3.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ขอความอนุ เคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ออกหนัง สื อ ถึ ง ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ จากนั้น ส่ ง หนัง สื อขอความอนุ เ คราะห์ ประเมิ น ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของรู ปแบบโดยแนบรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี และให้จดั ส่ งทาง
จดหมายลงทะเบียนไปรษณี ยห์ รื อทางอีเมล์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
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3.1.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติ ข องร่ า งรู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของ
สถานศึ ก ษาสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี มาวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
- ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อยละ (Percentage) เพื่ อวิเคราะห์ ข้อมู ล
ทัว่ ไปของเชี่ยวชาญ
- ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
วิเคราะห์ความคิดเห็ นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิของร่ างรู ปแบบการ
บริ หารวิช าการในการจัดการศึ กษาปฐมวัย ของสถานศึ กษาสั ง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี
ขั้ นตอนที่ 4 ปรั บ ปรุ ง รู ปแบบกำรบริ หำรวิ ช ำกำรในกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ยของ
สถำนศึกษำสั งกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี ให้ สมบูรณ์
นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทาง
ปฏิบตั ิของรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิกบั ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับปรุ งรู ปแบบ
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นและจัดทารายงานการวิจยั
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัยกำรพัฒนำรู ปแบบกำรบริ หำรวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยของสถำนศึกษำ สั งกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี

วิธีกำรดำเนินงำน
1.1 สร้างแบบสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
และแบบสอบถามผูบ้ ริ หารและ
ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัย
1.2 แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน

ผลทีไ่ ด้
สภาพปัจจุบนั ปัญหาการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบุรี

ระดับปฐมวัย

ขั้นตอนที่ 2
สร้างรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบุรี

2.1 ยกร่ างรู ปแบบการบริ หารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
2.2ตรวจสอบรู ปแบบโดยสัมมนาอิง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ด้านการ
บริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา

รู ปแบบการบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบุรี
(ฉบับร่ าง)

ขั้นตอนที่ 3
ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นได้
ของร่ างรู ปแบบการบริ หารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี

ขั้นตอนที่ 4
ปรับปรุ งรู ปแบบการบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี

3. รู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
12 คนตรวจสอบได้พจิ ารณาจาก
แบบสอบถาม

4.1 แก้ไขตามผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ของผูท้ รงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
4.2 จัดทารายงานการวิจยั

แผนภำพที่ 10 ขั้นตอนในการดาเนิ นการวิจยั

ความเหมาะสม ความเป็ นได้
ในทางปฏิบตั ิของรู ปแบบการ
บริ หารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
ประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1
และเขต 2
รู ปแบบการบริ หารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาเพชรบุรี ที่มีความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน
ดังนี้ คือ
ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพ้น้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูใ้ ห้สัมภาษณ์จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่และขนาดของโรงเรี ยน
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ตาแหน่งหน้าที่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2. ขนาดของโรงเรี ยน (ปี การศึกษา 2553)
ขนาดเล็ก (มีนกั เรี ยน 120 คนลงมา)
ขนาดกลาง (มีนกั เรี ยน 121 – 600 คน)
ขนาดใหญ่ (มีนกั เรี ยน 601 คนขึ้นไป)

จานวน (N = 9)

ร้ อยละ

9 คน

100

3 โรง
3 โรง
3 โรง

33.33
33.33
33.33

จากตารางที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ตาแหน่งหน้าที่ผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษา 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 ส่ วนขนาดโรงเรี ยนเป็ นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ขนาดละ 3 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 จานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของผูใ้ ห้
ข้อมูลทั้งหมด
1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาโรงเรี ย นต้นแบบ
ระดับปฐมวัย (best practice) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จานวน 9
โรงเรี ยน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จัดบันทึก การสังเกต บันทึก
เทป และถ่ายภาพ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และปั ญหาบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ของแต่ละสถานศึกษาและให้ได้รูปแบบการบริ หารวิชาการใน
การจัด การปฐมวัย ของสถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี
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ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิ ด โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุ ปผลเป็ นความเรี ยง ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ
การบริ หารวิชาการมิได้อยู่ที่ความเป็ นเลิ ศทางวิชาการแต่อยู่ที่ความสามารถใน
การพัฒนากระบวนการบริ หารให้ส อดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม ความกลมกลื นระหว่าง
สถานศึกษา หลักสู ตร และชุ มชน ผูบ้ ริ หารจะต้องวางแนวปฏิบตั ิให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาเกิดการพัฒนา สาหรับกระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการที่ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1) การก าหนดเป้ าหมาย เป็ นกระบวนการหลัก ที่ ผูบ้ ริ ห ารจะบริ หารจัด การบริ ห ารต้อ งมี ก าร
วางเป้ าหมายให้ชดั เจน งานที่ออกมาก็จะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ 2) การวางแผน
ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ คณะครู กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการให้
งานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ 3) การปฏิบตั ิตามแผน เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร ครู ที่จะต้องปฏิบตั ิ
ตามปฏิ ทินงานที่กาหนด 4) การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติ ดตาม ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นผูน้ ิ เทศ
ร่ วมกับครู วิชาการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สาหรับครู สอนระดับปฐมวัย 5) การตรวจสอบประเมินผล
ครู ผสู้ อนระดับปฐมวัยจะต้องประเมินผลนักเรี ยนทุกวันทาโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เด็กเป็ น
รายบุคคล 6) การรายงานผลการดาเนินการ ครู ผสู้ อนเป็ นผูร้ ายงานผลการเรี ยนการสอนให้ผบู้ ริ หาร
สถานศึ กษาทราบเป็ นระยะๆ ผูบ้ ริ หารรายงานให้ศึกษานิ เทศก์ป ระจากลุ่ มเครื อข่ายทราบ และ
สานักงานเขตพื้นที่ตามลาดับ
ประเด็นที่ 2 งานวิชาการ
การบริ หารงานวิช าการถื อว่าเป็ นหัวใจหลัก ของสถานศึ กษาที่ ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจาเป็ นจะต้องให้ความสาคัญสู งสุ ด ผูบ้ ริ หารกาหนดกรอบการบริ หารงาน
วิชาการโดยยึดตามกรอบของกระทรวงใช้ในการบริ หาร ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่ องงานวิชาการ คือ 1) ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารดาเนินการพัฒนาครู ผสู้ อนระดับ
ปฐมวัยในการจัดทาหลักสู ตร และใช้หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่ อง สร้างความตระหนัก
ให้กบั ผูบ้ ริ หารให้เห็ นความสาคัญการจัดทาหลักสู ตร เชิ ญชวนให้ชุมชนเห็ นความสาคัญในการ
พัฒนาหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารกับครู ผูส้ อนระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรมการพัฒนาหลักสู ตรจากเขต
พื้นที่การศึกษาหรื อหน่วยงานอื่น 2) ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูน้ าในการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และเห็ นความสาคัญของการจัดการศึก ษาปฐมวัยและคอยเป็ นพี่เลี้ ย ง
ให้กบั ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยได้ทุกเมื่อ 3) ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผูบ้ ริ หาร
ต้องมี ค วามรู ้ เรื่ องการประเมิ นพัฒนาการของเด็ กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน คื อ ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มิใช่ ให้ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยเป็ นผูม้ ีความรู้การวัดผล ประเมินพัฒนาการ
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เฉพาะผูส้ อน4) ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบ้ ริ หารในยุคปั จจุบนั ศึกษาหาความรู้เรื่ อง
การทาวิจยั โดยเฉพาะวิจยั ในชั้นเรี ยนการเป็ นผูน้ าจะต้องมีความรู ้ รอบด้านและสามารถหาคาตอบ
ให้กบั ครู ผูส้ อนที่ จะมาปรึ ก ษาได้มิใ ช่ ใ ห้เป็ นภาระให้ก ับครู ผูส้ อนตามลาพัง 5) ด้านพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารจะต้องส่ งครู ผูส้ อนระดับปฐมวัยเข้ารั บการอบรมการทาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะให้ครู ผลิ ตสื่ อการเรี ยนสอนภาคเรี ยนละ 10 ชิ้ น หรื อการ
สารวจสื่ อที่ มีอยู่มาปรับใช้กบั หน่ วยการเรี ยนการสอน 6) ด้านพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ผูจ้ ะต้องคอย
ช่ วยเหลื อครู ผูส้ อนระดับปฐมวัยหาแหล่ งเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนให้กบั ครู ผูส้ อนระดับ
ปฐมวัย 7) ด้านนิ เทศการศึกษา ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ ิ เทศภายใน คื อจัดระบบการนิ เทศภายในอย่า ง
ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการวางแผนและดาเนิ นการนิ เทศภายใน พัฒนา
ระบบการนิ เทศภายในอย่างต่อเนื่ อง จัดเครื อข่ายการนิ เทศภายในกลุ่มโรงเรี ยนจัดทาเครื่ องมือ การ
นิ เทศภายในที่ สอนคล้องกับการประเมิ นของ สมศ. 8) ด้านแนะแนวการศึ กษา ผูบ้ ริ หารต้องทา
ความเข้าใจกับผูป้ กครองระดับปฐมวัย โดยเฉพาะชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ที่จะจบหลักสู ตรปฐมวัย เดือน
ธันวาคม ของทุกปี ผูบ้ ริ หารจะต้องมีการประชุ มผูป้ กครองเพื่อทาความเข้าใจในเรื่ องการเรี ยนต่อใน
ระดับประถมศึกษาต่อไป ถ้าผูป้ กครองต้องการให้เรี ยนต่อที่สถานศึกษาเดิม ผูบ้ ริ หารจะต้องสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครอง และต้องส่ งแบบสารวจสอบถามให้ผปู ้ กครองตอบว่าจะเรี ยนที่เดิมหรื อ
สถานศึกษาอื่น 9) ด้านพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ครู วิชาการ ครู
กรรมการสถานศึ กษา ร่ วมวางแผนการรั บการประเมิ นภายนอก และภายใน 10) ด้านส่ ง เสริ ม
ความรู้ทางวิชาการชุมชน ผูบ้ ริ หารต้องประชุมผูป้ กคอรง ชุ มชน ให้เห็นความมัน่ ใจ ในการส่ งบุตร
หลานมาเรี ย นในสถานศึ กษา เดื อนละครั้ ง ส าหรั บ เด็ ก ระดับ ปฐมวัย พัฒนาการเป็ นสิ่ ง ส าคัญที่
ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และผูป้ กครองต้องคอยสังเกต 11) ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น ผูบ้ ริ หารต้องหาเครื อข่ายโดยสร้างความสัมพันธ์เชื่ อมโยงแลกเปลี่ยนกับ
สถานศึ ก ษาอื่ นที่ จดั การศึ ก ษาปฐมวัย เป็ นการแลกเปลี่ ย น เช่ น อุ ป กรณ์ ศึ ก ษาดู ง าน 12) ด้าน
ส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่ บุคคล ครอบครั ว องค์กรหน่ วยงานและสถาบันอื่นที่ จดั การศึกษา
ปฐมวัย โดยประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครองรับทราบทุกๆ เดือน และสร้างเครื อข่ายกับสถาบันอื่นเพื่อ
เป็ นการแรกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทางด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
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1.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวนตามตาแหน่งที่ และขนาดของ
โรงเรี ยน
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ตาแหน่งหน้าที่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู ระดับปฐมวัย

จานวน (N = 250)

ร้ อยละ

125
125

50.00
50.00

จากตารางที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีตาแหน่งหน้าที่
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ครู ระดับ ปฐมวัย ตาแหน่ ง หน้าที่ ล ะ 125 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.00 ผูต้ อบ
แบบสอบถาม คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด
2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
โดยภาพรวมและเป็ นรายด้าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการหาค่า และS.D. แล้วนาสภาพปัจจุบนั และปัญหามา
เรี ยงลาดับ โดยการเปรี ยบเทียบด้วยค่า
และ S.D
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ตารางที่ 3 ภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี

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

การบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ด้านนิเทศการศึกษา
ด้านแนะแนวการศึกษา
ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการ
ชุมชน
ด้านประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
ด้านส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่น
ที่จดั การศึกษา
รวม

สภาพปัจจุบนั
ปัญหา
S.D. ระดับปฏิบตั ิ
S.D. ระดับปัญหา
4.27 0.54
มาก
3.01 1.08 ปานกลาง
4.09 0.62
มาก
2.47 0.98 น้อย
4.22 0.58
มาก
2.26 1.01 น้อย
4.12

0.58

มาก

3.46 1.04 ปานกลาง

4.10

0.56

มาก

2.67 0.98 ปานกลาง

4.03
3.91
3.93

0.65
0.63
0.61

มาก
มาก
มาก

2.40 0.92 น้อย
2.49 0.93 น้อย
2.61 0.97 ปานกลาง

4.01

0.64

มาก

2.47 0.92 น้อย

3.93

0.57

มาก

2.82 1.00 ปานกลาง

3.91

0.59

มาก

2.71 0.94 ปานกลาง

3.96

0.53

มาก

3.12 0.96 ปานกลาง

4.03

0.59

มาก

2.70 0.90 ปานกลาง
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จากตารางที่ 3 ภาพรวม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการปฏิบตั ิการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.03, S.D.
= 0.59)โดยเรี ยงลาดับระดับการปฏิบตั ิเป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา มีการ
ปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.27, S.D. = 0.54) ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ มีการปฏิบตั ิใน
ระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.09, S.D. = 0.62) ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ มีการปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก( = 4.22, S.D. = 0.58) ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก( = 4.12, S.D. = 0.58) ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมีการปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก( = 4.10, S.D. = 0.56) ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( =
4.03, S.D. = 0.65) ด้านนิเทศการศึกษามีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.91, S.D. = 0.63)
ด้านแนะแนวการศึกษา มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.93, S.D. = 0.61) ด้านพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.01, S.D. = 0.64)
ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการชุมชนมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.93, S.D. = 0.57) ด้าน
ประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( =
3.91, S.D. = 0.59) ด้านส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานและ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษามีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.96, S.D. = 0.53)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับปัญหาปานกลาง ( = 2.70, S.D. = 0.90) โดยเรี ยงลาดับระดับปั ญหา
เป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษามีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.01,
S.D. = 1.08) ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ มีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย( = 2.47, S.D. = 0.98)
ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย( = 2.26, S.D. = 1.01) ด้านวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.46, S.D. = 1.04) ด้านพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.67, S.D. = 0.98) ด้านพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้มีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย( = 2.40, S.D. = 0.92) ด้านนิเทศการศึกษามีปัญหาใน
ระดับปั ญหาน้อย( = 2.49, S.D. = 0.93) ด้านแนะแนวการศึกษามี ปัญหาในระดับปั ญหา
ปานกลาง ( = 2.61, S.D. = 0.97) ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษามี
ปั ญหาในระดับปั ญหาน้อย( = 2.47,S.D. = 0.92) ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการชุมชนมีปัญหา
ในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.82, S.D. = 1.00) ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่นมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.71, S.D. = 0.94) ด้านส่ งเสริ ม
สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษามีปัญหาใน
ระดับปัญหาปานกลาง( = 3.12, S.D. = 0.94)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. การจัดทาโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาและ
สาระที่ควรเรี ยนรู ้ได้กาหนดให้มีในหลักสู ตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครองและชุมชน มีส่วนร่ วม
ในการวางแผนและจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา
3. การจัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนบริ หาร
วิชาการโดยศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาและแผน
กลยุทธ์เป็ นข้อมูลในการวางแผน
4. การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
การบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา
5. การตรวจสอบและประเมินผลการใช้หลักสู ตร
รวมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
ให้เหมาะสม
6. การสรุ ปผลการดาเนินงานบริ หารหลักสู ตร
ของสถานศึกษาและรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.58 0.51 มากที่สุด 3.18 1.16 ปานกลาง

4.51 0.53 มากที่สุด 3.14 1.16 ปานกลาง
4.22 0.52

มาก

3.03 1.12 ปานกลาง

4.04 0.66

มาก

3.04 1.02 ปานกลาง

4.08 0.48

มาก

2.85 0.97 ปานกลาง

4.30 0.56

มาก

2.82 1.07 ปานกลาง

4.27 0.54

มาก

3.01 1.08 ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารบริ ห ารวิ ช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาโดยรวมมีการปฏิบตั ิ ในระดับ
ปฏิบตั ิมาก ( = 4.27,S.D. = 0.54) โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ การจัดทาโครงสร้าง
หลักสู ตรสถานศึกษาและสาระที่ควรเรี ยนรู ้ ได้กาหนดให้มีในหลักสู ตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมากที่สุด ( = 4.58,
S.D. = 0.51) ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครองและชุ มชน มีส่วนร่ วมในการวางแผนและจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษามีการปฏิบตั ิ ในระดับปฏิบตั ิมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.53) การจัดประชุ ม
คณะทางานเพื่อวางแผนบริ หารวิชาการโดยศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาและแผนกลยุทธ์เป็ นข้อมูล
ในการวางแผนมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.22, S.D. = 0.52) การนิ เทศ กากับ ติดตาม
ผลการดาเนินงานการบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.04,
S.D. = 0.66) การตรวจสอบและประเมินผลการใช้หลักสู ตรรวมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้
เหมาะสมการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.48) และการสรุ ปผลการดาเนินงานบริ หาร
หลักสู ตรของสถานศึกษาและรายงานผลการดาเนิ นงานให้ผเู ้ กี่ ยวข้องทราบมีการปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก ( = 4.30, S.D. = 0.56)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาโดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 3.01, S.D. = 1.08)
โดยเรี ยงลาดับระดับปั ญหาเป็ นรายข้อ ดังนี้ การจัดทาโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาและสาระที่
ควรเรี ยนรู ้ได้กาหนดให้มีในหลักสู ตรสถานศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 3.18, S.D. = 1.16) ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง
และชุ มชน มี ส่ วนร่ วมในการวางแผนและจัดท าหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา มี ปัญหาในระดับ ปั ญหา
ปานกลาง ( = 3.14, S.D. = 1.16) การจัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนบริ หารวิชาการโดยศึกษา
หลักสู ตรสถานศึกษาและแผนกลยุทธ์เป็ นข้อมูลในการวางแผนมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง
( = 3.03, S.D. = 1.12) การนิ เทศ กากับ ติดตามผลการดาเนิ นงานการบริ หารหลักสู ตรของ
สถานศึกษามีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 3.04, S.D. = 1.02)การตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการใช้หลักสู ตรรวมทั้งปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสม มีปัญหาในระดับ
ปั ญหาปานกลาง ( = 2.85, S.D. = 0.97)และการสรุ ปผลการดาเนิ นงานบริ หารหลักสู ตรของ
สถานศึ กษาและรายงานผลการดาเนิ นงานให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทราบ มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง
( = 2.82, S.D. = 1.07) ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. การกาหนดเป้ าหมายวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลก่อนวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
2. การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนให้รู้จกั
เทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย
4. การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
5. การตรวจสอบและประเมินผลการเรี ยนรู้
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและ
ชุมชนที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้รับทราบ
6. การรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
รับทราบแล้วนาผลการจัดกิจกรรมไปปรับปรุ ง
แก้ไขครั้งต่อไป
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.52 0.60 มากที่สุด 2.34 1.11

น้อย

4.22 0.54

มาก

2.38 1.02

น้อย

4.12 0.57

มาก

2.38 1.02

น้อย

4.02 0.71

มาก

2.40 0.94

น้อย

3.98 0.62

มาก

2.64 0.88 ปานกลาง

3.81 0.70

มาก

2.70 0.94 ปานกลาง

4.09 0.62

มาก

2.47 0.98

น้อย
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จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ ห ารวิ ช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ โดยรวมมีปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิ
มาก( = 4.09, S.D. = 0.62)โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ การกาหนดเป้ าหมาย
วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลก่อนวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก
ที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.60)การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.22, S.D. = 0.54)การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ
สอนให้รู้จกั เทคนิ คและวิธีการสอนอย่างหลากหลายมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.12,
S.D. = 0.57) การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอมี การปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก ( = 4.02, S.D. = 0.71) การตรวจสอบและประเมินผลการเรี ยนรู้ให้คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา ผูป้ กครองและชุ มชนที่ มีส่วนร่ วมในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ รับทราบมี การ
ปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.98, S.D. = 0.62) และการรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผทู ้ ี่
เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนาผลการจัดกิจกรรมไปรับปรุ งแก้ไขครั้งต่อไป มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิ
มาก ( = 3.81, S.D. = 70) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ โดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.47, S.D. = 0.98) โดย
เรี ย งล าดับ ระดับ ปั ญหาเป็ นรายข้อ ดัง นี้ การก าหนดเป้ าหมายวิเ คราะห์ ผูเ้ รี ย นเป็ นรายบุ ค คล
ก่อนวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน มีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.34, S.D. = 1.11)
การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีปัญหาในระดับปั ญหา
น้อย ( = 2.38, S.D. = 1.02) การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนให้รู้จกั เทคนิคและวิธีการ
สอนอย่างหลากหลายมีปัญหาในระดับปัญหาน้อย ( = 2.38, S.D. = 1.02) การนิเทศติดตามผลการ
จัดกิจกรรมเรี ยนการสอนอย่างสม่ าเสมอมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.40, S.D. = 0.94)
การตรวจสอบและประเมินผลการเรี ยนรู้ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุ มชนที่มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้รับทราบมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.64,
S.D. = 0.88) และการรายงานผลการจัดกิ จกรรมให้ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้องรั บทราบแล้วนาผลการจัด
กิจกรรมไปรับปรุ งแก้ไขครั้งต่อไป มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.70, S.D. = 0.94)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. การกาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัด
และประเมินพัฒนาการของสถานศึ
4.144 กษา
อย่างชัดเจน
2. การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการวัดและประเมิน
พัฒนาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
3. การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริ งอย่างสม่าเสมอ
4. การกากับ ติดตามการวัดและประเมินพัฒนาการ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
5. การตรวจสอบการใช้เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผลพัฒนาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
6. การรายงานผลการวัดและประเมินพัฒนาการ
ให้มีคุณภาพ
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

0.55

มาก

4.14
2.67 0.97 ปานกลาง

4.24 0.54

มาก

2.49 1.03

น้อย

4.00 0.57

มาก

2.48 0.96

น้อย

4.63 0.73

มาก

1.54 1.10

น้อย

4.24 0.57

มาก

2.08 1.06

น้อย

3.46 0.51 ปานกลาง 2.32 0.95

น้อย

4.22 0.58

น้อย

มาก

2.26 1.01
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จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ ห ารวิ ช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการโดยรวมมีการปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก ( = 4.22, S.D. = 058)โดยเรี ยงลาดับระดับการปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ การกาหนด
ระเบี ยบแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวัดผลและประเมิ นพัฒนาการของสถานศึ กษาอย่างชัดเจนมีการ
ปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.14, S.D. = 0.55) และการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการวัดและ
ประเมินพัฒนาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.24,
S.D. = 0.57, 0.54) การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งอย่างสม่าเสมอ มีการปฏิบตั ิ
ในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.00, S.D. = 0.57)การกากับ ติดตามการวัดและประเมินพัฒนาการเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การประเมินพัฒนาการตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 มีการปฏิบตั ิใน
ระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.63, S.D. = 0.73)การตรวจสอบการใช้เครื่ องมือวัดผลและประเมินผล
พัฒนาการที่ มีคุณภาพ มีม าตรฐาน การก าหนดระเบี ย บแนวปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับการวัดและประเมิ น
พัฒนาการของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.14, S.D. = 0.55) การ
รายงานผลการวัด และประเมิ น พัฒ นาการให้มี คุ ณ ภาพมี ก ารปฏิ บตั ิ ใ นระดับ ปฏิ บ ัติ ป านกลาง
( = 3.46, S.D. = 0.51) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านการวัดผลและประเมินพัฒนาการ โดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.26, S.D. = 1.01)
โดยเรี ยงลาดับ ระดับปฏิ บตั ิ เป็ นรายข้อ ดังนี้ การกาหนดระเบี ยบแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.67,
S.D. = 0.97) การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการวัดและประเมินพัฒนาการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษามีปัญหาในระดับปัญหาน้อย ( = 2.49, S.D. = 1.03)การวัดผลและประเมินผลพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริ งอย่างสม่าเสมอมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.48, S.D. = 0.96)การกากับ
ติดตามการวัดและประเมินพัฒนาการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินพัฒนาการตามหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 มีปัญหาในระดับปัญหาน้อย( = 1.54, S.D. = 1.10) การตรวจสอบการ
ใช้เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลพัฒนาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย
( = 2.08, S.D. = 1.06) และการรายงานผลการวัดผลและประเมินพัฒนาการให้มีคุณภาพมีปัญหา
ในระดับปัญหาน้อย( = 2.32, S.D. = 0.95) ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านวิจัยเพ้อ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้
เห็นประโยชน์และความสาคัญของการทาวิจยั
2. มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับ
การจัดทาวิจยั ให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา
3. การส่ งเสริ มบุคลากรในการทาวิจยั อย่างต่อเนื่อง
4. การกากับ ติดตามการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
5. การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยเพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ งคุณภาพ
การเรี ยนการสอน
6. การเผยแพร่ ผลงานการวิจยั กับสถานศึกษา
หน่วยงานและองค์กรอื่น
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.28 0.66

มาก

3.40 1.14 ปานกลาง

4.20 0.61

มาก

3.43 1.15 ปานกลาง

4.14 0.57
4.02 0.52

มาก
มาก

3.47 1.06 ปานกลาง
3.49 1.02 ปานกลาง

4.03 0.56

มาก

3.46 0.96 ปานกลาง

4.05 0.58

มาก

3.50 0.91 ปานกลาง

4.12 0.58

มาก

3.46 1.04 ปานกลาง
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ ห ารวิ ช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีการปฏิ บตั ิ ใน
ระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.12, S.D. = 0.58) โดยเรี ยงลาดับการปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ สถานศึกษา
สร้ างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็ นประโยชน์และความสาคัญของการทาวิจยั มีการปฏิบตั ิใน
ระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.28, S.D. = 0.66) มีแผนการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดทาวิจยั
ให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.20, S.D. = 0.61)การส่ งเสริ ม
บุคลากรในการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ องมีการปฏิ บตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.14,S.D. = 0.57)
การกากับ ติดตามการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ องมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.02, S.D. = 0.52)
การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ งคุณภาพการ
เรี ยนการสอนมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก และ การเผยแพร่ ผลงานการวิจยั กับสถานศึกษา
หน่วยงานและองค์กรอื่นมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.05, S.D. = 0.58) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 3.46,
S.D. = 1.04) โดยเรี ยงลาดับการปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากร
ให้เห็นประโยชน์และความสาคัญของการทาวิจยั มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 3.40,
S.D. = 1.14) ตามลาดับ มีแผนการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการจัดทาวิจยั ให้กบั บุคลากรใน
สถานศึกษามีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.43, S.D. = 1.15) การส่ งเสริ มบุคลากรในการ
ทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.47, S.D. = 1.06)การกากับ ติดตาม
การทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.49, S.D. = 1.02)การตรวจสอบ
และประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.46, S.D. = 0.96) และการเผยแพร่ ผลงานการวิจยั กับ
สถานศึกษาหน่วยงานและองค์กรอื่น มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.50, S.D. = 0.91)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านพัฒนาส้่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. การระบุเป้ าหมายการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และ
4.54
เทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน
2. การจัดทาแผนทะเบียนสื่ อ นวัตกรรม และ
4.03
เทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การนาวัสดุทอ้ งถิ่นมาผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมใน 4.31
การผลิตสื่ อ การเรี ยนการสอน
4. การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับติดตาม และการ
นิเทศการใช้สื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี 3.97
เพื่อการศึกษา
5. การตรวจสอบและประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.77
ประกอบการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง
6. การรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรม และ
4.07
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวม

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

0.66

มากที่สุด

3.04 1.09 ปานกลาง

0.51

มาก

2.94 0.97 ปานกลาง

0.58

มาก

2.26 1.11

0.34

มาก

2.60 0.94 ปานกลาง

0.63

มาก

2.59 0.83 ปานกลาง

0.60

มาก

2.61 0.95 ปานกลาง

4.10 0.56

มาก

2.67 0.98 ปานกลาง

น้อย
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จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ ห ารวิ ช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยรวมมีการปฏิบตั ิใน
ระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.10, S.D. = 0.56)โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ การระบุ
เป้ าหมายการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน มีการปฏิบตั ิใน
ระดับปฏิบตั ิมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.66) การจัดทาแผนทะเบียนสื่ อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษามีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.03, S.D. = 0.51)การนาวัสดุทอ้ งถิ่น
มาผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลิตสื่ อ การเรี ยนการ
สอน มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.31, S.D. = 0.58) การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับติดตาม
และการนิเทศการใช้สื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก
( = 3.97, S.D. = 0.34) การตรวจสอบและประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาประกอบการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ องมีการปฏิ บตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.77,
S.D. = 0.63) การรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีการปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก ( = 4.07, S.D. = 0.60) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีโดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.67,
S.D. = 0.98) โดยเรี ยงลาดับ ระดับปฏิ บตั ิ เป็ นรายข้อ ดังนี้ การระบุเป้ าหมายการพัฒนาสื่ อ
นวัต กรรม และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาปฐมวัย อย่ า งชัด เจนมี ปั ญ หาในระดับ ปั ญ หาปานกลาง
( = 3.04, S.D. = 1.09)การจัดทาแผนทะเบียนสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีปัญหา
อยูใ่ นระดับปานกลาง( = 2.94, S.D. = 0.97) การนาวัสดุทอ้ งถิ่นมาผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนและ
นาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลิตสื่ อ การเรี ยนการสอนมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย
( = 2.26, S.D. = 1.11) การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับติดตาม และการนิ เทศการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.60,S.D. = 0.94)การตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื่ อง มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.59, S.D. = 0.83) การรายงานผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.61, S.D. = 0.95)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. การระบุเป้ าหมายการพัฒนาแหล่ง เรี ยนรู ้ที่
ชัดเจน
2. การจัดทาแผนทะเบียนข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู ้
ทั้งภายในและภายนอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู นักเรี ยนใช้
แหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
4. การกากับ ติดตาม และส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้
อย่างสม่าเสมอ
5. การตรวจสอบ และประเมินผลแหล่งเรี ยนรู ้
อย่างสม่าเสมอ
6. การรายงานผลการดาเนินงานและนาผลการ
ประเมินแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้ในการพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.22 0.68

มาก

2.50 1.00

น้อย

4.04 0.61

มาก

2.50 0.97

น้อย

4.02 0.64

มาก

2.39 0.95

น้อย

3.86 0.71

มาก

2.28 0.85

น้อย

3.80 0.63

มาก

2.34 0.81

น้อย

4.24 0.64

มาก

2.37 0.92

น้อย

4.03 0.65

มาก

2.40 0.92

น้อย
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จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ ห ารวิช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ โดยรวมมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก
( = 4.03, S.D. = 0.65) โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ การระบุเป้ าหมายการพัฒนา
แหล่ง เรี ยนรู ้ที่ชดั เจน มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.22, S.D. = 0.68) การจัดทาแผน
ทะเบี ยนข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการปฏิ บตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก( = 4.04, S.D. = 0.61) การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู นักเรี ยนใช้แหล่งเรี ยนรู ้และ
พัฒนา อย่างต่อเนื่ อง( = 4.02, S.D. = 0.64) การกากับ ติดตาม และส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
สม่าเสมอมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.86, S.D. = 0.71) การตรวจสอบ และประเมินผล
แหล่งเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.80, S.D. = 0.63) การรายงาน
ผลการดาเนินงานและนาผลการประเมินแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้มีการปฏิบตั ิใน
ระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.24, S.D. = 0.64) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ โดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.40, S.D. = 0.92)
โดยเรี ย งลาดับ ระดับปั ญหาเป็ นรายข้อ ดังนี้ ก ารระบุ เป้ าหมายการพัฒนาแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ ชัดเจน
( = 2.50, S.D. = 1.00) 2. การจัดทาแผนทะเบียนข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ มีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.50, S.D. = 0.97)การส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ให้ครู นักเรี ยนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และพัฒนา อย่างต่อเนื่ องมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย( = 2.39,
S.D. = 0.95)การกากับ ติดตาม และส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย
( = 2.28, S.D. = 0.85)การตรวจสอบ และประเมินผลแหล่งเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ มีปัญหาในระดับ
ปั ญหาน้อย ( = 2.34, S.D. = 0.81)การรายงานผลการดาเนิ นงานและนาผลการประเมินแหล่ง
เรี ยนรู ้ ไปใช้ในการพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ มีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย( = 2.37,S.D. = 0.92)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านนิเทศการศึกษา
การบริ หารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัย
1. สถานศึกษามีการกาหนด
นโยบายและทิศทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
2. ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผน
และกาหนดปฏิทินการนิ เทศการเรี ยน
การสอน
3. การดาเนินการนิเทศงานวิชาการ
และการเรี ยนการสอนตามแผนที่
กาหนดไว้
4. การควบคุมกากับ ติดตาม การนิเทศงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. การประเมินผลการนิเทศงานวิชาการ
ตาม แผนการนิเทศอย่างสม่าเสมอ
6. รายงานผลการนิเทศงานวิชาการ
และการเรี ยนการสอนเพื่อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.14 0.62

มาก

2.47 1.01

น้อย

4.02 0.59

มาก

2.47 0.95

น้อย

3.86 0.62

มาก

2.48 0.81

น้อย

3.81 0.58

มาก

2.58 0.88 ปานกลาง

3.75 0.67

มาก

2.52 0.91 ปานกลาง

3.86 0.71

มาก

2.42 1.02

น้อย

3.91 0.63

มาก

2.49 0.93

น้อย
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จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ หารวิช าการในการจัด
การศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษา ด้านนิ เทศการศึ ก ษาโดยรวมการปฏิ บ ตั ิ ใ นระดับ ปฏิ บ ตั ิ มาก
( = 3.91,S.D. = 0.63) โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ สถานศึกษามีการกาหนด
นโยบายและเทศทางการนิ เทศภายในสถานศึกษา มีการปฏิบตั ิ ในระดับปฏิบตั ิ มาก( = 4.14,
S.D. = 0.62) ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนดปฏิทินการนิ เทศการเรี ยนการสอนมีการ
ปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.02, S.D. = 0.59) การดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยน
การสอนตามแผนที่กาหนดไว้และรายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนเพื่อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.86, S.D. = 0.62) การควบคุมกากับ ติดตาม
การนิ เทศงานวิชาการอย่างต่าเนื่ อง มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.81, S.D. = 0.58)การ
ประเมิ น ผลการนิ เทศงานวิช าการตามแผนการนิ เทศอย่า งสม่ า เสมอมี ก ารปฏิ บตั ิ ใ นระดับ มาก
( = 3.75, S.D. = 0.67) และรายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนเพื่อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข ( = 3.86, S.D. = 0.71) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านนิเทศการศึกษา โดยรวมมีปัญหาในระดับน้อย ( = 2.49, S.D. = 0.93) โดยเรี ยงลาดับระดับ
ปั ญ หาเป็ นรายข้อ ดัง นี้ สถานศึ ก ษามี ก ารก าหนดนโยบายและเทศทางการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาและครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนดปฏิทินการนิเทศการเรี ยนการสอนมีปัญหา
ในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.47,S.D. = 1.01) ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนดปฏิทินการ
นิเทศการเรี ยนการสอน ( = 2.47,S.D. = 0.95) การดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยน
การสอนตามแผนที่กาหนดไว้มีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.48, S.D. = 0.81)การควบคุม
กากับ ติดตาม การนิ เทศงานวิชาการอย่างต่ าเนื่ องมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.58,
S.D. = 0.88) การประเมินผลการนิ เทศงานวิชาการตามแผนการนิ เทศอย่างสม่าเสมอมีปัญหาใน
ระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.52, S.D. = 0.91) รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการ
สอนเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขมีปัญหาในระดับปัญหาน้อย( = 2.42, S.D. = 1.02) ตามลาดับ

152

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านแนะแนวการศึกษา
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. การประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
กาหนดแนวทางและเป้ าหมายการแนะแนว
อย่างชัดเจน
2. จัดทาแผนการทาเอกสาร คู่มือ และเครื่ องมือ
การแนะแนวอย่างเพียงพอ
3. การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับปั ญหาและความต้องการ
ของผูป้ กครอง
4. การกากับ ติดตาม นิเทศ การจัดระบบ และ
กระบวนการแนะแนวอย่างสม่าเสมอ
5. การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนว
ปัญหาและความต้องการของผูป้ กครอง
6. การรายงานผลการดาเนินงานการแนะแนว
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.01 0.66

มาก

2.59 0.98

ปานกลาง

4.00 0.59

มาก

2.56 1.07

ปานกลาง

3.80 0.57

มาก

2.62 0.96

ปานกลาง

3.79 0.59

มาก

2.58 1.02

ปานกลาง

4.10 0.61

มาก

2.66 0.92

ปานกลาง

3.92 0.65

มาก

2.65 0.89

ปานกลาง

3.93 0.61

มาก

2.61 0.97

ปานกลาง
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จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ หารวิช าการในการจัด
การศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษา ด้า นแนะแนวการศึ ก ษา โดยรวมมี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นระดับมาก
( = 3.93, S.D. = 0.61) โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ การประชุ มบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการกาหนดแนวทางและเป้ าหมายการแนะแนวอย่างชัดเจนมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิ
มาก( = 4.01, S.D. = 0.66)จัดทาแผนการทาเอกสาร คู่มือ และเครื่ องมือการแนะแนวอย่างเพียงพอ
มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.00, S.D. = 0.59)การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับปั ญหาและความต้องการของผูป้ กครองมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.80,
S.D. = 0.57)การกากับ ติดตาม นิ เทศ การจัดระบบและกระบวนการแนะแนวอย่างสม่าเสมอมีการ
ปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.79, S.D. = 0.59)การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนว
ปั ญหาและความต้องการของผูป้ กครองมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.10, S.D. = 0.61)
และการรายงานผลการดาเนิ นงานการแนะแนวมี การปฏิ บตั ิใ นระดับปฏิ บ ตั ิมาก( = 3.92,
S.D. = 0.65) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านแนะแนวการศึกษา โดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.61, S.D. = 0.97)
โดยเรี ยงลาดับระดับปั ญหาเป็ นรายข้อ ดังนี้ การประชุ มบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกาหนดแนวทาง
และเป้ าหมายการแนะแนวอย่างชัดเจนมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.59, S.D. = 098)
จัดทาแผนการทาเอกสาร คู่มือ และเครื่ องมือการแนะแนวอย่างเพียงพอ มี ปัญหาในระดับปั ญหา
ปานกลาง( = 2.56, S.D. = 1.07)การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างหลากหลายเหมาะสมกับปั ญหาและ
ความต้องการของผูป้ กครองมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.62, S.D. = 0.96)การกากับ
ติ ดตาม นิ เ ทศ การจัด ระบบและกระบวนการแนะแนวอย่า งสม่ า เสมอมี ปัญหาในระดับ ปั ญหา
ปานกลาง( = 2.58, S.D. = 1.02)การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนวปั ญหาและความ
ต้องการของปกครองมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.66, S.D. = 0.92) และการรายงาน
ผลการดาเนิ นงานการแนะแนวมี ปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.65, S.D. = 0.89)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
2. การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จ
ของสถานศึกษา
3. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนประกัน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่ อง
4. การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม
นิเทศการประกันคุณภาพ
5. การดาเนินงานการพัฒนางานตามแผน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุ งพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง
6. นาผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
มาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
รวม

สภาพปั จจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.21 0.74

มาก

2.59 1.02

ปานกลาง

4.07 0.66

มาก

2.60 0.98

ปานกลาง

3.98 0.63

มาก

2.51 0.91

ปานกลาง

3.98 0.69

มาก

2.40 0.80

น้อย

3.84 0.54

มาก

2.30 0.88

น้อย

3.98 0.60

มาก

2.40 0.93

น้อย

4.01 0.64

มาก

2.47 0.92

น้อย
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จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี การปฏิ บตั ิ การบริ หารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพในสถานศึกษา โดยรวมมีการ
ปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.01, S.D. = 0.64) โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก
( = 4.21, S.D. = 0.74)การวางแผนการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุ ณภาพ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษา มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.07,
S.D. = 0.66)ดาเนินการพัฒนางานตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่ อง( = 3.98,
S.D. = 0.63) การส่ งเสริ ม ควบคุ ม กากับ ติดตาม นิ เทศการประกันคุ ณภาพมีการปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิ( = 3.98, S.D. = 0.69)การดาเนิ นงานการพัฒนางานตามแผนติดตามตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลคุ ณ ภาพภายในเพื่ อปรั บ ปรุ ง พัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งมี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นระดับ ปฏิ บ ัติ ม าก
( = 3.84, S.D. = 0.54) และนาผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.98, S.D. = 0.63, 0.69, 0.60) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้า นพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยรวมมี ปั ญ หาในระดับ ปั ญ หาน้อ ย
( = 2.47, S.D. = 0.92) โดยเรี ยงลาดับการปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.59, S.D. = 1.02)
การวางแผนการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาตามระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาให้บรรลุ เป้ าหมาย
ความสาเร็ จของสถานศึกษามีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.60, S.D. = 0.98)ดาเนินการ
พัฒ นางานตามแผนประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาปฐมวัย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ปั ญ หาในระดับ ปั ญ หา
ปานกลาง( = 2.51, S.D. = 0.91) การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิ เทศการประกันคุณภาพ
มีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย ( = 2.40, S.D. = 0.80, ) การดาเนินงานการพัฒนางานตามแผน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ องมีปัญหาในระดับ
ปัญหาน้อย( = 2.30, S.D. = 0.88) และนาผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใช้เป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีปัญหาในระดับปั ญหาน้อย( = 2.40, S.D. = 0.93)ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านส่ งเสริมความรู้ ทางวิชาการชุ มชน
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. การระบุเป้ าหมายในการส่ งเสริ มความรู ้
การศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน
2. การจัดทาแผนส่ งเสริ มความรู ้การศึกษา
ปฐมวัยแก่ชุมชน
3. การจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน
4. การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม
การปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการ
แก่ชุมชน
5. การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
6. การรายงานผลดาเนินงานส่ งเสริ มความรู ้
ด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อนาไปปรับปรุ ง
แก้ไขอย่างต่อเนื่ อง
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.00 0.59

มาก

2.70 0.96

ปานกลาง

3.91 0.56

มาก

2.73 1.04

ปานกลาง

3.89 0.65

มาก

2.83 0.99

ปานกลาง

3.89 0.48

มาก

2.86 0.95

ปานกลาง

4.02 0.57

มาก

2.85 1.03

ปานกลาง

3.87 0.59

มาก

2.95 1.00

ปานกลาง

3.93 0.57

มาก

2.82 1.00

ปานกลาง
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จากตารางที่ 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ หารวิช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านส่ งเสริ มความรู ้ วิชาการแก่ชุมชน โดยรวมมีปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก ( = 3.93, S.D. = 0.57) โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ การระบุเป้ าหมาย
ในส่ ง เสริ ม ความรู ้ ก ารศึ ก ษาปฐมวัย แก่ ชุ ม ชนมี ก ารปฏิ บตั ิ ใ นระดับ ปฏิ บ ัติม าก ( = 4.00,
S.D. = 0.59) การจัดทาแผนส่ งเสริ มความรู ้การศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชนมีการปฏิบตั ิ ในระดับปฏิบตั ิ
มาก ( = 3.91, S.D. = 0.56) การจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
( = 3.89, S.D. = 0.65, ) การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิ เทศการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้
ด้านวิชาการแก่ชุมชนมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.89, S.D. = 0.48)การตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานส่ งเสริ มความรู ้ ด้านวิชาการแก่ ชุมชนมีการปฏิ บตั ิในระดับปฏิ บตั ิมาก
( = 4.02, S.D. = 0.57) และการรายงานผลดาเนิ นงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชนเพื่อ
นาไปปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่องมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.87,S.D. = 0.59) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านส่ งเสริ มความรู้ วิชาการแก่ชุมชน โดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.82,
S.D. = 1.00) โดยเรี ยงลาดับการปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้การระบุเป้ าหมายในส่ งเสริ มความรู ้การศึกษา
ปฐมวัย แก่ชุมชนมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.70, S.D. = 0.96) การจัดทาแผนส่ งเสริ ม
ความรู ้ การศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชนมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.73, S.D. = 1.04)
การจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ ดา้ นวิชาการแก่ชุมชนมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง
( = 2.83, S.D. = 0.99) การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิ เทศการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้
ด้านวิชาการแก่ชุมชนมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.86, S.D. = 0.95)การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ ดา้ นวิชาการแก่ชุมชนมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง
( = 2.85, S.D. = 1.03) และการรายงานผลดาเนิ นงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชนเพื่อ
นาไปปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่ อง มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.95, S.D. = 1.00 9)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านประสานความร่ วมม้อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ้น่

การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. การกาหนดเป้ าหมายประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ
2.แผนการจัดทาเอกสารและคู่มือ ประสานงาน
ความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
3. การจัดทาปฏิทินประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนางานวิชาการและดาเนินการ
ตามกาหนดสม่าเสมอ
4. การกากับ ติดตาม นิเทศประสาน
ความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
สม่าเสมอ
5. การตรวจสอบและประเมินผลประสาน
ความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
6. การรายงานผลดาเนินงานประสาน
ความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
รวม

สภาพปัจจุบนั
S.D. ระดับปฏิบตั ิ

ปัญหา
S.D. ระดับปัญหา

4.05 0.52

มาก

2.88 0.98

ปานกลาง

4.00 0.52

มาก

2.78 1.02

ปานกลาง

3.94 0.60

มาก

2.64 0.93

ปานกลาง

3.73 0.62

มาก

2.78 0.93

ปานกลาง

3.84 0.61

มาก

2.72 0.91

ปานกลาง

3.90 0.64

มาก

2.62 0.89

ปานกลาง

3.91 0.59

มาก

2.71 0.94

ปานกลาง
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จากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ก ารบริ หารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่นโดยรวมมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.91, S.D. = 0.59)โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิบตั ิเป็ น
รายข้อ ดังนี้ การกาหนดเป้ าหมายประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการมีการปฏิบตั ิในระดับ
ปฏิบตั ิมาก ( = 4.00, S.D. = 0.52)แผนการจัดทาเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่ วมมือใน
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.00,
S.D. = 0.52)การจัดทาปฏิทินประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการและดาเนิ นการตาม
กาหนดสม่าเสมอมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.94, S.D. = 0.60)การกากับ ติดตาม นิ เทศ
ประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการสม่าเสมอมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก( = 3.73,
S.D. = 0.62) การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการมีการ
ปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.84, S.D. = 0.61) และการรายงานผลการดาเนินงานประสาน
ความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.90, S.D. = 0.64)
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นโดยรวมมีปัญหาในระดับ
ปั ญหาปานกลาง ( = 2.71, S.D. = 0.94) โดยเรี ยงลาดับมีปัญหาเป็ นรายข้อ ดังนี้ การกาหนด
เป้ าหมายประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.88,
S.D. = 0.98)แผนการจัดทาเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น( = 2.78, S.D. = 1.02,)การจัดทาปฏิทินประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการและดาเนิ นการตามกาหนดสม่าเสมอ( = 2.64, S.D. = 0.93)การกากับ ติดตาม
นิ เทศประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการสม่ าเสมอ มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง
( = 2.78, S.D. = 0.93,)การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่ วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.72, S.D. = 0.91)
และการรายงานผลการดาเนิ นงานประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการมีปัญหาในระดับ
ปัญหาปานกลาง( = 2.62, S.D. = 0.89) ตามลาดับ

160

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ด้ านส่ งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์ กร หน่ วยงาน และสถาบันอ้น่
ทีจ่ ัดการศึกษา
สภาพปัจจุบนั
ปัญหา
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
S.D. ระดับปฏิบตั ิ
S.D. ระดับปัญหา
1. การระบุเป้ าหมายส่ งเสริ มสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
3.89 0.65 มาก 2.94 0.96 ปานกลาง
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2. การจัดทาแผนเอกสาร และคู่มือส่ งเสริ ม
สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
4.06 0.48 มาก 2.91 1.02 ปานกลาง
องค์กร หน่วยงาน และสถานบันอื่น
ที่จดั การศึกษา
3. การจัดทาปฏิทินส่ งเสริ มสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
4.05 0.53 มาก 3.06 0.97 ปานกลาง
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
4. การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม
การส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล
3.96 0.52 มาก 3.20 0.99 ปานกลาง
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
ที่จดั การศึกษา
5. การตรวจสอบและประเมินผลส่ งเสริ ม
สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
3.90 0.49 มาก 3.24 0.86 ปานกลาง
องค์กรและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
6. การรายงานผลการดาเนินงานส่ งเสริ ม
สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
3.91 0.53 มาก 3.34 0.99 ปานกลาง
องค์กร หน่วยงาน สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
รวม

3.96 0.53

มาก

3.12 0.96 ปานกลาง
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี การปฏิ บตั ิ การบริ หารวิชาการในการจัด
การศึก ษาปฐมวัย ของสถานศึก ษา ด้านส่ งเสริ ม สนับสนุ นวิชาการแก่ บุค คล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา โดยรวมมีการปฏิบตั ิในระดับมาก ( = 3.96, S.D. = 0.53)
โดยเรี ยงลาดับระดับปฏิ บตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้ การระบุเป้ าหมายส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัยมีการปฏิบตั ิในระดับปั ญหามาก
( = 3.89, S.D. = 0.65) การจัดทาแผนเอกสาร และคู่มือส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการ แก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัยมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปฏิบตั ิ
มาก ( = 4.06, S.D. = 0.48) การจัดทาปฏิทินส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 4.05,
S.D. = 0.53) การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม การส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กรหน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย มีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิมาก ( = 3.96,
S.D. = 0.52) การตรวจสอบและประเมินผลส่ งเสริ ม สนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่ วยงาน และสถาบันอื่น ที่จดั การศึกษาปฐมวัย มีการปฏิบตั ิในระดับปั ญหามาก ( = 3.90,
S.D. = 0.49) และการรายงานผลดาเนิ นส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่ วยงาน และสถาบันอื่ นที่ จดั การศึ กษาปฐมวัยมีการปฏิ บตั ิในระดับปฏิ บตั ิมาก ( = 3.91,
S.D. = 0.53) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้า นส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น วิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร หน่ ว ยงาน และสถาบัน อื่ น
ที่จดั การศึกษา โดยรวมมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 3.12, S.D. = 0.96) โดยเรี ยงลาดับ
การปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ ดังนี้
การระบุเป้ าหมายส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัยมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.94,
S.D. = 0.96) การจัดทาแผนเอกสาร และคู่มือส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชากา แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่ วยงาน และสถาบันอื่น ที่จดั การศึกษาปฐมวัย มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 2.91,
S.D. = 1.02) การจัดทาปฏิทินส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.06, S.D. = 0.97)
การส่ ง เสริ ม นิ เทศ กากับ ติ ดตาม การส่ ง เสริ ม สนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุ คคล ครอบครั ว และ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.20, S.D. = 0.99)
การตรวจสอบและประเมินผลส่ งเสริ ม สนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน
และสถาบันอื่น ที่จดั การศึกษาปฐมวัย มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.24, S.D. = 0.86)
และการรายงานผลดาเนิ นส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และ
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สถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง( = 3.34, S.D. = 0.99)
ตามลาดับ
จากแบบสอบถามสภาพปั จ จุ บ ัน และปั ญ หาการบริ ห ารวิช าการในการจัด การศึ ก ษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีระดับปฏิบตั ิมาก
ทุกด้าน และมีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง 7 ด้าน คือ 1) ด้านพัฒนาหลักสู ตร 2) ด้านวิจยั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4) ด้านแนะแนวการศึกษา
5) ด้านส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการชุ มชน 6) ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึ กษาอื่ น 7) ด้านส่ ง เสริ ม สนับสนุ น วิช าการแก่ บุ คคล ครอบครั ว องค์กรหน่ วยงาน และ
สถาบัน อื่ น ที่ จ ัด การศึ ก ษา และมี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดับ ปั ญ หาน้ อ ย 5 ด้า น คื อ 1) ด้า นพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ 2) ด้านวัดผลประเมินพัฒนาการ 3) ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ 4) ด้านการนิเทศ
การศึกษา 5) ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้ น ตอนที่ 2 สร้ างรู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของ
สถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพ้น้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
2.1 ร่ างรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการดาเนิ น งานในขั้นตอนที่ 1 ในการสร้าง
รู ปแบบผูว้ จิ ยั มีการดาเนินการดังนี้
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนต้นแบบปฐมวัย (Best Practice) ทั้งหมด
จานวน 9 โรงเรี ยน สัมภาษณ์กระบวนการปฏิ บตั ิงานวิชาการ 6 ขั้นและงานวิชาการ 12 ด้าน
เพื่อที่จะได้นาข้อมู ลมาใช้ในการร่ างรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ต่อไป
2) ใช้แบบสอบถาม ถามผูบ้ ริ หาร และครู ผูส้ อนระดับปฐมวัย เกี่ ย วกับ สภาพ
ปัจจุบนั และปัญหา เพื่อที่ให้ได้ขอ้ มูลในการร่ างรู ปแบบ
3)ใช้ วิ ธี การสั มมนาอิ ง ผู้ เ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship)เพื่ อ ให้ ไ ด้ มู ล และ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งในการร่ างรู ปแบบต่อไป
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนต้นแบบปฐมวัย (Best Practice) สอบถามผูบ้ ริ หาร
ครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย และการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ปรากฏว่างานวิชาการ 12
ด้าน ปรากฏว่าระดับปฏิบตั ิทุกข้อมีระดับปฏิบตั ิมาก สาหรับระดับปั ญหามีระดับปั ญหาปานกลาง
7 ข้อ และระดับปั ญหาน้อย 5 ข้อ ผูว้ ิจยั จึงเลือกเฉพาะระดับปั ญหาปานกลาง 7 ข้อ นามายกร่ าง
รู ปแบบ ส่ วนระดับปั ญหาน้อยผูว้ จิ ยั ให้คงสภาพไว้เนื่องจากมีปัญหาน้อย ดังต่อไปนี้
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1. ด้ านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1.1 การกาหนดเป้ าหมาย
1.1.1 สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
1.1.2 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
1.1.3 สอดคล้องกับหลักสู ตรปฐมวัยพุทธศักราช ปี 2546
1.2 การวางแผน
1.2.1 การมีส่วนร่ วมระหว่าง ผูบ้ ริ หาร ครู กรรมการสถานศึกษา
วางแผนหลักสู ตรสถานศึกษา
1.2.2 ดาเนินการวางแผนอบรมพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้กบั ครู
1.2.3 การมีส่วนร่ วมระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชนในการวางแผนประเมิน
การใช้หลักสู ตร
1.3 การปฏิบตั ิตามแผน
1.3.1 การปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาหลักสู ตรระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู
ชุมชน
1.3.2 ครู นาหลักสู ตรมาใช้สอนจริ ง
1.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
1.4.1 กากับติดตามการใช้หลักสู ตรโดยผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ และ
ศึกษานิเทศก์
1.5 การตรวจสอบประเมินผล
1.5.1 สอบถามความพึงพอใจการใช้หลักสู ตรกับผูป้ กครอง
1.6 การรายงานผลการดาเนินการ
1.6.1 รายงานผลการใช้หลักสู ตรให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษารับทราบ
1.6.2 รายงานผลการใช้หลักสู ตรให้คณะกรรมการสถานศึกษา
1.6.3 รายงานผลการใช้หลักสู ตรต่อศึกษานิเทศก์ และเขตพื้นที่
2. ด้ านวิจัยเพ้อ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 การกาหนดเป้ าหมาย
2.1.1 การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ทัก ษะการท าวิ จ ัย การประยุ ก ต์ ใ ช้
การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็ นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
2.1.2 พัฒนาการเรี ยนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน
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2.2 การวางแผน
2.2.1 การวางแผนค้นคว้า เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องร่ วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หาร และครู
2.2.2 การวางแผนจัดการอบรมปฏิบตั ิการในการทาวิจยั ให้กบั ครู
2.3 การปฏิบตั ิตามแผน
2.3.1 การอบรมปฏิบตั ิการทาวิจยั ให้กบั ผูบ้ ริ หารและครู
2.3.2 ครู ลงมือฝึ กปฏิบตั ิการทาวิจยั
2.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
2.4.1 การกากับ ติดตามผลการวิจยั โดยผูบ้ ริ หาร
2.4.2 มีการประชุมสัมมนา อภิปรายผลโดยศึกษานิเทศก์
2.5 การตรวจสอบประเมินผล
2.5.1 ครู ประเมินผลการวิจยั กับเด็กนักเรี ยน
2.5.1 ครู นาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
2.6 การรายงานผลการดาเนินการ
2.6. รายงานผลการวิจยั โดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูบ้ ริ หาร
3. ด้ านพัฒนาส้่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
3.1 การกาหนดเป้ าหมาย
3.1.1 กระบวนการเรี ยนการสอนดาเนินไปสู่ เป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3.1.2 มีสื่อครบ ปริ มาณเพียงพอ ใช้งานได้ดี
3.2 การวางแผน
3.2.1 ครู สารวจสื่ อที่มีอยู่ มีจานวนเพียงพอและใช้งานได้ดี
3.2.2 การวางแผนผลิตสื่ อร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร และครู
3.2.3 การวางแผนจัดหาสื่ อภายในและภายนอกร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร
และครู
3.3 การปฏิบตั ิตามแผน
3.3.1 การดาเนินการจัดหาสื่ อ ร่ วมกันระหว่างครู และครู ผสู้ อน
3.3.2 ครู ใช้สื่อที่มีอยูป่ ระกอบการเรี ยนการสอน
3.3.3 นักเรี ยนลงมือฝึ กปฏิบตั ิตามสื่ อ
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3.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
3.4.1 การกากับ ติดตามการใช้สื่อโดยผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์
3.5 การตรวจสอบประเมินผล
3.5.1 ครู ตรวจสอบสื่ อทุกภาคการศึกษาปี ละ 2 ครั้ง คือ
-ระยะครึ่ งปี
-ระยะตลอดปี
3.5.2 การประเมินผลการใช้สื่อกับนักเรี ยนโดยครู ผสู้ อน
3.6 การรายงานผลการดาเนินการ
3.6.1 การรายงานผลการใช้สื่อของครู ผสู้ อนต่อผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์
3.6.2 ผูบ้ ริ หารรายงานสื่ อต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ด้ านแนะแนวการศึกษา
4.1 การกาหนดเป้ าหมาย
4.1.1 การแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับประถมศึกษากับผูป้ กครอง
4.1.2 การป้ องกันปั ญหา การแก้ปัญหา และส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็ก
4.2 การวางแผน
4.2.1 สถานศึกษาสารวจเด็กที่จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
4.2.2 การวางแผนร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู ในการรับนักเรี ยนศึกษาต่อ
ระดับประถม
4.3 การปฏิบตั ิตามแผน
4.3.1 สถานศึกษาเชิญผูป้ กครองมาร่ วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจร่ วมกัน
4.4 การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม
4.4.1 สถานศึกษาสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองและชุมชน
โดยใช้การจัดนิทรรศการแสดงผลงานให้ผปู้ กครองเห็น
4.4.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผูป้ กครองกับ เด็ก
4.5 การตรวจสอบประเมินผล
4.5.1 สถานศึกษาให้ผปู้ กครองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และ
แสดง ความคิดเห็น
4.5.2 ครู ประจาชั้นนาแ้้ มผลงาน(Portfolio) ของนักเรี ยนมาให้
ผูป้ กครองดูให้ผปู้ กครองแสดงความคิดเห็น
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4.5.3 สถานศึกษาจัดประชุมศิษย์เก่า
4.5.4 การโทรศัพท์หรื อวิธีการติดต่อถามทาง E-mail
4.6 การรายงานผลการดาเนินการ
4.6.1 การสรุ ปผลการประชุมและการตอบ แบบสอบถามโดยครู วชิ าการ
ให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษารับทราบ
4.6.2 รายงานผลการดาเนินการโดยผูบ้ ริ หารต่อศึกษานิเทศก์ และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
5. ด้ านส่ งเสริมความรู้ ทางวิชาการชุ มชน
5.1 การกาหนดเป้ าหมาย
5.1.1 สร้างความเข้าใจในการเรี ยนการสอนให้ชุมชน ผูป้ กครอง
รับทราบ
5.1.2 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
5.2 การวางแผน
5.2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาวางแผนกาหนดตารางประชุมผูป้ กครอง
5.2.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเชิญตัวแทนชุมชนร่ วมวางแผนวิชาการ
5.3 การปฏิบตั ิตามแผน
5.3.1 สถานศึกษาเชิญตัวแทนชุมชน ผูป้ กครองเข้าร่ วมประชุมใหญ่
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้งและมีการเลือกตัวแทนผูป้ กครองเครื อข่าย
5.3.2 ครู สร้างความสัมพันธ์พบปะผูป้ กครองภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
5.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
5.4.1 ผูบ้ ริ หาร ครู ติดตามให้คาแนะนาผูป้ กครอง และชุมชน
5.5 การตรวจสอบประเมินผล
5.5.1 ตัวแทนชุมชน ผูป้ กครอง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน
งานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
5.5.2 เปิ ดโอกาสให้ตวั แทนชุมชน ผูป้ กครองแสดงความคิดเห็น
ในวันประชุม
5.6 การรายงานผลการดาเนินการ
5.6.1 ครู วชิ าการเป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมินและข้อประชุม
5.6.2 ผูบ้ ริ หารรายงานผลการประชุมให้สานักงานเขตพื้นที่
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6. ด้ านประสานความร่ วมม้อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ้น่
6.1 การกาหนดเป้ าหมาย
6.1.1 พัฒนาประสานความร่ วมมืองานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
6.1.2 สร้างเครื อข่ายกับสถานศึกษาอื่น
6.2 การวางแผน
6.2.1 ผูบ้ ริ หารสารวจขั้นตอนประสานงานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
6.2.2 ผูบ้ ริ หารเชิ ญตัวแทนสถานศึกษาร่ วมวางแผนพัฒนางานวิชาการ
6.2.3 ผูบ้ ริ หาร ร่ วมกาตัวแทนสถานศึกษาอื่นกาหนดปฏิทินงาน
6.3 การปฏิบตั ิตามแผน
6.3.1 ผูบ้ ริ หารเชิ ญผูแ้ ทนสถานศึกษาอื่นร่ วม ประชุมชี้แจงรายละเอียด
การเรี ยนการสอนระดับปฐมวัย
6.3.2 ผูบ้ ริ หารนาเสนอการจัดการศึกษาปฐมวัยให้หน่วยงานสถานศึกษา
อื่นทราบตามปฏิทินปฏิบตั ิงาน
6.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
6.4.1 ผูบ้ ริ หารดาเนินการประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาอื่น
6.5 การตรวจสอบประเมินผล
6.5.1 ผูบ้ ริ หารให้ตวั แทนสถานศึกษาอื่นตอบแบบสอบถาม
6.5.2 ผูแ้ ทนสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในวิชาการ
6.6 การรายงานผลการดาเนินการ
6.6.1 ผูบ้ ริ หารรายงานประสานความร่ วมมือการพัฒนาวิชาการ
สถานศึกษาต่อเขตพื้นที่
7. ด้ านส่ งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์ กร หน่ วยงาน และสถาบันอ้น่
ทีจ่ ัดการศึกษาปฐมวัย
7.1 การกาหนดเป้ าหมาย
7.1.1 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว
และหน่วยงานอื่นสนับสนุนงานวิชาการที่จดั การศึกษาปฐมวัย
7.2 การวางแผน
7.2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเชิญตัวแทนบุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัยร่ วมวางแผน
จัดกิจกรรมวิชาการ
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7.3

7.4

7.5
7.6

7.2.2 ผูบ้ ริ หารร่ วมกับตัวแทนกาหนดปฏิทินงาน
การปฏิบตั ิตามแผน
7.3.1 ผูบ้ ริ หารเชิ ญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่ องการพัฒนางาน
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้กบั บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย
7.3.2 ครู นาเสนอผลงานวิชาการปฐมวัยกับ ครอบครัว องค์กร สถาบันอื่น
การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
7.4.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามอบวุฒิบตั รผูร้ ่ วมประชุมงานวิชาการ
7.4.2 วิทยากรมอบเกียรติบตั รให้ผรู ้ ่ วม้ังวิชาการ
การตรวจสอบประเมินผล
7.5.1 สถานศึกษาให้ผรู ้ ่ วมงานวิชาการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
การรายงานผลการดาเนินการ
7.6.1 คณะกรรมการจัดงานวิชาการสรุ ปผลการประชุมวิชาการ
จากแบบสอบถาม
7.6.2 ผูบ้ ริ หารสรุ ปส่ งรายงานการประเมินผลให้เขตพื้นที่รับทราบ

(ฉบับร่ าง)
กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ
1. การกาหนดเป้ าหมาย
2. การวางแผน
3. การปฏิบตั ิตามแผน วิชาการ
4. การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม
5. การตรวจสอบ ประเมินผล
6. การรายงานผลการดาเนิ นงาน

รู ปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพ้น้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
งานวิชาการ
1. ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
7. ด้านนิเทศการศึกษา
2. ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
8. ด้านแนะแนวการศึกษา
3. ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
9. ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการชุมชน
5. ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 11. ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
6. ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
12. ด้านส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่ วยงาน
และสถานบันอื่นที่จดั การศึกษา

รู ปแบบการบริหาร
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานเตพ้น้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี

พัฒนาหลักสู ตร
• สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก
• ชุมชนมีส่วนร่ วม

วิจยั เพื่อพัฒนา
• สร้างองค์ความรู ้ให้กบั
ผูบ้ ริ หาร ครู

พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
• สื่ อครบ ปริ มาณเพียงพอ
ใช้งานได้ดี

นิเทศการศึกษา
• พัฒนาคน
• พัฒนางาน
• สร้างการประสาน

แนะแนวการศึกษา
• แนะนาแนวทาง
การศึกษาต่อ
• เตรี ยมความพร้อม

ประกันคุณภาพภายใน
• มีความรู ้ความเข้าใจใน
มาตรฐานและตัวชี้ วดั
ระดับปฐมวัย

ส่ งเสริ มความรู ้วชิ าการ
• สร้างความเข้าใจ
ในการเรี ยนการสอน
ให้ชุมชน ผูป้ กครอง

ประสานความร่ วมมือ
• สถานศึกษาประสาน
ความร่ วมมือ
• สร้างเครื อข่าย

สนับสนุนวิชาการ
• เชื่อมความสัมพันธ์
กับบุคคล ครอบครัว
และหน่วยงานอื่น

• ศึกษาค้นคว้างานวิจยั
• จัดการอบรมปฏิบตั ิการ

• สารวจสื่ อที่มีอยู่
• จัดการหาสื่ อ

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
ร่ วมกันวางแผนการนิเทศ

• สารวจเด็กที่จบชั้นระดับ
ปฐมวัย

• สารวจขั้นตอนในการ
ประสานความร่ วมมือ

• จัดกิจกรรมวิชาการ

• กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการ
• ครู เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ

• ครู ใช้สื่อสอนประกอบการ
สอน
• นักเรี ยนลงมือฝึ กปฏิบตั ิสื่อ

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
ศึกษานิเทศก์ ทาการนิเทศ

• เชิญผูป้ กครองมาร่ วม
กิจกรรมสร้างความเข้าใจ
ร่ วมกัน

• ปรึ กษาร่ วมกันและ
สร้างความเข้าใจ
มาตรฐานและตัวชี้ วดั
• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
คณะครู ลงมือปฏิบตั ิการ

• กาหนดตารางประชุม
ผูป้ กครอง

ปฏิบตั ิตาม
แผน

• ผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชน
ร่ วมกันวางแผน
• อบรมครู ให้เป็ นผูด้ าเนินการ
• ผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชนร่ วมกัน
พัฒนาหลักสู ตร

• ประชุมผูค้ รองภาค
เรี ยนละ 1 ครั้ง
• สร้างความสัมพันธ์

• ประชุมชี้แจงรายละเอียด
การเรี ยนการสอนระดับ
ปฐมวัย

• เชิญวิทยากรมา
บรรยาย
• เผยแพร่ ผลงาน

ส่ งเสริ ม นิเทศ
กากับ ติดตาม

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการเป็ นผู ้
กากับติดตาม

• ศึกษานิเทศก์
ประชุมสัมมนาอภิปรายผล

• ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์
กากับติดตามการใช้

• ครู ใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจการใช้หลักสู ตรกับ
ผูป้ กครองละชุมชน
• ผูบ้ ริ หารรายงานกรรมการ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์

• ครู นาผลไปประยุกต์ใช้

• ครู ตรวจสอบสื่ อ
- ระยะครึ่ งปี
- ระยะตลอดปี
• ครู รายงานผลการใช้สื่อต่อ
ผูบ้ ริ หารและศึกษานิเทศก์

• โรงเรี ยนสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองและ
ชุมชน
• ผูป้ กครองตอบ
แบบสอบถาม

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
ศึกษานิเทศก์ทาหน้า
ประเมินสถานศึกษา
• สัมภาษณ์
• แบบสอบถาม

• ผูบ้ ริ หาร ครู ติดตาม
แนะนาผูป้ กครอง
ชุมชน
• สัมภาษณ์
• แบบสอบถาม

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
ศึกษานิเทศก์สรุ ปผล

• ครู วชิ าการสรุ ปผล
• ผูบ้ ริ หารรายงานต่อเขต
พื้นที่การศึกษา

• ผูบ้ ริ หารร่ วมกับ
ศึกษานิเทศก์สรุ ปผล

• ครู วชิ าการเป็ นผู ้
สรุ ปผลต่อผูบ้ ริ หาร
• ผูบ้ ริ หารรายงานเขต

• ผูบ้ ริ หารดาเนิ นการ
ประสานความร่ วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น
•แบบสอบถาม ประเมิน
ตัวแทนประสานความ
ร่ วมมือกับสถานศึกษาอื่น
• ผูบ้ ริ หารรายงานผลต่อ
เขตพื้นที่การศึกษา

• มอบวุฒิบตั ร
• มอบเกียรติบตั ร

ตรวจสอบ
ประเมินผล

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
ศึกษานิเทศก์ ทาการนิเทศ
ตัวต่อตัว(coaching)
• แบบสอบถาม
• สัมภาษณ์

เป้ าหมาย

วางแผน

รายงานผลการ
ดาเนินงาน

• ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูบ้ ริ หาร
รายงานผลต่อครู ผสู ้ อน

• แบบสอบถามความ
พึงพอใจ
• คณะกรรมการผู ้
ประเมินผลต่อ
ผูบ้ ริ หาร
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2.2 ตรวจสอบรู ปแบบ
น าร่ างรู ปแบบที่ ไ ด้ จ ากขั้ นตอนที่ 1 ไปด าเนิ น การสั ม มนาผู้เ ชี่ ย วชาญ
(Connoisseurship) จานวน 9 คน ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารการศึกษา จานวน 3 ท่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารสถานศึกษาจานวน 3 ท่าน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนักวิชาการจานวน 3 ท่าน
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็น สรุ ปเป็ นภาพรวมไว้ดงั นี้
ตารางที่ 16 ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบรู ปแบบ
ประเด็นหลักของรู ปแบบ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ

1. ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนมากมีความเห็นว่า
ประเด็นที่ 1 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
- ควรปรับคาว่าองค์ประกอบ เปลี่ยนเป็ น
องค์ประกอบของรู ปแบบประกอบด้วย 6 ข้อ
กระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการ 6 ขั้น ดังนี้
คือ
1) การกาหนดเป้ าหมาย
1) เป้ าหมาย
2) การวางแผน
2) วางแผน
3) การปฏิบตั ิตามแผน
3) ปฏิบตั ิตามแผน
4) การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
4) ส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิเทศ
5) การตรวจสอบ ประเมินผล
5) ตรวจสอบและประเมินผล
6) การรายงานผลการดาเนินงาน
6) รายงานผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 2 ขอบข่ายงานวิชาที่นามาร่ างรู ปแบบ
เลือกมาเฉพาะที่มีปัญหาระดับปัญหาปานกลาง
7 ด้าน สาหรับที่มีปัญหาระดับปัญหาน้อย 5 ด้าน
ไม่ได้นามาร่ างรู ปแบบ

2. ผูเ้ ชี่ยวชาญส่ วนมากมีความเห็นว่า
- ควรปรับเปลี่ยนคาว่าขอบข่ายงาน
วิชาการเปลี่ยนเป็ น งานวิชาการ 12 ด้าน
- กระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการที่มี
ปัญหาระดับปัญหาปานกลาง 7 ด้าน และที่มี
ปัญหาระดับปัญหาน้อย 5 ด้าน ให้นามาสร้าง
รู ปแบบด้วยทั้งหมด 12 ด้าน
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ขั้นตอนที่ 3 ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติของรู ปแบบ
นาร่ างรู ปแบบที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในขั้นตอนที่ 2 ไปประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของรู ปแบบ โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ซึ่ งมีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
3.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตารางที่ 17 จานวนและร้อยละของผูท้ รงคุณวุฒิ จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
ปั จจุบนั และประสบการณ์(ในตาแหน่ง)
ข้อมูลทัว่ ไป
จานวน(N= 12)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
9
75.00
หญิง
3
25.00
2. ระดับการศึกษา
ปริ ญญาเอก
10
83.33
ปริ ญญาโท
2
16.67
3. ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูบ้ ริ หารการศึกษา
4
33.33
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4
33.33
นักวิชาการ
4
33.33
4. ประสบการณ์(ตาแหน่งข้อ 3)
4-6 ปี
1
8.30
7-9 ปี
1
8.30
10 ปี ขึ้นไป
10
83.30
จากตารางที่ 17 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย
มากที่สุด จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 รองลงมาเป็ นเพศหญิง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
25.00ระดับการศึกษาเป็ นปริ ญญาเอกจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.33 คน ระดับปริ ญญาโท
จ านวน 2 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ16.67 ต าแหน่ ง ผู ้บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
นักวิชาการตาแหน่ง 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไปมากที่สุด จานวน 10 คน
คิดเป็ นร้อยละ 83.33 รองลงมาเป็ นประสบการณ์ 4-6ปี และ 7-9 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.30
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3.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบ
ด้ านวิชาการ
ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม
ด้ านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1. การจัดทาโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาและสาระที่ควร
เรี ยนรู ้ได้กาหนดให้มีในหลักสู ตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ


วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการ


วางแผนและจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา
3. การจัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนบริ หารวิชาการโดย
ศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาและแผนกลยุทธ์เป็ นข้อมูลในการ


วางแผน
4. การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานการบริ หาร


หลักสู ตรของสถานศึกษา
5. การตรวจสอบและประเมินผลการใช้หลักสู ตรรวมทั้ง


ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสม
6. การสรุ ปผลการดาเนินงานบริ หารหลักสู ตรของ


สถานศึกษาและรายงานผลการดาเนินงานให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
ด้ านการกระบวนการเรี ยนรู้
1. การกาหนดเป้ าหมายวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลก่อน


วางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
2. การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้น


ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนให้รู้จกั เทคนิค

และวิธีการสอนอย่างหลากหลาย
4. การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่าง

สม่าเสมอ
5. การตรวจสอบและประเมินผลการเรี ยนรู้ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชนที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนา


กระบวนการเรี ยนรู้รับทราบ
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6. การรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว
นาผลการจัดกิจกรรมไปปรับปรุ งแก้ไขครั้งต่อไป
ด้ านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
1. การกาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
2. การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการวัดและประเมินพัฒนาการ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
3. การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งอย่าง
สม่าเสมอ
4. การกากับ ติดตามการวัดและประเมินพัฒนาการเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การประเมินพัฒนาการตามหลักสู ตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
5. การตรวจสอบการใช้เครื่ องมือวัดผลและประเมินผล
พัฒนาการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
6. การรายงานผลการวัดและประเมินพัฒนาการให้มีคุณภาพ
ด้ านวิจัยเพ้อ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็น
ประโยชน์และความสาคัญของการทาวิจยั
2. มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการัดทาวิจยั
ให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา
3. การส่ งเสริ มบุคลากรในการทาวิจยั อย่างต่อเนื่อง
4. การกากับ ติดตามการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
5. การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
เพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
6. การเผยแพร่ ผลงานการวิจยั กับสถานศึกษาหน่วยงานและ
องค์กรอื่น
ด้ านพัฒนาส้่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
1. การระบุเป้ าหมายการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน
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2. การจัดทาแผนทะเบียนสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
3. การนาวัสดุทอ้ งถิ่นมาผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนและนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลิตสื่ อการเรี ยนการ
สอน
4. การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับติดตาม และการนิเทศการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5. การตรวจสอบและประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อศึกษาประกอบการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่อง
6. การรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
ด้ านพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
1. การระบุเป้ าหมายการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน
2. การจัดทาแผนทะเบียนข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายใน
และภายานอกให้ครบถ้วนสมบรู ณ์
3. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู นักเรี ยนใช้แหล่งเรี ยนรู ้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
4. การกากับ ติดตาม และส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้
อย่างสม่าเสมอ
5. การตรวจสอบ และประเมินผลแหล่งเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
6. การรายงานผลการดาเนิ นงานและนาผลการประเมินแหล่ง
เรี ยนรู ้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
6. การรายงานผลการดาเนินงานและนาผลการประเมิน
แหล่งรู ้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ด้ านนิเทศการศึกษา
1. สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายและการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
2. ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนดปฏิทินการนิเทศ
การเรี ยนการสอน
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3. การดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนตาม
แผนที่กาหนดไว้
4. การควบคุมกากับ ติดตาม การนิเทศงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
5. การประเมินผลการนิเทศงานวิชาการตามแผนการนิเทศ
อย่างสม่าเสมอ
6. รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนเพื่อ
นาไปปรับปรุ งแก้ไข
ด้ านแนะแนวการศึกษา
1. การประชุมบุคลากรที่เกี่ยวช้องในการกาหนดแนวทางและ
เป้ าหมายการแนะแนวอย่างชัดเจน
2. จัดทาแผนการทาเอกสาร คู่มือ และเครื่ องมือการแนะแนว
อย่างเพียงพอ
3. การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างหลากหลายเหมาะสมกับ
ปัญหาและความต้องการของผูป้ กครอง
4. การกากับ ติดตาม นิเทศ การจัดระบบและกระบวนการ
แนะแนวอย่างสม่าเสมอ
5. การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนวปัญหาและ
ความต้องการของผูป้ กครอง
6. การรายงานผลการดาเนินงานการแนะแนว
ด้ านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
2. การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จของ
สถานศึกษา
3. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่ อง
4. การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิเทศการประกัน
คุณภาพ
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5. การดาเนินงานการพัฒนางานตามแผนติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
6. นาผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใช้เป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ด้ านส่ งเสริมความรู้ ทางวิชาการชุ มชน
1. การระบุเป้ าหมายในการส่ งเสริ มความรู ้การศึกษาปฐมวัย
แก่ชุมชน
2. การจัดทาแผนส่ งเสริ มความรู ้การศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน
3. การจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่
ชุมชน
4. การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบตั ิงานส่ งเสริ ม
ความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
5. การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ ม
ความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
6. การรายงานผลดาเนินงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่
ชุมชนเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ด้ านประสานความร่ วมม้อในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ้น่
1. การกาหนดเป้ าหมายประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการ
2. แผนการจัดทาเอกสารและคู่มือ ประสานงานความร่ วมมือ
ในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
3. การจัดทาปฏิทินประสานความร่ วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการและดาเนิ นการตามกาหนดสม่าเสมอ
4. การกากับ ติดตาม นิเทศประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการสม่าเสมอ
5. การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่ วมมือใน
การพัฒนางานวิชาการ
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6. การรายงานผลดาเนินงานประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการ
ด้ านส่ งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว
องค์ กร หน่ วยงาน และสถาบันอ้น่ ทีจ่ ัดการศึกษา
1. การระบุเป้ าหมายส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2. การจัดทาแผนเอกสาร และคู่มือส่ งเสริ มสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
3. การจัดทาปฏิทินส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
4. การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตามการส่ งเสริ มสนับสนุ น
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
5. การตรวจสอบและประเมินผลส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
6. การรายงานผลการดาเนิ นงานการส่ งเสริ มสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา


























178

3.3 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติของรู ปแบบ
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิในการประเมินความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของรู ปแบบ
รายการประเมิน
ด้ านความเป็ นไปได้
1. รู ปแบบนี้ นาไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้
2. รู ปแบบนี้ เป็ นที่ยอมรับได้
3. มีความเป็ นไปได้ที่สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี จะนารู ปแบบนี้ไปใช้
รวมเฉลี่ย
ด้ านความเหมาะสม
4. รู ปแบบนี้มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี
5. รู ปแบบนี้มีความสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานทางวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
6. รู ปแบบได้ระบุองค์ประกอบการพัฒนาของรู ปแบบได้ชดั เจน
7. รู ปแบบการบริ หารวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีมีความเหมาะสมและนาไปปฏิบตั ิได้
8. กระบวนการพัฒนาการบริ หารวิชาการในรู ปแบบมีความชัดเจน
เหมาะสมและนาไปปฏิบตั ิได้
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยทั้งหมด

S.D.

การแปลผล

4.65 0.61
4.80 0.41
4.71 0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.72 0.40

มากที่สุด

4.65 0.48

มากที่สุด

4.80 0.41

มากที่สุด

4.72 0.45
4.80 0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.86 0.35

มากที่สุด

4.77 0.32
4.74 0.34

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 18 ผลการประเมินความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมของรู ปรู ปแบบ
การบริ ห ารวิ ช าการในการจัด การศึ ก ษาประถมวัย ของสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี พบว่า ผูป้ ระเมิ นมี ความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการบริ หารวิชาการ
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ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา โดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุด( = 4.74)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านความเหมาะสม ( = 4.77) และด้านความเป็ นไปได้ ( = 4.71) ตามลาดับ เมื่อพิจารณา
เป็ นในประเด็นย่อยพบว่า มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 ลาดับแรกเป็ นรายข้อ
ด้ านความเป็ นไปได้ รู ปแบบนี้ เป็ นที่ยอมรับได้ ( = 4.80) มีความเป็ นไปได้ที่
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จะนารู ปแบบนี้ ไปใช้ (
=4.71) และรู ปแบบนี้นาไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้ ( = 4.65) ตามลาดับ
ด้ านความเหมาะสม กระบวนการพัฒนาการบริ หารวิชาการในรู ปแบบมีความชัดเจน
เหมาะสมและนาไปปฏิบตั ิได้ ( = 4.86) รู ปแบบนี้มีความสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี และการบริ หารวิชาการสาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ที่ระบุไว้ในรู ปแบบมีความเหมาะสมและ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ( = 4.80) เท่ากัน และรู ปแบบได้ระบุองค์ประกอบของรู ปแบบได้ชดั เจน
( = 4.72) ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 4 รู ปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึ กษา
สั งกัดสานักงานเขตพ้น้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงวุฒิมาปรับปรุ งรู ปแบบ
โดยการนามาปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ อี กครั้ งหนึ่ งเพื่อปรั บปรุ งแก้ไขเพิ่มเติ มให้มี
ความเหมาะสมความเป็ นไปได้ของรู ปแบบยิ่งขึ้น เพื่อการนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้
รู ปแบบที่สมบูรณ์ “รู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี” ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ
กระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการที่ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 ขั้น
1) การกาหนดเป้ าหมาย
2) การวางแผน
3) การปฏิบตั ิตามแผน
4) การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม
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5) การตรวจสอบ ประเมินผล
6) การรายงานผลการดาเนินงาน
2. งานวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
งานวิชาการที่ใช้ในการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 12 ด้าน
1) ด้านพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
2) ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3) ด้านวัดผลและ ประเมินพัฒนาการ
4) ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
6) ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7) ด้านนิเทศการศึกษา
8) ด้านแนะแนวการศึกษา
9) ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการชุมชน
11) ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) ด้านการส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
1. ด้ านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1.1 การกาหนดเป้ าหมาย
1.1.1 สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
1.1.2 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
1.1.3 สอดคล้องกับหลักสู ตรปฐมวัย ปี 2546 (หลักสู ตรแกนกลาง)
1.2 การวางแผน
1.2.1 การมีส่วนร่ วมระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู กรรมการสถานศึกษา
วางแผนพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1.2.2 ดาเนินการวางแผนการอบรมพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้กบั ครู
1.2.3 การมีส่วนร่ วมระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชนในการวางแผนประเมิน
การใช้หลักสู ตร
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1.3 การปฏิบตั ิตามแผน
1.3.1 การปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาหลักสู ตรระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชน
1.3.2 ครู นาหลักสู ตรมาใช้สอนจริ ง
1.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
1.4.1 การกากับติดตามการใช้หลักสู ตรโดยผูบ้ ริ หาร ครู วิชาการ และ
ศึกษานิเทศก์
1.5 การตรวจสอบประเมินผล
1.5.1 การสอบถามความพึงพอใจถึงการใช้หลักสู ตรกับผูป้ กครองโดยครู
1.6 การรายงานผลการดาเนินการ
1.6.1 การรายงานผลการใช้หลักสู ตรให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษารับทราบ
ปัญหา
1.6.2 การรายงานผลการใช้หลักสู ตรให้ศึกษานิเทศก์รับทราบ
1.6.3 การรายงานผลการใช้หลักสู ตรให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา
1.6.4 การรายงานผลการใช้หลักสู ตรต่อเขตพื้นที่โดยผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
2.1 การกาหนดเป้ าหมาย
2.1.1 พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2.1.2 วิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2.1.3 กาหนด เป้ าหมายการเรี ยนร่ วมกันโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2 การวางแผน
2.2.1 การมีส่วนร่ วมระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู วางแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.2.2 ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามกาหนดเวลา
2.3 การปฏิบตั ิตามแผน
2.3.1 การมีส่วนร่ วมระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู ปฏิบตั ิตามแผน
2.3.2 ครู ผสู้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก
2.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
2.4.1 การนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของครู ผสู้ อนโดยผูบ้ ริ หาร
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2.4.2 การกากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู โดย
ศึกษานิเทศก์
2.5 การตรวจสอบประเมินผล
2.5.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรมกับครู ผสู ้ อนโดยผูบ้ ริ หาร และ
ครู วชิ าการ
2.5.2 การมีส่วนร่ วมระหว่างผูป้ กครอง ชุมชนในการรับรู้และประเมิน
ความพึงพอใจ ของครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้กบั เด็ก
2.6 การรายงานผลการดาเนินการ
2.6.1 ครู ผสู ้ อนรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้บริ หารรับทราบ
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
2.6.2 ผูบ้ ริ หารรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั ศึกษานิเทศก์
3. ด้ านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
3.1 การกาหนดเป้ าหมาย
3.1.1 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นเนื่องจากความ
ต้องการที่จะเข้าใจพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กปฐมวัย
3.1.2 พัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กในแต่ละช่วงเวลา
3.1.3 ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเด็กเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลา
3.1.4 บทบาทและสถานภาพในกลุ่มของเด็ก
3.2 การวางแผน
3.2.1 การมีส่วนร่ วมระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู วางแผนสร้างเกณฑ์วดั ผลและ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3.2.2 การวางแผนร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ เพื่อช่วยให้
ครู ผสู้ อนได้นาข้อมูลจากการประเมินผลมาจัดประสบการณ์ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความสามารถของเด็กแต่ละคน
3.3 การปฏิบตั ิตามแผน
3.3.1 ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยเริ่ มลงมือวัดผลและประเมินพัฒนาการ
3.3.2 ครู ผสู้ อนระดับปฐมวัยสังเกตเด็กเป็ นรายบุคคล
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3.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
3.4.1 ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์ กากับ ติดตามการประเมินผลและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล
3.5 การตรวจสอบประเมินผล
3.5.1 การผูป้ ระเมินผลเด็กโดยครู ผสู้ อน
3.5.2 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก (Observation)
3.5.3 การสัมภาษณ์ (Interview)
3.5.4 การเขียนบันทึกกับตัวเด็ก (Anecdotes)
3.5.5 แ้้ มผลงาน(Portfolios)
3.5.6 การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ (Check lists)
3.6 การรายงานผลการดาเนินการ
3.6.1 ครู รายงานผลและประเมินพัฒนาการให้ผบู ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์
3.6.2 ผูบ้ ริ หารรายงานผลการวัดผลและประเมินพัฒนาการต่อสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. ด้ านวิจัยเพ้อ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1 การกาหนดเป้ าหมาย
4.1.1 ให้โอกาสครู ในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการทาวิจยั
การประยุกต์ใช้ การตระหนักถึงทางเลือกที่เป็ นไปได้ที่จะ
เปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนให้ดีข้ ึน
4.1.2 พัฒนาการเรี ยนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูเ้ รี ยน
4.2 การวางแผน
4.2.1 การวางแผนร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู การศึกษาค้นคว้า เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 การวางแผนจัดการอบรมครู ปฏิบตั ิการในการทาวิจยั โดยผูบ้ ริ หาร
4.3 การปฏิบตั ิตามแผน
4.3.1 การร่ วมมือระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู ดาเนินการอบรมปฏิบตั ิการ
การทาวิจยั
4.3.2 การลงมือฝึ กปฏิบตั ิการทาวิจยั โดยครู
4.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
4.4.1 กากับ ติดตามผลงานการวิจยั โดยผูบ้ ริ หาร
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4.4.2 ศึกษานิเทศก์ประชุมสัมมนา อภิปรายผล
4.5 การตรวจสอบประเมินผล
4.5.1 ครู ประเมินผลการวิจยั กับเด็กนักเรี ยน
4.5.1 ครู นาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้
4.6 การรายงานผลการดาเนินการ
4.6.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูบ้ ริ หารรายงานผลการวิจยั
5. ด้ านพัฒนาส้่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
5.1 การกาหนดเป้ าหมาย
5.1.1 ช่วยให้กระบวนการเรี ยนการสอนดาเนินไปสู่ เป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.1.2 ต้องการให้มีสื่อครบ ปริ มาณเพียงพอ ใช้งานได้ดี
5.2 การวางแผน
5.2.1 การสารวจสื่ อที่มีอยู่ มีจานวนเพียงพอและใช้งานได้ดีโดยครู
5.2.2 การวางแผนร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู ในการผลิตสื่ อ
5.2.3 การวางแผนร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู ในการจัดหาสื่ อภายใน
และภายนอก
5.3 การปฏิบตั ิตามแผน
5.3.1 การดาเนินการจัดหาสื่ อร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร กับครู ผสู ้ อน
5.3.2 ครู ใช้สื่อที่มีอยูป่ ระกอบการเรี ยนการสอน
5.3.3 เด็กลงมือฝึ กปฏิบตั ิตามสื่ อ
5.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
5.4.1 การ กากับ ติดตามการใช้สื่อโดยผูบ้ ริ หาร กับศึกษานิเทศก์
5.5 การตรวจสอบประเมินผล
5.5.1 ครู ตรวจสอบสื่ อทุกภาคการศึกษาปี ละ 2 ครั้ง คือ
-ระยะครึ่ งปี
-ระยะตลอดปี
5.6 การรายงานผลการดาเนินการ
5.6.1 ครู รายงานผลการใช้สื่อต่อผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์
5.6.2 ผูบ้ ริ หารรายงานสื่ อต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. ด้ านพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
6.1 การกาหนดเป้ าหมาย
6.1.1 เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้รับเกี่ยวกับความสัมพันธ์
กับสิ่ งต่างๆที่พบเห็น
6.1.2 เป็ นวิธีการจัดประสบการณ์ที่ครู พาเด็กๆไปศึกษาสภาพความเป็ น
จริ งนอกห้องเรี ยนรอบๆ บริ เวณโรงเรี ยน หรื อนอกโรงเรี ยน
6.2 การวางแผน
6.2.1 การวางแผนร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัย ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้
6.2.2 ครู ผสู ้ อนสารวจแหล่งเรี ยนร่ วมกับผูป้ กครอง
6.2.3 ครู ร่วมกับผูป้ กครองช่วยกันพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้เกิดประโยชน์
6.3 การปฏิบตั ิตามแผน
6.3.1 ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน ผูป้ กครองพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่
6.3.2 ครู ผสู ้ อนพาเด็กมาศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน หรื อในชุมชน
6.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
6.4.1 ผูบ้ ริ หาร นิเทศ กากับ ติดตาม ครู ผสู ้ อนรับปฐมวัย
6.4.2 ศึกษานิเทศก์ มาสังเกตการสอนของครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัย
6.5 การตรวจสอบประเมินผล
6.4.1 ผูบ้ ริ หาร นิ เทศ กากับ ติดตาม ครู ผสู ้ อน
6.4.2 ศึกษานิเทศก์ มาสังเกตการสอนของครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัย
6.6 การรายงานผลการดาเนินการ
6.6.1 ครู รายงานผลการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ให้ผบู ้ ริ หารรับทราบ
6.6.2 ผูบ้ ริ หารรายงานผลการศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถานที่ต่อสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
7. ด้ านนิเทศการศึกษา
7.1 กาหนดเป้ าหมาย
7.1.1 ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เช่น
- พัฒนาคน
- พัฒนางาน
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- สร้างการประสานร่ วมกัน
7.2 การวางแผน
7.2.1 การวางแผนร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู เกี่ยวกับตารางการนิเทศ
7.2.2 ผูบ้ ริ หารค้นหาวิธีการปฏิบตั ิงาน
7.2.3 ผูบ้ ริ หารวางโปรแกรมงาน
7.3 การปฏิบตั ิตามแผน
7.3.1 ผูบ้ ริ หารออกนิเทศตามตารางที่กาหนด
7.3.2 ครู วชิ าการ ศึกษานิ เทศก์ ทาการนิเทศ
7.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
7.4.1 ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ ศึกษานิเทศก์ ทาการนิเทศตัวต่อตัว (coaching)
7.5 การตรวจสอบประเมินผล
7.5.1 ผูบ้ ริ หารใช้วธิ ีการสังเกตการสอน
7.5.2 ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ ศึกษานิเทศก์ ใช้วธิ ี การสัมภาษณ์ พิจารณา
ผลงานในเชิงปฏิบตั ิวา่ ได้ผลมากน้อยเพียงใดและวัดผลด้วยการ
ประเมินอย่างมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง
7.6 การรายงานผลการดาเนินการ
7.6.1 ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ ศึกษานิเทศก์ สรุ ปผลให้ครู รับทราบ
7.6.2 รับ้ังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของครู แล้วนามา
พิจารณาร่ วมกัน
7.6.3 ผูบ้ ริ หารรายงานผลการนิเทศต่อเขตพื้นที่การศึกษา
8. ด้ านแนะแนวการศึกษา
8.1 การกาหนดเป้ าหมาย
8.1.1 แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับประถมศึกษากับผูป้ กครอง
8.1.2 ป้ องกันปั ญหา การแก้ปัญหา และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
8.2 การวางแผน
8.2.1 สถานศึกษาสารวจเด็กที่จบหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
8.2.2 ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการร่ วมกันวางแผนรับเด็กศึกษาต่อระดับประถม
8.3 การปฏิบตั ิตามแผน
8.3.1 สถานศึกษาเชิญผูป้ กครองมาร่ วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
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8.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
8.4.1 สถานศึกษาสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครอง และ ชุมชน
โดยใช้การจัดนิทรรศการแสดงผลงานให้ผปู้ กครองเห็น
8.4.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผูป้ กครอง
กับเด็ก
8.5 การประเมินตรวจสอบประเมินผล
8.5.1 สถานศึกษาให้ผปู้ กครองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และ
แสดงความคิดเห็น
8.5.2 ครู ประจาชั้นนาแ้้ มผลงาน(Portfolio) ของนักเรี ยนมาให้
ผูป้ กครองดูและแสดงความคิดเห็น
8.5.3 สถานศึกษาจัดประชุมศิษย์เก่า
8.5.4 การโทรศัพท์หรื อวิธีการติดต่อถามทาง E-mail
8.6 การรายงานผลการดาเนินการ
8.6.1 ครู วชิ าการ ร่ วมกับครู สรุ ปผลการประชุมและการตอบ
แบบสอบถามให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษารับทราบ
8.6.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษารายงานต่อศึกษานิเทศก์ และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาต่อไป
9. ด้ านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9.1 การกาหนดเป้ าหมาย
9.1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน เป็ นที่ยอมรับ
และนิยมชมชอบของผูป้ กครองและชุมชน ตลอดจน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
9.1.2 ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน มีความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานและตัวชี้วดั
9.2 การวางแผน
9.2.1 ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ กรรมการ สถานศึกษา ร่ วมกันจัดทาแผน
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
- แผนการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร ซึ่ งสอดคล้องกับ
เป้ าหมายของสถานศึกษา
- แผนประเมินคุณภาพภายในและแผนงบประมาณ
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9.2.2 ผูบ้ ริ หาร ครู ร่ วมกันและสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวชี้วดั
9.2.3 ผูบ้ ริ หารวางแผนการตรวจเยีย่ มและแผนการประเมิน
9.2.4 ผูบ้ ริ หารกาหนดตารางการปฏิบตั ิงานและมอบหมายภารงานให้
ผูป้ ระเมินภายนอกแต่ละคนให้ชดั เจนหลังแจ้งกาหนด
9.3 การปฏิบตั ิตามแผน
9.3.1 ผูบ้ ริ หาร ร่ วมกับครู วชิ าการ ทาหน้าออกประเมินภายใน
สถานศึกษาตามวันเวลาที่กาหนด
9.3.2 ผูป้ ระเมินภายนอกแจ้งให้สถานศึกษาทราบก่อนล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนลงมือประเมินสถานศึกษา
9.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
9.4.1 ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ ศึกษานิเทศก์ทาหน้าที่ประเมินสถานศึกษา
9.5 การตรวจสอบประเมินผล
9.5.1 ผูบ้ ริ หารสัมภาษณ์ครู ผสู ้ อนตามแบบประเมินที่กาหนดไว้
9.5.2 ผูป้ ระเมินภายนอกมาประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐาน และ
ตัวบ่งชี้
9.5.3 ตอบแบบสอบถาม
9.6 การรายงานผลการดาเนินการ
9.6.1 ผูบ้ ริ หารร่ วมกับศึกษานิเทศก์สรุ ปผลการประเมิน
9.6.2 ผูบ้ ริ หารรายงานผลการประเมินให้สานักงานเขตพื้นที่รับทราบ
10. ด้ านส่ งเสริมความรู้ ทางวิชาการชุ มชน
10.1 การเป้ าหมาย
10.1.1 สร้างความเข้าใจในการเรี ยนการสอนให้ชุมชน ผูป้ กครอง
รับทราบ
10.1.2 ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน
10.2 การวางแผน
10.2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาวางแผนกาหนดตารางประชุ มผูป้ กครอง
10.2.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเชิญตัวแทนชุมชนร่ วมวางแผนวิชาการ
10.3 การปฏิบตั ิตามแผน
10.3.1 สถานศึกษาเชิญตัวแทนชุมชน ผูป้ กครองเข้าร่ วมประชุมใหญ่
ภาคเรี ยนละครั้งและมีการเลือกตัวแทนผูป้ กครองเครื อข่าย
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10.3.2 ครู สร้างความสัมพันธ์พบปะผูป้ กครองภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
10.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
10.4.1 ผูบ้ ริ หาร ครู ติดตามให้คาแนะนาผูป้ กครอง และชุมชน
10.5 การตรวจสอบประเมินผล
10.5.1 ตัวแทนชุมชน ผูป้ กครอง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน
งานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.5.2 เปิ ดโอกาสให้ตวั แทนชุมชน ผูป้ กครองแสดงความคิดเห็น
ในวัน ประชุม
10.6 การรายงานผลการดาเนินการ
10.6.1 ครู วชิ าการเป็ นผูส้ รุ ปผลการประเมินและข้อประชุม
10.6.2 ผูบ้ ริ หารรายงานผลการประชุมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. ด้ านประสานความร่ วมม้อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ้น่
11.1.1 การกาหนดเป้ าหมาย
11.1.1 พัฒนาประสานความร่ วมมืองานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
11.1.2 สร้างเครื อข่ายกับสถานศึกษาอื่น
11.2 การวางแผน
11.2.1 ผูบ้ ริ หารสารวจขั้นตอนประสานความร่ วมมืองานวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
11.2.2 ผูบ้ ริ หารเชิ ญตัวแทนสถานศึกษาร่ วมวางแผนพัฒนางานวิชาการ
11.2.3 ผูบ้ ริ หาร ร่ วมกาตัวแทนสถานศึกษาอื่นกาหนดปฏิทินงาน
11.3 การปฏิบตั ิตามแผน
11.3.1 ผูบ้ ริ หารเชิญผูแ้ ทนสถานศึกษาอื่นร่ วม ประชุมชี้แจงรายละเอียด
การเรี ยนการสอนระดับปฐมวัย
11.3.2 ผูบ้ ริ หารนาเสนอการจัดการศึกษาปฐมวัยให้หน่วยงาน
สถานศึกษาอื่นทราบ
11.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
11.3.4 ผูบ้ ริ หารดาเนินการประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาอื่น
11.5 การตรวจสอบประเมินผล
11.5.1 ผูบ้ ริ หารให้ตวั แทนสถานศึกษาอื่นตอบแบบสอบถาม
11.5.2 ผูแ้ ทนสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในวิชาการ
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11.6 การรายงานผลการดาเนินการ
11.6.1 ผูบ้ ริ หารรายงานประสานความร่ วมมือการพัฒนาวิชาการ
สถานศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
12. ด้ านส่ งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครั ว องค์ กร หน่ วยงาน และสถาบันอ้น่
ทีจ่ ัดการศึกษา
12.1 การกาหนดเป้ าหมาย
12.1.1 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว
และหน่วยงานอื่นสนับสนุนงานวิชาการที่จดั การศึกษาปฐมวัย
12.2 การวางแผน
12.2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเชิญตัวแทนบุคคล ครอบครัว องค์กร สถาบัน
อื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัยร่ วมวางแผนจัดกิจกรรมวิชาการ
12.2.2 ผูบ้ ริ หารร่ วมกับตัวแทนกาหนดปฏิทินงาน
12.3 การปฏิบตั ิตามแผน
12.3.1 ผูบ้ ริ หารเชิ ญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่ องการพัฒนางาน
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้กบั บุคคล
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
12.3.2 ครู นาเสนอผลงานกับ ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบัน อื่น
12.4 การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม
12.4.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามอบวุฒิบตั รผูร้ ่ วมประชุมงานวิชาการ
12.4.2 วิทยากรมอบเกียรติบตั รให้ผรู ้ ่ วม้ังวิชาการ
12.5 การตรวจสอบประเมินผล
12.5.1 สถานศึกษาให้ผรู ้ ่ วมงานวิชาการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ
12.6 การรายงานผลการดาเนินการ
12.6.1 คณะกรรมการจัดงานวิชาการสรุ ปผลการจัดงานวิชาการ
12.6.2 ผูบ้ ริ หารสรุ ปส่ งรายงานการประเมินผลให้เขตพื้นที่รับทราบ

กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ
1. การกาหนดเป้ าหมาย
2. การวางแผน
3. การปฏิบตั ิตามแผน
4. การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม
5. การตรวจสอบ ประเมินผล
6. การรายงานผลการดาเนิ นงาน

กระบวนการปฏิบตั ิ
งานวิชาการ
งานวิชาการ
ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา

งานวิชาการ
1. ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
7. ด้านนิเทศการศึกษา
2. ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
8. ด้านแนะแนวการศึกษา
3. ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
9. ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการชุมชน
5. ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 11. ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
6. ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
12. ด้านส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถานบันอื่นที่จดั การศึกษา

การกาหนดเป้ าหมาย

การวางแผน

การปฏิบตั ิตามแผน

รู ปแบบการบริหารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานเตพ้น้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี

การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม

การตรวจสอบ ประเมินผล

การรายงานผลการดาเนินงาน

• สอดคล้องกับพัฒนาการ ของ
เด็ก
• ชุมชนมีส่วนร่ วม

• ผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชน
ร่ วมกันวางแผน
• อบรมครู ให้เป็ นผูด้ าเนินการ

• ผูบ้ ริ หาร ครู ชุมชนร่ วมกัน
พัฒนาหลักสู ตร

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการเป็ นผูก้ ากับ
ติดตาม

• ครู ใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจการใช้หลักสู ตรกับ
ผูป้ กครองละชุมชน

• ผูบ้ ริ หารรายงานกรรมการ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์

ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้

• สร้างองค์ความรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ครู

• ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนร่ วมวางแผน
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
• ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามกาหนดเวลา

• ผูบ้ ริ หาร นิเทศ กากับ ติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู
• ศึกษานิเทศก์ กากับ ติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครู ผสู ้ อน

ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ

• ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์ กากับ
ติดตามการประเมินผล

• ศึกษาค้นคว้างานวิจยั
• จัดการอบรมปฏิบตั ิการ

• ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยเริ่ มลงมือ
วัดผลและประเมินพัฒนาการ
• ครู ผสู ้ อนสังเกตเด็กเป็ น
รายบุคคล
• กาหนดระยะเวลาดาเนินการ
• ครู เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการประเมินผล
การจัดกิจกรรมกับครู ผสู ้ อน
• ผูป้ กครอง ชุมชน มีส่วนร่ วมใน
การรับรู ้และประเมินความพึง
พอใจของครู ผสู ้ อนที่จดั กิจกรรม
• ครู ผสู ้ อนเป็ นผูป้ ระเมินเด็ก
-การสังเกต
-การสัมภาษณ์
-การเขียนบันทึก
• ครู นาผลไปประยุกต์ใช้

• ครู ผสู ้ อนรายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผบู ้ ริ หาร
รับทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
• ผูบ้ ริ หารรายงานผลการจัด
กิจกรรมของครู ต่อเขตพื้นที่
• ครู ผสู ้ อนรายงานผลและประเมิน
พัฒนาการให้ผบู ้ ริ หาร
ศึกษานิเทศก์

ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

• พัฒนาการและความก้าวหน้า
ของเด็กในแต่ละช่วงเวลา
• บทบาทและสถานภาพในกลุ่ม
เด็ก
• สร้างองค์ความรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ครู

• พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยน
• วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
• กาหนดเป้ าหมายการเรี ยน
ร่ วมกันโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
• ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนร่ วมวางแผน
สร้างเกณฑ์วดั ผลและประเมิน
พัฒนาการ

ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

• สื่ อครบ ปริ มาณเพียงพอ ใช้งาน
ได้ดี

• สารวจสื่ อที่มีอยู่
• จัดการหาสื่ อ

• ครู ใช้สื่อสอนประกอบการสอน
• นักเรี ยนลงมือฝึ กปฏิบตั ิสื่อ

• ผูบ้ ริ หาร ศึกษานิเทศก์ กากับ
ติดตามการใช้

• ครู ตรวจสอบสื่ อ
- ระยะครึ่ งปี
- ระยะตลอดปี

• ครู รายงานผลการใช้สื่อต่อ
ผูบ้ ริ หารและ
ศึกษานิเทศก์

• ศึกษานิเทศก์ประชุมสัมมนา
อภิปรายผล

• ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูบ้ ริ หารรายงาน
ผลต่อครู ผสู ้ อน
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ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้

• เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงที่เด็ก
จะได้รับเกี่ยวกับความสัมพันธ์กบั
สิ่ งต่างๆที่พบเห็ น

• ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนร่ วมวางแผน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้
• ผูป้ กครองสารวจแหล่งเรี ยนรู ้

• ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครองพาเด็ก
ทัศนศึกษานอกสถานที่
• ครู สอนนอกห้องเรี ยน

• ผูบ้ ริ หาร นิเทศ ครู จดั กิจกรรม
แหล่งเรี ยนรู ้

• ครู ผสู ้ อนสังเกตเด็กเป็ น
รายบุคคล
• ความพึงพอใจของผูป้ กครอง

• ครู ผสู ้ อนสรุ ปผลต่อผูบ้ ริ หาร
• ผูบ้ ริ หารรายผลทัศนศึกษาต่อ
เขตพื้นที่รับทราบ

ด้านนิเทศการศึกษา

• เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
องค์การที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เช่น
• พัฒนาคน
• พัฒนางาน
• สร้างการประสานร่ วมกัน
• แนะนาแนวทางการศึกษาต่อ
• เตรี ยมความพร้อม

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการร่ วมกัน
วางแผน การนิเทศ

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการศึกษานิเทศก์
ทาการนิเทศ

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
ศึกษานิเทศก์
ทาการ
นิเทศตัวต่อตัว(coaching)

• ผูบ้ ริ หารใช้วธิ ีการสังเกตการ
สอนของครู
• แบบสอบถาม
• สัมภาษณ์

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
ศึกษานิเทศก์สรุ ปผล

• สารวจเด็กที่จบชั้นระดับปฐมวัย

• เชิญผูป้ กครองมาร่ วมกิจกรรม
สร้างความเข้าใจร่ วมกัน

• โรงเรี ยนสร้างความมัน่ ใจให้กบั
ผูป้ กครองและชุมชน

• ผูป้ กครองตอบแบบสอบถาม

ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

• มีความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐาน
และตัวชี้วดั ระดับปฐมวัย

• ปรึ กษาร่ วมกันและสร้างความ
เข้าใจมาตรฐานและตัวชี้ วดั

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
คณะครู ลงมือปฏิบตั ิการ

• สัมภาษณ์
• แบบสอบถาม

ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการ
ชุมชน

• สร้างความเข้าใจ ในการเรี ยน
การสอน ให้ชุมชน ผูป้ กครอง

• กาหนดตารางประชุมผูป้ กครอง

ด้านประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

• สถานศึกษาประสานความ
ร่ วมมือ
• สร้างเครื อข่าย
• เชื่อมความสัมพันธ์กบั บุคคล
ครอบครัวและหน่วยงานอื่น

• สารวจขั้นตอนในการประสาน
ความร่ วมมือ

• ประชุมผูค้ รองภาคเรี ยนละ 1
ครั้ง
• สร้างความสัมพันธ์
• ประชุมชี้แจงรายละเอียดการ
เรี ยนการสอนระดับปฐมวัย

• ผูบ้ ริ หาร ครู วชิ าการ
ศึกษานิเทศก์ทาหน้าประเมิน
สถานศึกษา
• ผูบ้ ริ หาร ครู ติดตาม
แนะนาผูป้ กครอง ชุมชน

• ครู วชิ าการสรุ ปผล
• ผูบ้ ริ หารรายงานต่อเขตพื้นที่
การศึกษา
• ผูบ้ ริ หารร่ วมกับศึกษานิเทศก์
สรุ ปผล

• ผูบ้ ริ หารดาเนิ นการประสาน
ความร่ วมมือกับสถานศึกษาอื่น

•แบบสอบถาม ประเมินตัวแทน
ประสานความร่ วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น
• แบบสอบถามความพึงพอใจ

ด้านแนะแนวการศึกษา

ด้านส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน

• จัดกิจกรรมวิชาการ

• เชิญวิทยากรมาบรรยาย
• เผยแพร่ ผลงาน

• มอบวุฒิบตั ร
• มอบเกียรติบตั ร

• สัมภาษณ์
• แบบสอบถาม

• ครู วชิ าการเป็ นผูส้ รุ ปผลต่อ
ผูบ้ ริ หาร
• ผูบ้ ริ หารรายงานเขต
• ผูบ้ ริ หารรายงานผลต่อเขตพื้นที่
การศึกษา
• คณะกรรมการผูป้ ระเมินผลต่อ
ผูบ้ ริ หาร

รู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพ้น้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
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บทที่ 5
สรุปผลงานวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
มีวตั ถุประสงค์หลักที่สาคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึก ษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหา
การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
สรุ ปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ที่กาหนดไว้เป็ นแนวทาง ซึ่ งมีการดาเนินการและมีผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1. สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการบริ ห ารวิ ช าการในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของ
สถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
พบว่า 1) สภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับปฏิบตั ิ
มาก ( = 4.03, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปฏิบตั ิมากทุกด้าน
2) ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีในภาพรวม มีปัญหาในระดับปั ญหาปานกลาง ( = 2.70, S.D. =
0.90) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปั ญหาปานกลาง 7 ด้าน และระดับปั ญหา
น้อย 5 ด้าน
1. ด้ านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
สภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาโดยรวม พบว่า
มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิมาก( = 4.27, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพปั จจุบนั
การบริ หารวิชาการเรี ยงจากระดับปฏิ บตั ิมากไปหาน้อย พบว่า ข้อ 4) การนิ เทศกากับ ติดตามผล
การดาเนิ นงานการบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการใช้
หลักสู ตรรวมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสม ข้อ 3) การจัดประชุ มคณะทางานเพื่อ
วางแผนบริ หารวิชาการโดยศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาและแผนกลยุทธ์เป็ นข้อมูลในการวางแผน
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6) การสรุ ปผลการดาเนิ นงานบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษาและรายงานผลการดาเนิ นงานให้
ผูเ้ กี่ ยวข้องทราบ ข้อ 2) ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครองและชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการวางแผนและจัดทา
หลักสู ตรสถานศึกษา และข้อ 1) การจัดทาโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาและสาระที่ควรเรี ยนรู้
ได้กาหนดให้มี ในหลักสู ตรสถานศึ กษาสอดคล้องกับวิสัยทัศ น์ เป้ าหมาย และคุ ณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี ด้า นพัฒนาหลัก สู ตรสถานศึ กษาในภาพรวมพบว่า มี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง( = 3.01, S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อปั ญหาบริ หารวิชาการ
เรี ยงจากปั ญหาน้อยไปหามาก พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางคือ ข้อ 1) การจัดทาโครงสร้าง
หลักสู ตรสถานศึกษาและสาระที่ควรเรี ยนรู ้ ได้กาหนดให้มีในหลักสู ตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ข้อ 2) ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง และชุมชนมีส่วน
ร่ ว มในการวางแผนและจัด ท าหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ข้อ 4) การนิ เ ทศ ก ากับ ติ ด ตามผลการ
ดาเนิ นงานการบริ หารหลัก สู ตรของสถานศึก ษา ข้อ 3) การจัดประชุ มคณะท างานเพื่ อวางแผน
บริ หารวิชาการโดยศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาและแผนกลยุทธ์เป็ นข้อมูลในการวางแผน ข้อ 5)
การตรวจสอบและประเมิ นผลการใช้หลักสู ตรรวมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสม
และข้อ 6) การสรุ ป ผลการด าเนิ น งานบริ ห ารหลัก สู ต รของสถานศึ ก ษาและรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
2. ด้ านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้โดยรวม พบว่า มี
การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 4.09, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพปั จจุบนั การบริ หาร
วิชาการเรี ยงจากการปฏิ บ ตั ิ ม ากไปหาน้อย พบว่า ข้อ 6) การรายงานผลการจัดกิ จกรรมให้ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนาผลการจัดกิจกรรมไปปรับปรุ งแก้ไขครั้งต่อไป ข้อ 5) การตรวจสอบและ
ประเมินผลการเรี ยนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุ มชนที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้ รับทราบ ข้อ 4) การนิ เทศ ติ ดตามผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ ข้อ 3) การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนให้รู้จกั เทคนิ คและวิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย ข้อ 2) การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
ข้อ 1) การกาหนดเป้ าหมายวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลก่อนวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ในภาพรวมพบว่า มีปัญหา
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อยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.47, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อปั ญหาบริ หารวิ ชาการเรี ยงจาก
ปั ญหาน้อยไปหามาก พบว่า มี ปั ญหาอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 2 ข้อ และระดับน้อย 4 ข้อ คื อ
ข้อ 6) การรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนาผลการจัดกิจกรรมไปปรับปรุ ง
แก้ไ ขครั้ งต่ อไป ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมิ นผลการเรี ย นให้ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ผูป้ กครองและชุ ม ชนที่ มี ส่ วนร่ วมในการพัฒนากระบวนการเรี ย นรู ้ รับ ทราบ ข้อ 4) การนิ เทศ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ ข้อ 2) การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการ
จัดประสบการณ์โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ข้อ 3) การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอนให้รู้จกั
เทคนิ ค และวิธี การสอนอย่างหลากหลาย และข้อ 1) การก าหนดเป้ าหมายวิเคราะห์ ผูเ้ รี ย นเป็ น
รายบุคคลก่อนวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้ านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
สภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาเพชรบุ รี ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการโดยรวม
พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 4.22, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพปั จจุบนั
การบริ หารวิชาการเรี ยงจากการปฏิบตั ิมากไปหาน้อย พบว่าระดับปฏิบตั ิมากมี 5 ข้อ ระดับปาน
กลางมี 1 ข้อ คือ ข้อ 6) การรายงานผลการวัดและประเมินพัฒนาการให้มีคุณภาพ ส่ วนระดับ
มาก คื อ ข้อ 3) การวัดและประเมิ นผลพัฒนาการเด็ก ตามสภาพจริ งอย่า งสม่ า เสมอ ข้อ 1) การ
กาหนดระเบี ย บแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การวัดและประเมิ นพัฒนาการของสถานศึ ก ษาอย่างชัดเจน
ข้อ 5) การตรวจสอบการใช้เครื่ องมื อวัดผลและประเมิ นผลพัฒ นาการที่ มี คุณภาพมี มาตรฐาน
ข้อ 2) การส่ ง เสริ ม ให้ค รู จ ัดท าแผนการวัด และประเมิ น พัฒนาการให้ส อดคล้องกับ มาตรฐาน
การศึกษา และข้อ 4) การกากับ ติดตาม การวัดผลและประเมินพัฒนาการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินพัฒนาการตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการในภาพรวมพบว่า มี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.47, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อปั ญหาบริ หารวิชาการเรี ยง
จากปั ญ หาน้ อ ยไปหามาก พบว่ า ระดั บ ปั ญ หาปานกลางมี 1 ข้ อ และปั ญ หาน้ อ ย 5 ข้ อ
ปั ญหาปานกลาง คือ ข้อ 1) การกาหนดระเบียบแนวปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ข้อ 2) การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการวัดและประเมินพัฒนาการให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ข้อ3) ) การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งอย่าง
สม่าเสมอ ข้อ 6) การรายงานผลการวัดและประเมินพัฒนาการให้มีคุณภาพ ข้อ 5) การตรวจสอบ
การใช้เครื่ องมือวัดผลและประเมินผลพัฒนาการที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และ ข้อ 4) การกากับ
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ติ ด ตาม การวัด ผลและประเมิ น พัฒ นาการเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น พัฒ นาการตาม
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
4. ด้ านวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สภาพปัจจุบนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาโดยรวม
พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 4.12, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพปั จจุบนั
การบริ หารวิชาการเรี ยงจากการปฏิบตั ิมากไปหาน้อย พบว่า สภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมากคือ
ข้อ 1) สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นประโยชน์และความสาคัญของการทาวิจยั
ข้อ 2) มี แ ผนการจัด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารเกี่ ย วกับ การจัดท าวิจ ัย ให้ ก ับ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา
ข้อ 3) การส่ งเสริ มบุคลากรในการทาวิจยั อย่างต่อเนื่อง ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยเพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน ข้อ 6) การเผยแพผลงาน
การวิจยั กับสถานศึ ก ษาหน่ วยงานและองค์กรอื่ น และข้อ 4) การกากับ ติ ดตาม การทาวิจยั อย่า ง
ต่อเนื่อง
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมพบว่า มี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง( = 3.46, S.D. = 1.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อปั ญหาการบริ หาร
วิชาการเรี ยงจากปัญหาน้อยไปหามาก พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางคือ ข้อ 6) การเผยแพร่
ผลงานการวิจยั กับสถานศึกษาหน่วยงานและองค์กรอื่น ข้อ4) การกากับ ติดตามการทาวิจยั อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ข้อ 3) การส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรในการท าวิ จ ัย อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ข้อ 5) การตรวจสอบและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน ข้อ 2)
มี แผนการจัดอบรมปฏิ บ ตั ิ ก ารเกี่ ย วกับ การจัดท าวิจยั ให้ก ับ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา และข้อ 1)
สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคคลากรให้เห็นประโยชน์และความสาคัญของการทาวิจยั
5. ด้ านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัด
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี ด้า นพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
โดยรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 4.10, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพ
ปัจจุบนั การบริ หารวิชาการเรี ยงจากการปฏิบตั ิมากไปหาน้อย พบว่า สภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก
5 ข้อ มีขอ้ มาก 5 คือ ข้อ 1) การระบุเป้ าหมายการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
ปฐมวัยอย่างชัดเจน และส่ วนที่เหลือมาก 5 ข้อ คือ ข้อ 3) การจัดทาแผนทะเบียนสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อ 6) การรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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ข้อ 2) การจัดทาแผนทะเบียนสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ข้อ 4) การส่ งเสริ ม นิ เทศ
กากับ ติดตามและผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และข้อ 5) การตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในภาพรวม
พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง( = 2.67, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อปั ญหาการ
บริ หารวิชาการเรี ยงจากปัญหาน้อยไปหามาก พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางคือ ข้อ 1) การ
ระบุเป้ าหมายพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน ข้อ 2) การจัดทา
แผนทะเบี ยนสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึ กษา ข้อ 6) การรายงานผลการใช้สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข้อ 4) การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม และการนิ เทศการ
ใช้สื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึก ษา ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมิ นผลการใช้สื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง และระดับน้อยมี
1 ข้อ คือ ข้อ 3) การนาวัสดุทอ้ งถิ่นมาผลิ ตสื่ อการเรี ยนการสอนและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการผลิตสื่ อ การเรี ยนการสอน
6. ด้ านพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
สภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ โดยรวม พบว่า มีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 4.03, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพปั จจุบนั การบริ หาร
วิชาการเรี ยงจากการปฏิ บตั ิมากไปหาน้อย พบว่า สภาพปั จจุบนั อยู่ในระดับมากคื อ ข้อ 5) การ
ตรวจสอบและประเมินผลแหล่งเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ ข้อ 4) การกากับ ติดตาม และส่ งเสริ มแหล่ง
เรี ยนรู ้ อย่างสม่าเสมอ ข้อ 3) การส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ครู นักเรี ยนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และพัฒนา
อย่างสม่ าเสมอ ข้อ 2) การจัดทาแผนทะเบี ยนข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อ 1) การระบุเป้ าหมายการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน และข้อ 6) การรายงาน
ผลการดาเนินงานและนาผลการประเมินแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ( = 2.40, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อปั ญหาบริ หารวิชาการเรี ยงจากปั ญหา
น้อยไปหามาก พบว่า คื อ ข้อ 2) การจัดท าแผนทะเบี ย นข้อมู ล แหล่ ง การเรี ย นรู ้ ท้ งั ภายในและ
ภายนอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อ1) การระบุเป้ าหมายการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่ชดั เจน ข้อ 3) การ
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ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู นักเรี ยน ใช้แหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างสม่าเสมอ ข้อ 6) การรายงาน
ผลการดาเนิ นงานและนาผลการประเมินแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ข้อ 5) การ
ตรวจสอบและประเมินผลแหล่งเรี ยนรู ้ อย่างสม่ าเสมอ และข้อ 4) การกากับ ติดตาม และส่ งเสริ ม
แหล่งเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
7. ด้ านนิเทศการศึกษา
สภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านนิ เทศการศึกษาโดยรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิ
อยูใ่ นระดับมาก( = 3.91, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการ
เรี ยงจากการปฏิบตั ิมากไปหาน้อย พบว่า สภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมากคือ ข้อ 5) การประเมินผล
การนิ เทศ งานวิชาการตามแผนการนิ เทศอย่างสม่ าเสมอ ข้อ 4) การควบคุม กากับ ติดตาม การ
นิเทศงานวิชาการอย่างต่อเนื่ อง ข้อ 6) รายงานผลการนิ เทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนเพื่อ
นาไปปรั บปรุ งแก้ไข ข้อ 3) การดาเนิ นการนิ เทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนตามแผนที่
กาหนดไว้ ข้อ 2) ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนดปฏิ ทินการนิ เทศการเรี ยนการสอน
และ ข้อ 1) สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายและทิศทางการนิเทศภายในสถานศึกษา
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี ด้า นนิ เทศการศึ กษา ในภาพรวมพบว่า มี ปัญหาอยู่ใ น
ระดับปานกลาง( = 2.49, S.D. = 0.93) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย ส่ วนปั ญหาน้อยมี 4 ข้อ และปั ญหาปานกลางมี 2 ข้อ คือ ข้อ 4) การควบคุ มกากับ
ติดตาม การนิ เทศ งานวิชาการอย่างต่อเนื่ อง ข้อ 5) การประเมินผลการนิ เทศงานวิชาการตาม
แผนการนิ เทศอย่างสม่ าเสมอ ส่ วนปั ญหาน้อย คือ ข้อ 3) การดาเนิ นการนิ เทศงานวิชาการและ
การเรี ยนการสอนตามแผนที่กาหนดไว้ ข้อ 2) ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนดปฏิทินการ
นิ เทศการเรี ยนการสอน ข้อ 1) สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายและทิ ศทางการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา และ ข้อ 6) รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยนการสอนเพื่อ
8. ด้ านแนะแนวการศึกษา
สภาพปั จจุ บนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุ รี ด้านแนะแนวการศึกษาโดยรวม พบว่า มีการ
ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 3.93, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพปั จจุบนั การบริ หาร
วิชาการเรี ยงจากการปฏิ บตั ิมากไปหาน้อย พบว่า สภาพปั จจุบนั อยู่ในระดับมาก คือข้อ 4) การ
กากับ ติดตาม นิเทศ การจัดระบบและกระบวนการแนะแนวอย่างสม่าเสมอ ข้อ 3) การจัดกิจกรรม
แนะแนวอย่างหลากหลายเหมาะสมกับปั ญหาและความต้องการของผูป้ กครอง ข้อ 6) การรายงาน
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ผลการดาเนิ นงานการแนะแนว ข้อ 2) จัดทาแผนการทาเอกสาร คู่มือ และเครื่ องมือการแนะแนว
อย่างเพียงพอ ข้อ 1) การประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกาหนดแนวทางและเป้ าหมายการแนะ
แนวอย่างชัดเจน และ ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนวปั ญหาและความต้องการ
ของผูป้ กครอง
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านแนะแนวการศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยูใ่ น
ระดับปานกลาง( = 2.61, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อปั ญหาการบริ หารวิชาการเรี ยงจาก
ปั ญ หาน้ อ ยไปหามาก พบว่ า มี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดับ ปานกลางคื อ ข้อ 5) การตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลการแนะแนวปั ญ หาและความต้อ งการของผู้ป กครอง ข้อ 6) การรายงานผลการ
ดาเนิ นงานการแนะแนว ข้อ 3) การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างหลากหลายเหมาะสมกับปั ญหาและ
ความต้องการของผูป้ กครอง ข้อ 1) จัดทาแผนการทาเอกสาร คู่มือ และเครื่ องมือการแนะแนวอย่าง
เพียงพอ ข้อ 4) การกากับ ติดตาม นิ เทศ การจัดระบบและกระบวนการแนะแนวอย่างสม่ าเสมอ
และข้อ 2) จัดทาแผนการทาเอกสาร คู่มือและเครื่ องมือการแนะแนวอย่างเพียงพอ
9. ด้ านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สภาพปั จจุ บนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัด
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี ด้า นพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาโดยรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 4.01, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อสภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการเรี ยงจากการปฏิบตั ิมากไปหาน้อย พบว่า สภาพปั จจุบนั อยู่
ในระดับมาก คือ ข้อ 5) การดาเนินงานการพัฒนางานตามแผนติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ข้อ4) การส่ งเสริ ม ควบคุ ม กากับ ติดตาม นิ เทศ
การประกันคุ ณภาพ ข้อ 3) ดาเนิ นการพัฒนางานตามแผนประกันคุ ณภาพการศึ กษาปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อ 6) นาผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ข้อ 2) การวางแผนการพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาตามระบบประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้บ รรลุ
เป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษา และข้อ1)สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี ด้า นพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา
ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ( = 2.47, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อปั ญหา
การบริ หารวิชาการเรี ยงจากปั ญหาน้อยไปหามาก พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง3 ข้อ และ
ระดับ ปั ญหาน้อ ย มี 3 ข้อ ส าหรั บระดับปั ญหาปานกลาง คื อ ข้อ 2) การวางแผนการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษา
ข้อ1) สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ข้อ3) ดาเนินการพัฒนาตาม
แผนประกันคุ ณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนระดับน้อยคือ ข้อ 6) นาผลการประเมิน
คุณภาพในสถานศึกษามาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และข้อ 4) การส่ งเสริ ม ควบคุม
กากับ ติดตาม นิ เทศการประกันคุณภาพ และข้อ 5) การดาเนินงานการพัฒนางานตามแผนติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
10. ด้ านส่ งเสริมความรู้ ทางวิชาการชุ มชน
สภาพปั จจุ บนั การบริ หารวิช าการในการจัดการศึ กษาปฐมวัย ของสถานศึ กษาสั งกัด
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี ด้า นส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด้า นวิช าการแก่ ชุ ม ชน
โดยรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 3.93, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพ
ปั จจุบนั การบริ หารวิชาการเรี ยงจากการปฏิบตั ิมากไปน้อย พบว่า สภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมากคือ
ข้อ 6) การรายงานผลดาเนินงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชนเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่ อง ข้อ 3) การจัดทาปฏิ ทินการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน ข้อ 4) การ
ส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิเทศ การปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
ข้อ 2) การจัดทาแผนส่ งเสริ มความรู ้ การศึกษาปฐมวัยแก่ ชุมชน ข้อ 1) การระบุเป้ าหมายในการ
ส่ งเสริ มความรู ้การศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน และข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี ด้านส่ งเสริ มความรู ้ ด้านวิชาการแก่ ชุมชนในภาพรวม
พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง( = 2.82, S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ปั ญหาการ
บริ หารงานวิชาการเรี ยงจากปั ญหาน้อยไปหามาก พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางคือ ข้อ 6)
การรายงานผลดาเนิ นงานส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด้า นวิช าการแก่ ชุ ม ชนเพื่ อน าไปปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขอย่า ง
ต่อเนื่ อง ข้อ 4) การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติ ดตาม การปฏิ บตั ิ งานส่ งเสริ มความรู ้ ด้านวิชาการแก่
ชุ มชน ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้ ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
ข้อ 3) การจัดท าปฏิ ทิ นปฏิ บ ตั ิ ง านส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด้า นวิช าการแก่ ชุ ม ชน ข้อ 2) การจัด ท าแผน
ส่ งเสริ มความรู ้ การศึ ก ษาปฐมวัยแก่ ชุมชน และข้อ 1) การระบุ เป้ าหมายในการส่ งเสริ มความรู ้
การศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน
11. ด้ านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอืน่
สภาพปั จจุ บนั การบริ หารวิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
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กับสถานศึกษาอื่นโดยรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก( = 3.91, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ สภาพปั จจุ บ นั การบริ หารวิชาการเรี ยงจากการปฏิ บ ตั ิ มากไปหาน้อย พบว่า สภาพ
ปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก คือ 4) การกากับ ติดตาม นิ เทศประสาน ความร่ วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการสม่าเสมอ ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่ วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการสม่าเสมอ ข้อ 6) การรายงานผลการดาเนิ นงานประสานความร่ วมมื อในการพัฒนางาน
วิชาการ ข้อ 3) การจัดทาปฏิทินประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการและดาเนิ นการตาม
กาหนดสม่าเสมอ ข้อ 2) แผนการจัดทาเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่ วมมือในการพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น และข้อ 1) การกาหนดเป้ าหมายประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาการวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง( = 2.71, S.D. = 0.94) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ปั ญหาการบริ หารวิชาการเรี ยงจากปั ญหาน้อยไปมาก พบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลางคือ ข้อ 1) การกาหนดเป้ าหมายประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ ข้อ 4)
การกากับ ติดตาม นิเทศประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการสม่าเสมอ ข้อ 2) แผนการ
จัดทาเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่ วมมื อในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึ กษาและ
องค์กรอื่น ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
ข้อ 3) การจัดทาปฏิทินประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการและดาเนิ นการตามกาหนด
สม่าเสมอ และข้อ 6 การรายงานผลการดาเนินงานประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
12. ด้ า นส่ งเสริ ม สนั บสนุ นวิช าการแก่ บุค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ วยงาน และ
สถาบันอืน่ ทีจ่ ัดการศึกษา
สภาพปั จจุ บนั การบริ หารวิช าการในการจัดการศึ กษาปฐมวัย ของสถานศึ กษาสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านส่ งเสริ มสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาโดยรวม พบว่า มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มาก( = 3.96, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อสภาพปั จจุบนั การบริ หารวิชาการเรี ยงจากการ
ปฏิบตั ิมากไปหาน้อย พบว่า สภาพปั จจุบนั อยู่ในระดับมากคือ ข้อ 1) การระบุเป้ าหมายส่ งเสริ ม
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมิ นผลส่ งเสริ มสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครั ว องค์กร
หน่ วย และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ข้อ 6) การรายงานผลดาเนิ นส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื่ นที่ จดั การศึ กษา ข้อ 4) การส่ ง เสริ ม นิ เทศ
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กากับ ติดตาม งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย ข้อ 3) การ
จัดทาปฏิ ทินส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื่น
ที่จดั การศึก ษา และข้อ 2) ข้อ 2) การจัด ท าแผนเอกสาร และคู่ มือส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น วิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
ปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านส่ งเสริ มสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื่นที่ จดั การศึกษาในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.12, S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ปั ญหาการบริ หารวิชาการเรี ยงจากปั ญหาน้อย
ไปหามาก พบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางคือ ข้อ 6) การรายงานผลดาเนิ นส่ งเสริ มสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงานสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ข้อ 5) การตรวจสอบ
และประเมินผลส่ งเสริ มสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อื่น ที่จดั การศึกษา ข้อ 4) การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติ ดตาม การส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่ วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ข้อ 3) การจัดทาปฏิ ทินส่ งเสริ ม
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ข้อ 1)
การระบุเป้ าหมายส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
ที่จดั การศึ ก ษา และข้อ 2) การจัดท าแผนเอกสาร และคู่ มือส่ งเสริ มสนับสนุ น วิช าการแก่ บุ คคล
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย
2. รู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
จากการวิเ คราะห์ เอกสาร และงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้องและการสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
ความเหมาะสมของรู ป แบบการบริ ห ารวิช าการในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม พบว่า มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.77, S.D. = 0.40)
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิของรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม พบว่า มี
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.71, S.D. = 0.32)
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2.1 รู ป แบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึก ษาสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ที่มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทาง
กระบวนการปฏิ บตั ิงานวิชาการ 6 ขั้น คือ1) การกาหนดเป้ าหมาย 2) การวางแผน 3)การปฏิบตั ิ
ตามแผน 4) การส่ งเสริ ม นิเทศ กากับ ติดตาม 5) การตรวจสอบ ประเมินผล 6) การรายงานผลการ
ดาเนิ นงาน และเป็ นแนวทางการบริ ห ารวิช าการในการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษา
12 ด้า น คื อ 1) ด้า นพัฒ นาหลัก สู ต รของสถานศึ ก ษา 2) ด้า นพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้
3) ด้านวัดผลและ ประเมินพัฒนาการ 4) ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ด้านพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี 6) ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ 7) ด้านนิเทศการศึกษา 8) ด้านแนะแนว
การศึกษา 9) ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ทาง
วิชาการชุ มชน 11) ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) ด้าน
การส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น ที่จดั การศึกษา
อภิปรายผล
ผลจากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ป ระเด็ น ส าคัญ และข้อ ค้น พบ สามารถน ามาอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ในประเด็นสองประเด็น คือ 1) ประเด็นเกี่ ยวกับสภาพปั จจุ บนั ปั ญหาในการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุ รี และ 2) ประเด็นความคิ ดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิเกี่ ย วกับการพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
วิช าการในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ประเด็นเกีย่ วกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สามารถอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
สภาพปั จจุ บนั การบริ หารวิช าการในการจัดการศึ กษาปฐมวัย ของสถานศึ กษาสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบตั ิมาก ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู ้น าที่ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจัด การและ
จาเป็ นต้องนาพาสถานศึ ก ษาให้เจริ ญก้า วหน้าเท่า กันความเจริ ญทางด้า นเศรษฐกิ จและสั งคมที่
เติบโตอย่างรวดเร็ ว และมีการแข่งขันกันสู ง ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคปั จจุบนั จึงต้องมีความเป็ น
ผูน้ าในการปฏิบตั ิภารกิจ ที่จะนาสถานศึกษาเข้าเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษาซึ่ งถื อว่าเป็ นเป้ าหมาย
สู งสุ ดของสถานศึกษา และต้องพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่ เชื่ อถื อได้ ประกอบกับผูบ้ ริ หาร
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สถานศึ ก ษาได้มี ก ารนาทางตนเองเกี่ ย วกับ การบริ หารงานยุค ใหม่ ที่ เรี ย กว่า การบริ หารโดยยึด
สถานศึกษาเป็ นฐานเพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าบริ หารมืออาชี พและพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณาสภาปั จจุบนั เป็ นรายด้านแล้ว พบว่า อยู่ในระดับปฏิ บตั ิมาก
ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจและดูพฒั นาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก นั้น
ถือว่าเป็ นแนวทางสาคัญที่ผบู้ ริ หารจะจัดการการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ได้ตามเป้ าหมายที่
หลักสู ตรกาหนด ให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่เกี่ ยวกับการนาหลักสู ตรไปใช้ผบู ้ ริ หารถือว่า
เป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุด จะต้องเป็ นผูเ้ อาหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเนื้ อหาของหลักสู ตรที่
หน่ วยงานจัดวางไว้ไ ปใช้ใ ห้เกิ ดผล และยัง มี หน้า ที่ หลัก อี ก อย่า งหนึ่ ง คื อ การพัฒนาหลัก สู ตร
ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องมีความสามารถในการทาความเข้าใจในกระบวนการในการพัฒนาหลักสู ตร
เนื่องจากหลักสู ตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็ นหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การกาหนด ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของชุ มชนได้อย่างแท้จริ ง จึงต้องมีการนาหลักสู ตรระดับชาติ มา
ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละชุ มชน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Beauchamp (1968: 212) ที่กล่าวว่า
สถานศึกษาแต่ละแห่ งมีหน้าที่จดั การศึกษาให้เหมาะสมกับชุ มชนนั้นๆ เพราะชุ มชนแต่ละชุ มชนมี
สภาพปั ญหาและความต้องการแตกต่างกัน แลรองลงมาคือ ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
ปฐมวัย พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้การศึกษาปฐมวัย ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้การศึกษาปฐมวัย
ด้านนิเทศการศึกษาปฐมวัย
ด้านแนะแนวการศึกษาปฐมวัย ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย ด้านส่ งเสริ มความรู้การศึกษาปฐมวัย ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น และด้านการส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่ บุคคล ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงาน
และสถาบันที่จดั การศึกษาตามลาดับ ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเกรี ยงศักดิ์ วรรณ
พันธ์ (2550) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาสภาพการบริ หารงานวิช าการการศึ ก ษาปฐมวัย ของสถานศึ ก ษาสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึ ก ษาการศึ ก ษาปฐมวัย ด้า นการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ก ารศึ ก ษาปฐมวัย และด้า นการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู ้การศึกษาปฐมวัย มีการนาผลการประเมินการใช้หลักสู ตรมาปรับปรุ งแก้ไข มี
การติดตามการประเมินผลการใช้หลักสู ตร มีการวิเคราะห์หลักสู ตรของคณะทางานที่สถานศึกษา
แต่งตั้งและความชัดเจนในการจัดบุ คลากรเข้า สอนการศึ กษาปฐมวัยอย่างเพียงพอ ครู ผูส้ อนจบ
การศึกษาปฐมวัยโดยตรง ตลอดจนด้านอาคารสถานที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ยอ่ มส่ งผลให้การดาเนิ นงาน
ด้า นการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ก ารศึ ก ษาปฐมวัย มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลงานวิจ ัย ของ
ประวิ ท ย์ อ่ อ นแก้ว (2549) ที่ พ บว่ า สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในฝั น สั ง กัด

205

สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีสภาพการบริ หาร
วิชาการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิมาก
ปั ญ หาในการบริ หารวิ ช าการในการจัด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของสถานศึ ก ษาสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุ รี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณา
เป็ นรายข้อ ทุ ก ข้อ อยู่ใ นระดับ ปั ญ หาปานกลาง 7 ข้อ และอยู่ใ นระดับ ปั ญ หาน้อ ย 5 ข้อ คื อ
ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ด้าน
นิ เทศการศึกษาปฐมวัย แต่ขอ้ ที่มีปัญหาการบริ หารงานอยูใ่ นระดับปั ญหาปานกลาง 3 อันดับแรก
จากมากไปหาน้อย คือด้านการวิจยั เพื่ อคุ ณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้านส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการ
แก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ก ร หน่ วยงาน สถาบันอื่ นที่ จดั การศึ ก ษา และด้า นพัฒนาหลัก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัย สาหรับด้านการวิจยั ครู ขาดความรู ้ความเข้าใจระเบียบว่าด้วยการวิจยั การศึกษา
ปฐมวัย มีการจัดหาเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการวิจยั การศึกษาปฐมวัยและเครื่ องมือการวิจยั ไม่
มี คุณภาพ จัดเก็บไม่เป็ นระบบ ด้านการส่ งเสริ มสนับสนุ นวิชาการแก่ บุค คล ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงาน สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ไม่เห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน ด้านพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษาปฐมวัยในเรื่ องการประชาสัมพันธ์หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องยังไม่
สามารถดาเนิ นการได้อย่างทัว่ ถึ ง การสรุ ปและรายงานผลการใช้หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยและ
ความร่ วมมือของชุมชนในการพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นซึ่ งมีสาเหตุมาจาก
ผูบ้ ริ หารไม่มีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญในการจัดทาหลักสู ตร ครู
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสู ตร ชุ มชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสู ตร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดรุ ณี ทองสร้ าง (2548) ในเรื่ องการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัยที่
สาคัญ คือ เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี ควรมีการนิ เทศ ติดตาม ผลการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาภาค
เรี ยนละ 1 ครั้ง ครู ผสู ้ อนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ตรงตามหลักสู ตรสถานศึกษา
2) ประเด็ น การพัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการในการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ของ
สถานศึกษาสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผู้วจิ ัยขอเสนอการอภิปรายผล
ดังต่ อไปนี้
2.1 การวิจยั ครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา โดยทาการศึกษาทั้งข้อมูล
เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิ งปริ มาณเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเชิ งประจักษ์ที่ถูกต้องชัดเจน สามารถนามา
ก าหนดเป็ นตัว แปรไว้ใ นแต่ ล ะองค์ป ระกอบหลัก ของรู ป แบบการบริ ห ารวิ ช าการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ได้อย่าง
ถูกต้องตามทฤษฎี และสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ เชิ งเหตุ ผลของเรื่ องที่ ศึกษาได้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับแนวคิดของ Keeves (1988); ศักดา สถาพรวจนา (2549) กล่าวไว้เกี่ยวกับคุณลักษณะ
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ที่ ดีของรู ปแบบ สรุ ปได้ดงั นี้ “รู ปแบบต้องมี ความสัมพันธ์ อย่างมี โครงสร้ างของตัวแปรที่ ศึกษา
สามารถใช้ พ ยากรณ์ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ด้ว ยข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ รู ป แบบควรอธิ บ ายโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่ องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน เป็ นการสร้างความคิดรวบยอดใหม่ และมี
ความสอดคล้องกับทฤษฏีของเรื่ องที่จะทา”
2.2 การพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จากการพัฒนารู ปแบบตามขั้นตอนของ
การวิจยั ทาให้ได้รูปแบบการบริ หารวิชาการโดยประกอบด้วยกระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการ 6 ขั้น
มีความสัมพันธ์กบั งานวิชาการ 12 ด้าน กระบวนการปฏิบตั ิงานวิชาการ ดังกล่าว มีความสาคัญต่อ
รู ปแบบการบริ หารวิชาการเพราะทาให้มีความชัดเจน ผูบ้ ริ หาร ครู วิชาการ ครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย
ได้เห็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ งาน และสามารถนาผลการบริ หารไปใช้ใ นการปรั บปรุ งคุ ณภาพ
การศึกษา งานวิชาการถื อว่าเป็ นงานหลักของสถานศึกษาเนื่ องจากเป็ นงานที่เกี่ ยวข้องโดยตรงใน
การพัฒนาเด็กให้บรรลุ เป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึ งให้ความสาคัญกับงานวิชาการมากที่สุด
โดยเฉพาะด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ด้านวัดผลและประเมิน
พัฒนาการ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ (2546) ที่ได้กาหนด
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นภารกิจที่สาคัญทางด้านวิชาการ
นอกจากนี้ ยงั มีงานวิชาการอีก คือ ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ด้านนิ เทศการศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษา ด้านพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านส่ งเสริ มความรู ้วชิ าการแก่ชุมชน ด้านประสานความ
ร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และด้านส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนิ เทศ
การศึ ก ษาจะต้องมี ก ารนิ เทศอยู่เป็ นประจาเนื่ องจากครู ผูส้ อนยัง ขาดความมัน่ ใจในการที่ จะใช้
หลัก สู ตรประกอบการสอน ดัง นั้น การที่ จะพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เด็ ก มี
พัฒนาการเจริ ญเติบโตเต็มวัย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจาเป็ นต้องมุ่งมัน่ ในการพัฒนางานวิชาการเป็ น
สาคัญ
กระบวนการปฏิ บตั ิ งานวิช าการ 6 ขั้น คื อ 1) การกาหนดเป้ าหมาย 2) การวางแผน
3) การปฏิบตั ิตามแผน4) การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติดตาม 5)การตรวจสอบ ประเมินผล 6) การ
รายงานผลการดาเนินงาน เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของสถานศึ ก ษาสั ง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบุ รี ซึ่ ง ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาควรจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ และหลักวิชาการโดยวิธีแก้ปัญหาเชิ งระบบภายใต้ความเชื่ อ
ว่ามนุษย์ทุกคนพัฒนาได้โดยใช้ระบบ PDCA ของ Deming คือ บุคลากรทุกคนร่ วมวางแผน (Plan)
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ร่ วมปฏิ บตั ิ (Do) ร่ วมตรวจสอบ (Check) และร่ วมปรับปรุ งพัฒนา (Action) รวมถึงการใช้เทคนิ ค
เชิ ง บู ร ณาการกับ กระบวนการปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าการ 6 ขั้น ดัง กล่ า ว จากการวิจ ัย ผูว้ ิจ ัย ได้ใ ช้วิ ธี
การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บนั และปั ญ หาโดยใช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นต้น แบบปฐมวัย
(Best Practice)และให้ผบู้ ริ หาร ครู ผสู้ อนระดับปฐมวัยตอบแบบสอบถามเพื่อที่จะได้นาข้อมูลมา
ร่ า งรู ป แบบโดยให้ ผู้เ ชี่ ย วชาญท าการ(Connoisseurship) แล้ ว น าผลมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโดยให้
ผูท้ รงคุ ณวุฒิป ระเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ป แบบ(ฉบับ ร่ า ง) จนกระทัง่ ได้
รู ปแบบฉบับสมบูรณ์ปรากฏว่าการศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหาพบว่าระดับปั ญหาโดยรวมอยู่ที่
ระดับปานกลาง ซึ่งมีปัญหาระดับ
ปานกลาง 7 ด้าน และระดับน้อย 5 ด้าน ในที่ น้ ี ผวู้ ิจยั ขอนา
ปัญหาระดับปานกลาง 7 ด้านมาอภิปรายผลเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ครู ส่วนมากไม่มีความรู ้เรื่ องการทาวิจยั แต่ครู มีขอ้ มูลและผลงานของเด็กที่ครู เก็บ
รวบรวมเป็ นประจาอยู่แล้ว เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องกาหนดเป้ าหมายที่จะต้อง
สร้างองค์ความรู้ งานวิจยั ให้กบั ครู วางแผนการจัดอบรมวิจยั ปฏิ บตั ิตามแผนโดยส่ งครู เข้ารับการ
อบรมการทาวิจยั ผูบ้ ริ หารติดตามผลหลังจากครู กลับมาแล้วประเมินผลโดยการตรวจสอบเริ่ มจาก
การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนโดยให้ครู ผูส้ อนระดับปฐมวัยส่ งรายงานการทาวิจยั ต่อผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หาร
รายงานผลส่ งต่อเขตพื้นที่ 2) ด้านส่ งเสริ มสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรและ
สถาบันอื่ นที่จดั การศึก ษา เป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาต้องเชื่ อมความสัม พันธ์ กบั ผูป้ กครอง
ชุมชน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัยโดยการวางแผนการประชุมสร้างความสัมพันธ์ ปฏิบตั ิ
ตามแผนเชิญมาประชุมวันและเวลาดังกล่าวร่ วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านวิชาการ
ระดั บ ปฐมวัย ก ากั บ ติ ด ตามโดยการส ารวจความร่ วมมื อ ของแต่ ล ะฝ่ ายที่ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม
การประเมินผลโดยให้ผปู้ กครอง ชุมชน สถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัยตอบแบบความพึงพอใจ
ในงานวิชาการของสถานศึกษา คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบรายงานและสรุ ปผล ผูบ้ ริ หารรายงาน
เขตพื้ นที่ 3) ด้า นพัฒนาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา เป้ าหมายผูบ้ ริ หาร ครู วิชาการ ครู ผูส้ อนระดับ
ปฐมวัย กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผูป้ กครอง ตัวแทนชุ มชน ร่ วมกันกาหนดเป้ าหมายพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึ กษา โดยการวางแผนร่ วมกันที่จดั ทาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ แล้วปฏิ บตั ิตามแผนกาหนดวันเวลาให้มาร่ วมกันจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษาของระดับปฐมวัย ผูบ้ ริ หารนิเทศ กากับ ติดตาม ผลการใช้หลักสู ตรของครู ผสู้ อนระดับ
ปฐมวัย ครู ผสู้ อนประเมินผลการการใช้หลักสู ตรหลัง จากจบหน่ วยการสอนทุกสัปดาห์ ผูบ้ ริ หาร
ก าหนดให้ ค รู ผูส้ อนส่ ง รายงานการใช้ห ลัก สู ต รทุ ก สั ป ดาห์ เ พื่ อผูบ้ ริ ห ารจะได้ท ราบผลการใช้
หลักสู ตรจะได้นาไปปรับปรุ งแก้ไขในโอกาสต่อไป 4) ด้านส่ งเสริ มความรู ้ วิชาการแก่ชุมชน
เป้ าหมายเพื่อพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนระดับปฐมวัย โดยการวางแผนร่ วมกับผูป้ กครองเพื่อ
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สร้ า งความเข้า ใจในด้า นการเรี ยนการสอนร่ วมกัน ปฏิ บ ัติตามแผนโดยเชิ ญตัว แทนผูป้ กครอง
ตัว แทนชุ ม ชน ร่ ว มกัน พัฒ นาวิ ช าการระดับ ปฐมวัย ปฏิ บ ตั ิ ต ามแผนจัด แสดงผลงานวิ ช าการ
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองที่ส่งบุตรหลานมาเรี ยนในโรงเรี ยน นิ เทศ
ก ากับ ติ ดตาม จากการที่ ผูป้ กครอง ชุ ม ชน มี ส่ วนร่ วมในการวางแผนและปฏิ บ ัติตามแผนงาน
ประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้ กครอง ชุ มชน ให้ครู วิชาการร่ วมกับ
ครู ผสู้ อนระดับปฐมวัยสรุ ปผลรายงานผลให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษารับทราบ ผูบ้ ริ หารรายงานผลการ
จัด แสดงผลงานวิ ช าการต่ อ เขตพื้ น ที่ 5) ด้า นประสานความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาวิ ช าการกับ
สถานศึกษาอื่น เป้ าหมายผูบ้ ริ หารประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาอื่นโดยการสร้ างเครื อข่าย
วางแผนโดยเชิ ญเครื อข่ายมาร่ วมวางแผน ปรึ กษา เพื่อพัฒนางานวิชาการระดับปฐมวัย ปฏิบตั ิตาม
แผนประชุมร่ วมกัน เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในงานวิชาการ กากับ ติดตาม จาก
การที่ผปู ้ กครอง ตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่ วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว ประเมินผลความพึงพอใจ
ในการพัฒนางานวิชาการ รายงานผลโดยครู วิชาการเป็ นผูส้ รุ ปผลต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 6) ด้าน
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เป้ าหมายพัฒนาสื่ อให้เ กิดประโยชน์คุม้ ค่า ผูบ้ ริ หารร่ วมกับ
ครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง ชุ ม ชนวางแผนส ารวจสื่ อ และผลิ ตสื่ อ ปฏิ บ ตั ิตามแผน ครู ผูส้ อนระดับ
ปฐมวัย ส ารวจสื่ อที่ มีอยู่ในปั จจุ บ นั และท าการผลิ ตสื่ อเพิ่ ม ร่ วมกับ ผูป้ กครอง ชุ ม ชน ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษานิ เทศ กากับ ติดตาม การใช้สื่อการสอนของครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย ประเมินผลการใช้
สื่ อโดยครู ผสู ้ อนใช้สอนเด็ก ครู ผสู ้ อนรายงานผลการใช้สื่อต่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อผูบ้ ริ หารจะ
ได้ช่ ว ยแนะน าวิ ธี ก ารผลิ ต และการใช้ การจัด หาสื่ อ เพิ่ ม ในโอกาสต่ อ ไป 7) ด้า นแนะแนว
การศึกษา เป้ าหมายเพื่อเตรี ยมการล่วงหน้าของการรับเด็กเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
วางแผน ผูบ้ ริ หาร ร่ วมกับ ครู ผสู ้ อนระดับปฐมวัยสารวจเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ปฏิ บตั ิ
ตามแผน ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู้ อน ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุ มชน มาประชุ มร่ วมกัน
เกี่ยวกับแผนรับเด็กเข้าศึกษาต่อและสร้างความมัน่ ใจให้ผปู ้ กครองที่จะส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อยัง
สถานศึ ก ษาเดิ ม นิ เ ทศ ก ากับ ติ ด ตาม การเข้า ร่ ว มประชุ ม ของผูป้ กครองและตัว แทนชุ ม ชน
ประเมินผลตอบแบบสารวจการเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาเดิม และมีความประสงค์จะศึกษาต่อที่อื่น
ครู วิชาการสรุ ปผลข้อมูลการสารวจส่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษารับทราบ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสรุ ปผล
การรับเด็กเข้าศึกษาต่อไปรายผลต่อเขตพื้นที่ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีมีนโยบายให้สถานศึกษาพัฒนา
รู ปแบบการดาเนินการที่เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา
2. จากสรุ ปผลการวิจยั ที่ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยที่เชื่ อมัน่ ได้วา่ มีความเหมาะสม มีประโยชน์และเป็ นไปได้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั และ
ปั ญหาที่ จะนาไปสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ จริ ง ซึ่ ง กระบวนการวิจยั ในแต่ ล ะขั้นตอนถื อได้ว่าอาศัย หลัก การ
บริ หารวิช าการในการจัดการศึ กษาปฐมวัย ของสถานศึ กษาสัง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี สถานศึกษาควรนารู ปแบบจากการวิจยั ไปดาเนินการปรับใช้ในการบริ หาร
วิชาการต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมี การกาหนดภารกิ จใน
การปฏิบตั ิงานของครู และผูบ้ ริ หาร ในด้านการพัฒนาหลักสู ตรไว้ให้ชดั เจน
2. ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ มครู ให้ครู ทา
วิจยั ในชั้นเรี ยน อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
3. ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรจัดให้มีการวัดผลและ
ประเมินพัฒนาการที่หลากหลายเน้นสภาพจริ ง
4. ด้า นวิจยั เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารสนับสนุ น
ส่ งเสริ มให้ครู สามารถทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้ และทาวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานใน
สถานศึกษา
5. ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการพัฒนา
ปรับปรุ งสื่ อ เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
6. ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุ งแหล่งเรี ยนรู ้ ท้ งั ใน
โรงเรี ย น และนอกโรงเรี ย น ให้มี ค วามทัน สมัย และสอดคล้องกับ สภาพของชุ ม ชน ซึ่ งผูเ้ รี ย น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
7. ด้านนิเทศการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนา
โรงเรี ยนในแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยนไว้เป็ นประจาทุกปี
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8. ด้านแนะแนวการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการในงานแนะแนว
การศึกษาไว้อย่างชัดเจน
9. ด้านพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง และนาผลที่ได้มาเป็ นข้อมูลในการ
วางแผนเพื่อพัฒนางานต่อไป
10. ด้า นส่ ง เสริ ม ความรู้ ทางวิชาการชุ มชน ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารวางแผน
ร่ วมกับผูน้ าชุมชน และองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการพัฒนาชุมชน
11. ด้า นประสานความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาวิ ช าการกับ สถานศึ ก ษาอื่ น ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาควรกาหนดแนวทางการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
อย่างชัดเจน
12. ด้า นส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นงานวิชาการแก่ บุค คล ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงานและ
สถาบันอื่ นที่ จดั การศึ ก ษา ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารนาครู ไ ปศึ กษาและร่ วมกันพัฒนากับ
สถานศึกษานอกเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. มีการวิจยั ติดตามผลการใช้รูปแบบว่ามีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรต่างๆ เช่ น ผลการ
ประกันคุณภาพ ผลการปฏิบตั ิงานของครู ผลพัฒนาการของเด็ก เป็ นต้น
2. ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. ศึ ก ษาและพัฒ นารู ป แบบการบริ หารวิ ช าการในการจัด การศึ ก ษาปฐมวัย ของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ หรื อในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป
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ภาคผนวก ก
รายนามผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญที่เรี ยนเชิญสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
รายนามผูท้ รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของรู ปแบ
รายนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายนามผูบ้ ริ หาร ครู สถานศึกษาในการตอบแบบสอบถาม
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสั งกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี

1. ดร. กาญจนา บุญส่ ง
2. ผศ. ดร. ปั ญญา ทองนิล
3. ผศ. ไกรวี ศรี สุคนธ์
4. ผอ. สุ วรรณ เชื้ อนิล
5. ดร. พิมผกา แดงสุ วรรณ์

รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านแหลม สพป.พบ.1
(โรงเรี ยนต้นแบบระดับปฐมวัย)
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านดอนยาง สพป.พบ.1
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รายนามผู้เชี่ ยวชาญที่เรี ยนเชิ ญสั มมนาอิงผู้เชี่ ยวชาญ (Connoisseurship)
การพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสั งกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี
ด้ านการบริหารการศึกษา
1. นายทวีศกั ดิ์ ไทยประดิษฐ์

4. ดร.วิทยา พัฒนาวงศ์
5. นายชริ นทร์ จันทร์วนั เพ็ญ

รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
นักวิจยั หลัก (ประจาภาคกลาง) มูลนิธิสถาบันวิจยั และ
พัฒนาการเรี ยนรู้ (มสวร.)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลอรุ ณประดิษฐ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ระดับ 9

ด้ านการบริหารสถานศึกษา
1. ดร. พิมผกา แดงสุ วรรณ์
2. ผอ. สุ วรรณ์ เชื้ อนิล
3. ผอ. เสถียร เลิศอาวาส
4. ผอ. คาพันธ์ ปกครอง
5. ดร. วรวุฒิ แสงนาก

ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านดอนยาง สพป.พบ.1
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านแหลม สพป.1
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนวัดท่าศาลาราม สพป.พบ.2
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนวัดเขากะจิว สพป.2
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนห้วยผักกูด จังหวัดเพชรบูรณ์

2. ดร. ประชุม แรงกสิ กรณ์
3. ดร. จันทนา นนทิกร

ด้ านนักวิชาการ
1. รศ. ดร. กาญจนา บุญส่ ง
2. ผศ. ดร. ปั ญญา ทองนิล
3. ดร. สุ กญั ญารัตน์ คงงาม
4. ดร. พจนารถ บัวเขียว
5. ผศ. ไกรวี ศรี สุคนธ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติของรู ปแบบการบริ หารวิชาการ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสั งกัดสานั กงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี

ด้ านการบริหารการศึกษา
1. ดร. จันทนา นนทิกร
2. ดร. ประชุม แรงกสิ กรณ์
3. ดร. วิทยา พัฒนวงศ์
4. นายทวีศกั ดิ์ ไทยประดิษฐ์

ด้ านการบริหารสถานศึกษา
1. ดร. พิมผกา แดงสุ วรรณ์
2. ผอ. สุ วรรณ์ เชื้ อนิล
3. ผอ. เสถียร เลิศอาวาส
4. ผอ. คาพันธ์ ปกครอง

ด้ านนักวิชาการ
1. รศ. ดร. กาญจนา บุญส่ ง
2. ผศ. ดร. ปั ญญา ทองนิล
3. ดร. สุ กญั ญารัตน์ คงงาม
4. ดร. พจนารถ บัวเขียว

นักวิจยั หลัก(ประจาภาคกลาง) มูลนิธิสถาบันวิจยั และ
พัฒนาการเรี ยนรู้ (มสวร.)
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลอรุ ณประดิษฐ
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1

ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านดอนยาง สพป.พบ.1
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนบ้านแหลม สพป.1
(โรงเรี ยนต้นแบบระดับปฐมวัย อาเภอบ้านแหลม)
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนวัดท่าศาลาราม สพป.พบ.2
(โรงเรี ยนต้นแบบระดับปฐมวัย อาเภอบ้านลาด)
ผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรี ยนวัดเขากะจิว สพป.2
(โรงเรี ยนต้นแบบระดับปฐมวัย อาเภอท่ายาง)

รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
คณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

- แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั
- แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
- ประเด็นคาถามในการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
- แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง
- ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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เครื่องมือวิจัย
เรื่อง การพัฒนารู ปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุรี
*************************
คาชี้แจง
1. การวิจยั นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการบริ หาร
การศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย สยาม มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ พัฒนารู ป แบบการบริ ห ารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
2. เครื่ องมือวิจยั นี้ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนาไปประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์การ
พัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
3. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาสั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 คน
2. ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นบุ ค ลากรหลัก และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึ กษาปฐมวัยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง 250 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย
2.1 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หมายถึ ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ
หน้าที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
2.2 ครู ผูส้ อนระดับปฐมวัย หมายถึ ง บุคลากรวิชีพซึ่ งทาหน้าหลักด้าน
การเรี ยนการสอนระดับปฐมวัยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
4. เครื่ องมือวิจยั มี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ และ ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม
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ฉบับที่ 1 แบบสั มภาษณ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
ประเด็นในการสั มภาษณ์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ชื่อ........................................................................สกุล..................................................
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................โทรสาร...........................................
วันที่สัมภาษณ์..........................................................เดือน............................พ.ศ. ..............................
เริ่ มสัมภาษณ์เวลา...................น. เลิกสัมภาษณ์เวลา....................น. รวมเวลา........ชัว่ โมง..........นาที
สถานที่สัมภาษณ์.................................................................................................................................
เริ่มการสนทนา
1. แนะนาตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
2. ต้องขออนุญาตทาการบันทึกเทป เพราะอาจจดบันทึกไม่ทนั แต่เทปนี้จะไม่นาไป
เผยแพร่ ที่ไหน นอกจากผูว้ จิ ยั จะนามาเปิ ดฟังเพื่อประโยชน์ดา้ นวิจยั ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุ ปข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ถูกต้องเท่านั้น
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์
1. ตาแหน่งหน้าที่
O ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
O ครู ผสู้ อนระดับปฐมวัย
2. ขนาดของโรงเรี ยน (ปี การศึกษา 2554)
O ขนาดเล็ก (มีนกั เรี ยน 120 คนลงมา)
O ขนาดกลาง (มีนกั เรี ยน 121-600 คน)
O ขนาดใหญ่ (มีนกั เรี ยน 601คนขึ้นไป)
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ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามเกีย่ วกับโจทย์การวิจัย
ประเด็นที่ 1
กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีข้นั ตอนดาเนินงานอะไรบ้ าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 2 งานวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทีต่ ้ องเพิม่ เติมมีอะไรบ้ าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ประเด็นที่ 3

งานวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษามีความคิดเห็นประการใด

3.1 ด้านพัฒนาหลักสู ตรสถาน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.2 ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.3 ด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.4 ด้านวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.5 ด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.6 ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3.7 ด้านนิเทศการศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.
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3.8 ด้านแนะแนวการศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.
3.9 ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.10 ด้านส่ งเสริ มความรู้ทางวิชาการชุมชน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.11 ด้านประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.12 ด้านส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุ มชน หน่ วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
…........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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กล่ าวขอบคุณผู้ให้ สัมภาษณ์ และกล่ าวอาลา

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุ ณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์
และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการวิจยั เพื่อนาไปพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพเหมาะสมต่อไป

นายบุญเชิด ชานิศาสตร์
นักศึกษาปริ ญญาเอกหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ผูด้ าเนินการวิจยั

สถานที่ติดต่อ
O บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตาบลตาหรุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
มือถือ 08-9928- 8093 E-mail : boonchurd@hotmail.com
O สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 329 โทรสาร 0-2868-6852 Email : gse.siamu@gmail.com

232

ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการบริ หารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความทีละข้อแล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าสถานศึกษา
ของท่านมีระดับการปฏิบตั ิ และระดับปั ญหาในการบริ หารวิชาการมากน้อยเพียงใด
คะแนน
สภาพปัจจุบัน
ปัญหา
5
มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
มีปัญหามากที่สุด
4
มีการปฏิบตั ิมาก
มีปัญหามาก
3
มีการปฏิบตั ิปานกลาง
มีปัญหาปานกลาง
2
มีการปฏิบตั ินอ้ ย
มีปัญหาน้อย
1
มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
มีปัญหาน้อยที่สุด
ปฏิบัติ
ปัญหา
ข้ อ การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ด้ านพัฒนาหลักสู ตรสถาน
1 การจัดทาโครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษาและ
สาระที่ควรเรี ยนรู ้ได้กาหนดให้มีในหลักสู ตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2 ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครองและชุมชน มีส่วนร่ วม
ในการวางแผนและจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา
3 การจัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนบริ หาร
วิชาการโดยศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาและ
แผนกลยุทธ์เป็ นข้อมูลในการวางแผน
4 การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
การบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา
5 การตรวจสอบและประเมินผลการใช้หลักสู ตร
รวมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้
เหมาะสม
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ข้ อ การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
6

7

8
9
10
11

12

13

การสรุ ปผลการดาเนินงานบริ หารหลักสู ตร
ของสถานศึกษาและรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
ด้ านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การกาหนดเป้ าหมายวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลก่อนวางแผนการจัดการเรี ยน
การสอน
การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัด
ประสบการณ์โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การพัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการสอน ให้
รู ้จกั เทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย
การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
การตรวจสอบและประเมินผลการเรี ยนรู้ให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและ
ชุมชนที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้รับทราบ
การรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
รับทราบแล้วนาผลการจัดกิจกรรมไปปรับปรุ ง
แก้ไข ครั้งต่อไป
ด้ านวัดผลและประเมินพัฒนาการ
การกาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัด
และประเมินพัฒนาการของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน

ปฏิบัติ
ปัญหา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
14

15
16

17
18

19
20
21
22
23

24

การส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการวัดและ
ประเมินพัฒนาการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา
การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริ งอย่างสม่าเสมอ
การกากับ ติดตามการวัดและประเมิน
พัฒนาการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ.2546
การตรวจสอบการใช้เครื่ องมือวัดผลและ
ประเมินผลพัฒนาการที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
การรายงานผลการวัดผลและประเมิน
พัฒนาการให้มีคุณภาพ
ด้ านวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้
เห็นประโยชน์และความสาคัญของการทาวิจยั
มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการ
จัดทาวิจยั ให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา
การส่ งเสริ มบุคลากรในการทาวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง
การกากับ ติดตามการทาวิจยั อย่างต่อเนื่ อง
การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยเพื่อนาผลการวิจยั มาปรับปรุ ง
คุณภาพการเรี ยนการสอน
การเผยแพร่ ผลงานการวิจยั กับสถานศึกษา
หน่วยงานและองค์กรอื่น

ปฏิบัติ
ปัญหา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
25
26
27

28

29

30

31
32
33
34
35

ด้ านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การระบุเป้ าหมายการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจน
การจัดทาแผนทะเบียนสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การนาวัสดุทอ้ งถิ่นมาผลิตสื่ อการเรี ยนการ
สอนและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการผลิตสื่ อ การเรี ยนการสอน
การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับติดตาม และการ
นิเทศการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
การตรวจสอบและประเมินผลการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ประกอบการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง
การรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ด้ านพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
การระบุเป้ าหมายการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ที่ชดั เจน
การจัดทาแผนทะเบียนข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู ้
ทั้งภายในและภายนอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์
การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู นักเรี ยนใช้
แหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การกากับ ติดตาม และส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้
อย่างสม่าเสมอ
การตรวจสอบ และประเมินผลแหล่งเรี ยนรู ้
อย่างสม่าเสมอ

ปฏิบัติ
ปัญหา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ การบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
36

37
38
39
40
41
42

43

44
45

46

การรายงานผลการดาเนินงานและนาผลการ
ประเมินแหล่งเรี ยนรู ้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้
ด้ านนิเทศการศึกษา
สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายและทิศทาง
การนิเทศภายในสถานศึกษา
ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนด
ปฏิทินการนิเทศการเรี ยนการสอน
การดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยน
การสอนตามแผนที่กาหนดไว้
การควบคุมกากับ ติดตาม การนิเทศ
งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการนิเทศงานวิชาการ
ตามแผนการนิเทศอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรี ยน
การสอนเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข
ด้ านแนะแนวการศึกษา
การประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
แนวทางและเป้ าหมายการแนะแนวอย่าง
ชัดเจน
จัดทาแผนการทาเอกสาร คู่มือ และเครื่ องมือ
การแนะแนวอย่างเพียงพอ
การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับปั ญหาและความต้องการของ
ปกครอง
การกากับ ติดตาม นิเทศ การจัดระบบและ
กระบวนการแนะแนวอย่างสม่าเสมอ

ปฏิบัติ
ปัญหา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
47
48

49
50

51
52
53

54

55
56
57
58

การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนว
ปัญหาและความต้องการของปกครอง
การรายงานผลดาเนินงานการแนะแนว
ด้ านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายความสาเร็ จของสถานศึกษา
ดาเนินการพัฒนางานตามแผนประกันคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่ อง
การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิ เทศ
การประกันคุณภาพ
การดาเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นาผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใช้
เป็ นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้ านส่ งเสริมความรู้ ทางวิชาการแก่ชุมชน
การระบุเป้ าหมายในส่ งเสริ มความรู ้การศึกษา
ปฐมวัยแก่ชุมชน
การจัดทาแผนส่ งเสริ มความรู ้การศึกษาปฐมวัย
แก่ชุมชน
การจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู ้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน
การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิ เทศ การ
ปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มความรู วชิ าการ แก่ชุมชน

ปฏิบัติ
ปัญหา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
59
60

61
62

63

64
65
66

67

การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
การรายงานผลดาเนินงานส่ งเสริ มความรู ้ดา้ น
วิชาการแก่ชุมชนเพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไข
อย่างต่อเนื่ อง
ด้ านประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอืน่
การกาหนดเป้ าหมายประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการ
แผนการจัดทาเอกสาร และคู่มือประสานงาน
ความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
การจัดทาปฏิทินประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนางานวิชาการและดาเนินการ
ตามกาหนดสม่าเสมอ
การกากับ ติดตาม นิเทศประสานความร่ วมมือ
ในการพัฒนางานวิชาการสม่าเสมอ
การตรวจสอบและประเมินผลประสานความ
ร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
การรายงานผลดาเนินงานประสาน
ความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการ
ด้ านส่ งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์ กร หน่ วยงาน และสถาบันอืน่
ทีจ่ ัดการศึกษา
การระบุเป้ าหมายส่ งเสริ มสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย

ปฏิบัติ
ปัญหา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย
68

69

70

71

72

ปฏิบัติ
ปัญหา
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

การจัดทาแผนเอกสาร และคู่มือส่ งเสริ ม
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั
การศึกษาปฐมวัย
การจัดทาปฏิทินส่ งเสริ มสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย
การส่ งเสริ ม ควบคุม กากับ ติดตาม นิ เทศ
การส่ งเสริ มสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัวและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
ปฐมวัย
การตรวจสอบและประเมินผลส่ งเสริ ม
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั
การศึกษาปฐมวัย
การรายงานผลดาเนินส่ งเสริ ม สนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
ปฐมวัย

ขอขอบพระคุณอย่ างสู งทีก่ รุ ณาให้ ความอนุเคราะห์ ในการสั มภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม

นายบุญเชิ ด ชานิศาสตร์
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ดาเนินการวิจัย
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ประเด็นคาถามในการสั มมนาอิงผู้เชี่ ยวชาญ (Connoisseurship)
การพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
**************************************
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับท่าน
1. เพศ




ชาย
หญิง

2. ระดับการศึกษา




ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

3. ตาแหน่ง





ผูบ้ ริ หารการศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
นักวิชาการ

4. ประสบการณ์
(ตาแหน่งข้อ 3)





4-6 ปี
7-9 ปี
10 ปี ขึ้นไป

241

ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามในการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ ต่อรู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
คาชี้แจง ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ทางปฏิบตั ิของรู ปแบบการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี โดยผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1
ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
ประเด็นที่ 2
ท่ า นคิ ด ว่ า กระบวนการพัฒ นา 6 ประการ คื อ 1) การก าหนดระบุ เ ป้ าหมาย
2) การวางแผน 3) การปฏิ บตั ิ ตามแผน 4) การส่ งเสริ ม นิ เทศ กากับ ติ ดตาม 5) การตรวจสอบ
ประเมินผล 6) การรายงานผลการดาเนินงาน สอดคล้องกับการบริ หารวิชาการมากน้อยเพียงใด
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้

242

ประเด็นที่ 3
ท่านคิดว่าพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
มากน้อยเพียงใด
1. การจัดทาโครงสร้ างหลักสู ตรสถานศึกษาและสาระทีค่ วรเรี ยนรู้ ได้ กาหนดให้ มีใน
หลักสู ตรสถานศึกษาสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุ มชน มีส่วนร่ วมในการวางแผนและจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การจัดประชุ มคณะทางานเพือ่ วางแผนบริหารวิชาการโดยศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษา
และแผนกลยุทธ์ เป็ นข้ อมูลในการวางแผน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานการบริ หารหลักสู ตรของสถานศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5. การตรวจสอบและประเมินผลการใช้ หลักสู ตรรวมทั้งปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร
ให้ เหมาะสม
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. การสรุ ปผลการดาเนินงานบริหารหลักสู ตรของสถานศึกษาและรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ ผ้ เู กีย่ วข้ องทราบ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 4
ท่านคิดว่า ด้านพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้มาก
น้อยเพียงใด
1. การกาหนดเป้าหมายวิเคราะห์ ผ้ เู รียนเป็ นรายบุคคลก่ อนวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การส่ งเสริมให้ ครู จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การพัฒนาบุคลากรด้ านการเรี ยนการสอนให้ ร้ ู จักเทคนิคและวิธีการสอนอย่ าง
หลากหลาย
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5. การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุ มชนทีม่ ีส่วนร่ วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รับทราบ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. การรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ ผ้ ทู ี่เกีย่ วข้ องรับทราบแล้ วนาผลการจัดกิจกรรมไป
ปรับปรุ งแก้ ไข ครั้งต่ อไป
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 5
ท่านคิดว่าด้านวัดผลและประเมินพัฒนาการที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
มากน้อยเพียงใด
1. การกาหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการวัดผลและประเมินพัฒนาการของ
สถานศึกษาอย่างชั ดเจน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การส่ งเสริมให้ ครู จัดทาแผนการวัดและประเมินพัฒนาการให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงอย่างสม่าเสมอ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การกากับ ติดตามการวัดและประเมินพัฒนาการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การประเมิน
พัฒนาการตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
1. การตรวจสอบการใช้ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลพัฒนาการทีม่ ีคุณภาพมี
มาตรฐาน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. การรายงานผลการวัดผลและประเมินพัฒนาการให้ มีคุณภาพ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 6
ท่านคิดว่าการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและ
เป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
1. สถานศึกษาสร้ างความตระหนักแก่ บุคลากรให้ เห็นประโยชน์ และความสาคัญของการ
ทาวิจัย
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. มีแผนการจัดอบรมเชิ งปฏิบัติการเกีย่ วกับการจัดทาวิจัยให้ กบั บุคลากรในสถานศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การส่ งเสริมบุคลากรในการทาวิจัยอย่ างต่ อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การกากับ ติดตามการวัดผลและประเมินพัฒนาการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การ
ประเมินพัฒนาการตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5.การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพือ่ นาผลการวิจัยมาปรับปรุ ง
คุณภาพการเรียนการสอน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. การเผยแพร่ ผลงานวิจัยกับสถานศึกษาหน่ วยงานและองค์ กรอืน่
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 7
ท่านคิดว่าด้านพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่ได้เสนอมีความ
เหมาะสมและเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
1. การระบุเป้าหมาย การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ชัดเจน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การวางแผน ทะเบียนสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การนาวัสดุท้องถิ่นมาผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนและนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วน
ร่ วมในการผลิตสื่ อการเรียนการสอน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การส่ งเสริม ควบคุม กากับติดตามและการนิเทศการใช้ สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5.การตรวจสอบและประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ประกอบการเรียนการสอนอย่างต่ อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การรายงานผลการใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 8
ท่านคิดว่า ด้านพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้การศึกษาปฐมวัยที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและ
เป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
1. การระบุเป้าหมายการพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ ทชี่ ั ดเจน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การวางแผนทะเบียนข้ อมูลแหล่ งการเรียนรู้ ท้งั ภายในและภายนอกให้ ครบถ้ วน
สมบูรณ์
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ครู นักเรียนใช้ แหล่ งเรียนรู้ และพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การกากับ ติดตาม และส่ งเสริมแหล่ งเรียนรู้ อย่ างสม่าเสมอ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5.การตรวจสอบและประเมินผลแหล่ งเรี ยนรู้ อย่ างสม่าเสมอ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. การรายงานผลการดาเนินงานและนาผลการประเมินแหล่ งเรียนรู้ ไปใช้ ในการพัฒนา
แหล่ งเรียนรู้
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้

254

ประเด็นที่ 9
ท่านคิดว่า ด้านนิเทศการศึกษาปฐมวัยที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้มาก
น้อยเพียงใด
1. สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายและทิศทางการนิเทศภายในสถานศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. ครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนและกาหนดปฏิทนิ การนิเทศการเรี ยนการสอน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามแผนทีก่ าหหนดไว้
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การ นิเทศ กากับ ติดตามงานวิชาการอย่างต่ อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5.การประเมินผลการนิเทศงานวิชาการตามแผนการนิเทศอย่างสม่าเสมอ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนเพือ่ นาไปปรับปรุ งแก้ ไข
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 10
ท่านคิดว่า ด้านแนะแนวการศึกษาปฐมวัยที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้มาก
น้อยเพียงใด
1. การประชุ มบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้ องในการกาหนดแนวทางและเป้าหมายการแนะแนวอย่ าง
ชัดเจน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การวางแผนทาเอกสาร คู่มือ และเครื่องมือการแนะแนวอย่ างเพียงพอ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างหลากหลายเหมาะสมกับปัญหาและความต้ องการของ
ผู้ปกครอง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การนิเทศ กากับ ติดตามการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวอย่างสม่าเสมอ
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5.การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนวปั ญหาและความต้ องการของผู้ปกครอง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6.การรายงานผลการดาเนินงานการแนะแนว
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้

258

ประเด็นที่ 11
ท่านคิดว่า ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้เสนอมีความ
เหมาะสมและเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
1. สถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่ างต่ อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การส่ งเสริม นิเทศ กากับ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5.การดาเนินการพัฒนางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายใน
เพือ่ ปรับปรุ งพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. นาผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาอย่ างต่ อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 12
ท่านคิดว่า ด้านส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและ
เป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
1. การระบุเป้าหมายในการส่ งเสริมความรู้ การศึกษาปฐมวัยแก่ ชุมชน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การจัดทาแผนส่ งเสริมความรู้ การศึกษาปฐมวัยแก่ ชุมชน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การจัดทาปฏิทนิ ปฏิบัติงานส่ งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ ชุมชน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การส่ งเสริม ควบคุม กากับ ติดตาม การนิเทศการปฏิบัติงานส่ งเสริมความรู้ ด้าน
วิชาการแก่ ชุมชน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5.การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานส่ งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ ชุมชน
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. การรายงานผลดาเนินงานส่ งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ ชุมชนเพือ่ นาไปปรับปรุ ง
แก้ไขอย่างต่ อเนื่อง
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 12
ท่านคิดว่าด้านส่ งเสริ มสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษาปฐมวัย ที่ได้เสนอมีความเหมาะสมและเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
1. การระบุเป้าหมายส่ งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์ กรหน่ วยงาน
และสถาบันอืน่ ทีจ่ ัดการศึกษาปฐมวัย
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
2. การวางแผน ทาเอกสาร และคู่มือส่ งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว
องค์ กร หน่ วยงาน และสถาบันอืน่ ทีจ่ ัดการศึกษาปฐมวัย
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
3. การจัดทาปฏิทนิ ส่ งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์ กร
หน่ วยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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4. การส่ งเสริม ควบคุม กากับติดตาม การนิเทศการส่ งเสริ มสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว และสถาบันอืน่ ทีจ่ ัดการศึกษาปฐมวัย
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
5. การตรวจสอบและประเมินผลส่ งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว
องค์ กรหน่ วยงาน และสถาบันอืน่ ทีจ่ ัดการศึกษาปฐมวัย
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
6. การรายงานผลดาเนินส่ งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์ กร
หน่ วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย
ข้ อแสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
( ) ความเหมาะสม
( ) ความเป็ นไปได้
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ประเด็นที่ 13
โดยสรุ ป การพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาเพชรบุรี ตามที่ได้เสนอมีความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษามากน้อยเพียงใด
ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลาให้ความอนุ เคราะห์เข้าร่ วมการสัมมนา
อิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) พร้อมให้คาชี้แนะและข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในการวิจยั เพื่อ
นาไปพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมต่อไป
นายบุญเชิด ชานิศาสตร์
นักศึกษาปริ ญญาเอกหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ผูด้ าเนินการวิจยั
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างเนือ้ หากับแบบสอบถามทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
2
3
4
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1

5
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวม

IOC

4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0.80
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
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ข้ อที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
2
3
4
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวม

IOC

4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4

0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
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ข้ อที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญ
2
3
4
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

ผลรวม

IOC

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4

0.80
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary

Cases

Valid
Excludeda
Total

N
29

%
96.7

1

3.3

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.959

N of Items
144
Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted

a11
a12
a13
a14
a15
a16
a21
a22
a23

487.06897
487.24138
487.44828
487.34483
487.68966
487.31034
487.41379
487.58621
487.65517

2321.281
2321.547
2308.256
2300.734
2296.150
2323.936
2303.608
2297.108
2283.877

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted

.055
.044
.297
.421
.542
-.005
.310
.460
.572

.960
.960
.959
.959
.959
.960
.959
.959
.959
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Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
a24
a25
a26
a31
a32
a33
a34
a35
a36
a41
a42
a43
a44
a45
a46
a51
a52
a53
a54
a55
a56
a61
a62
a63
a64

487.62069
487.65517
487.79310
487.44828
487.41379
487.55172
487.10345
487.55172
487.75862
487.34483
487.37931
487.58621
487.82759
487.79310
487.65517
487.10345
487.72414
487.34483
487.75862
487.86207
487.72414
487.58621
487.68966
487.65517
487.86207

2288.387
2299.020
2287.956
2306.256
2331.251
2313.256
2292.310
2303.042
2299.475
2293.805
2323.672
2321.966
2323.148
2340.170
2336.805
2318.882
2314.064
2322.520
2324.761
2309.980
2324.707
2306.323
2297.007
2276.805
2287.766

Corrected
Item-Total
Correlation
.463
.380
.595
.335
-.161
.222
.398
.345
.421
.396
.000
.022
.006
-.253
-.204
.104
.313
.025
-.025
.256
-.019
.272
.425
.632
.482

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.959
.959
.959
.959
.960
.959
.959
.959
.959
.959
.960
.960
.960
.960
.960
.960
.959
.960
.960
.959
.960
.959
.959
.959
.959
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Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
a65
a66
a71
a72
a73
a74
a75
a76
a81
a82
a83
a84
a85
a86
a91
a92
a93
a94
a95
a96
a101
a102
a103
a104

487.93103
487.48276
487.55172
487.68966
487.96552
487.89655
488.00000
487.89655
487.79310
487.72414
488.00000
487.93103
487.62069
487.89655
487.34483
487.68966
487.82759
487.86207
488.00000
487.82759
487.75862
487.89655
487.96552
487.93103

2294.209
2300.116
2291.042
2282.793
2298.249
2321.239
2317.357
2294.239
2296.027
2299.135
2302.643
2302.495
2313.172
2297.382
2288.520
2284.865
2280.433
2298.837
2324.714
2318.005
2303.761
2307.810
2302.963
2320.567

Corrected
Item-Total
Correlation
.430
.304
.437
.605
.474
.034
.085
.330
.328
.347
.379
.333
.143
.343
.467
.504
.532
.331
-.019
.069
.346
.236
.275
.060

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.959
.959
.959
.959
.959
.960
.960
.959
.959
.959
.959
.959
.960
.959
.959
.959
.959
.959
.960
.960
.959
.959
.959
.960
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Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
a105

487.79310

2295.527

Corrected
Item-Total
Correlation
.373

a106
a111
a112
a113
a114
a115
a116
a121
a122
a123
a124
a125
a126
b11
b12
b13
b14
b15
b16
b21
b22
b23
b24

487.86207
487.72414
487.79310
487.79310
487.93103
487.89655
487.82759
487.82759
487.68966
487.62069
487.72414
487.79310
487.79310
488.44828
488.44828
488.62069
488.89655
488.86207
489.06897
489.27586
489.48276
489.44828
489.58621

2302.409
2295.921
2298.599
2295.241
2297.067
2291.453
2296.148
2307.005
2307.579
2321.030
2313.707
2299.527
2299.884
2280.756
2280.613
2271.958
2277.310
2262.980
2302.281
2277.064
2283.187
2278.542
2280.966

.303
.461
.382
.434
.388
.483
.378
.213
.317
.054
.183
.445
.438
.411
.376
.460
.483
.533
.257
.426
.418
.432
.475

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.960
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959

272

Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
b25
b26
b31
b32
b33
b34
b35
b36
b41
b42
b43
b44
b45
b46
b51
b52
b53
b54
b55
b56
b61
b62
b63
b64
b65

489.03448
488.96552
489.17241
489.13793
489.27586
489.86207
489.55172
489.24138
487.96552
488.13793
488.10345
488.00000
488.34483
488.17241
488.55172
488.75862
489.79310
489.10345
489.00000
488.82759
488.96552
489.27586
489.44828
489.65517
489.44828

2277.820
2271.963
2290.862
2301.337
2289.350
2266.837
2281.613
2275.833
2278.320
2291.266
2284.810
2292.929
2299.020
2308.005
2276.970
2283.333
2318.813
2304.525
2289.214
2287.505
2253.034
2265.135
2259.685
2270.877
2278.899

Corrected
Item-Total
Correlation
.458
.493
.318
.188
.302
.432
.375
.483
.461
.304
.357
.346
.228
.166
.376
.400
.036
.171
.389
.335
.659
.574
.583
.540
.613

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.959
.959
.959
.960
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.960
.960
.959
.959
.960
.960
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
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Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
b66
b71
b72
b73
b74
b75
b76
b81
b82
b83
b84
b85
b86
b91
b92
b93
b94
b95
b96
b101
b102
b103
b104
b105
b106

489.48276
489.24138
489.31034
489.27586
489.27586
489.44828
489.48276
489.20690
489.20690
489.27586
489.37931
489.10345
489.31034
489.13793
489.03448
489.00000
489.31034
489.44828
489.48276
489.06897
489.06897
489.00000
488.86207
488.65517
488.68966

2273.687
2260.475
2266.079
2293.207
2295.850
2301.828
2277.401
2260.884
2277.313
2273.278
2277.315
2280.596
2285.007
2258.837
2263.820
2274.000
2279.079
2318.399
2282.544
2278.638
2278.995
2280.714
2305.766
2275.877
2273.436

Corrected
Item-Total
Correlation
.562
.552
.547
.401
.366
.250
.447
.548
.438
.477
.471
.475
.420
.570
.602
.565
.592
.053
.482
.481
.497
.466
.224
.471
.502

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.960
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
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Scale Mean if Scale Variance
Item Deleted if Item Deleted
b111
b112
b113
b114
b115
b116
b121
b122
b123
b124
b125
b126

488.62069
488.96552
489.10345
488.93103
488.86207
488.86207
489.00000
488.79310
488.75862
488.31034
488.31034
488.17241

2269.958
2275.392
2278.739
2270.067
2268.623
2277.909
2274.143
2268.241
2289.761
2272.222
2272.365
2248.648

Corrected
Item-Total
Correlation
.478
.390
.443
.501
.585
.504
.519
.565
.335
.521
.561
.720

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.959
.958
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ภาคผนวก ค
- หนังสื อเรี ยนเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือ
- หนังสื อเรี ยนเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบรู ปแบบ
- หนังสื อเรี ยนเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิประเมินรู ปแบบ
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ที่ สน ๐๒๑๐.๔/ ๖

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ ๑๐๑๖๐
๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือวิจยั

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย เครื่ องมือวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”
ด้วย นายบุญเชิ ด ชานิ ศาสตร์ นัก ศึก ษาหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาการบริ หาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุ มตั ิให้ทาวิท ยานิพนธ์ เรื่ อง“การพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี” โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์ เรื่ อง และรศ.ดร.นรา สมประสงค์ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิท ยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิ ตวิท ยาลัย ศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเรี ย นเชิ ญท่ า นเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือวิจยั เพื่อให้ได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพมีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับเนื้ อหา
ทางวิชาการและวัตถุประสงค์ของการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือวิจยั และขอขอบคุณเป็ น
อย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. อมรชัย ตันติเมธ)
รองอธิการบดีและคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๓๒๙ โทรสาร ๐-๒๘๖๘-๖๘๕๒
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา เบอร์ โทร ๐๘๙-๙๒๘-๘๐๙๓
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ที่ สน ๐๒๑๐.๔/๔๙

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ ๑๐๑๖๐
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบรู ปแบบ

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นคาถามในการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ(Connoisseurship) จานวน ๑ ชุด
๒. กาหนดการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ(Connoisseurship)
จานวน ๑ ชุด
ด้วย นายบุญเชิ ด ชานิ ศาสตร์ นัก ศึก ษาหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาการบริ หาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุ มตั ิให้ทาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง“การพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี” โดยมี ผศ. ดร. สมหมาย จันทร์ เรื่ อง และรศ.ดร. นรา สมประสงค์ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเรี ยนเชิ ญท่านเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบรู ปแบบ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีคุณภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือวิจยั และขอขอบคุณเป็ น
อย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. อมรชัย ตันติเมธ)
รองอธิการบดีและคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๓๒๙ โทรสาร ๐-๒๘๖๘-๖๘๕๒
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา เบอร์ โทร ๐๘๙-๙๒๘-๘๐๙๓
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ที่ สน ๐๒๑๐.๔/ ๕๒

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ ๑๐๑๖๐
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิประเมินรู ปแบบ

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามการพัฒนารู ปแบบการบริ หารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี
จานวน ๑ ชุด
ด้วย นายบุญเชิ ด ชานิ ศาสตร์ นัก ศึก ษาหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาการบริ หาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมตั ิให้ทาวิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี” โดยมี ผศ. ดร.สมหมาย จันทร์ เรื่ อง และรศ.ดร.นรา สมประสงค์ เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ ในการนี้ บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเรี ยนเชิ ญท่านเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิของรู ปแบบเพื่อให้ได้รูปแบบ
ที่มีคุณภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิของรู ปแบบและขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. อมรชัย ตันติเมธ)
รองอธิการบดีและคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
โทร. ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๓๒๙ โทรสาร ๐-๒๘๖๘-๖๘๕๒
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา เบอร์ โทร ๐๘๙-๙๒๘-๘๐๙๓
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ประวัติผ้ ทู าวิจัย

ชื่อ – สกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ทีท่ างาน
ตาแหน่ ง

นายบุญเชิด ชานิศาสตร์
MR. BOONCHURD CHUMNISART
12 พฤศจิกายน 2496
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
48 หมู่ที่ 1 ตาบลตาหรุ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
โรงเรี ยนบ้านไร่ โคก(อินทร์ ประชาสรรค์) หมู่ที่ 1 ตาบลไร่ โคก
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
ครู วทิ ยฐานะ ชานาญการพิเศษ (การศึกษาปฐมวัย)

ประวัติการศึกษา
2551 ปริ ญญาโท ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2526 ปริ ญญา ตรี กศ.บ. สุ ขศึกษา- พละศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒพละศึกษา

การศึกษาดูงานต่ างประเทศ
11-15 ธ.ค. 2556 -ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวใต้
10-14 ต.ค. 2556 -ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้
12-13 ต.ค. 2554 -ศึกษาดูงานประเทศเวียนนามใต้
1-10 เม.ย. 2552 -ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอิตนั (Eton College) มหาวิทยาลัยบาธ
(Bath University) มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ ด(Oxford University)
ประเทศอังกฤษ
10-20 เม.ย.2552 -ศึกษาดูงานทวีปยุโรป
22-24 ต.ค. 2551 -ศึกษาดูงานกรุ งเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประเทศลาว
1- 6 ธ.ค. 2547
-ศึกษาดูงานคุนหมิง ประเทศจีน
10-14 พ.ย. 2540 -ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี

